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مقدمه :سندرم تخمدان پلیكيستيك یکی از متداولترین اختالالت هورمونی در زنان سنين باروری است .در بسياری
از موارد این بيماری با ناباروری و خطر افزایش سندرم متابوليك همراه است .مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثير
هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل كلسيم بر سطح سرمی هورمون آنتی مولرین و شاخصهای متابوليکی در زنان
مبتال به  PCOSانجام شد.
روشکار :این مطالعه نيمه تجربی با طرح پيش آزمون -پس آزمون بر روی  33زن مبتال به  PCOSكه در سال
 1313به یکی ازمراكز درمانی بيماریهای زنان شهر اراك مراجعه كرده بودند ،انجام شد .افراد به طور تصادفی به سه
گروه  13نفره تمرین مقاومتی و دارونما ،تمرین مقاومتی و مصرف مکمل كلسيم ( 1333ميلی گرم در روز) و كنترل
تقسيم شدند .برنامه تمرین مقاومتی شامل سه جلسه در هفته و برای مدت  8هفته بود و هر جلسه تمرین شامل  1تا
 2نوبت  5تا  23تکراری با شدت  43تا  03درصد یك تکرار بيشينه بود .سطوح سرمی هورمون آنتیمولرین و
شاخصهای متابوليکی ،قبل و بعد از دوره تمرین ارزیابی شد .دادهها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه )18
و آزمونهای تحليل واریانس دو طرفه و تحليل كوواریانس تجزیه و تحليل شدند .ميزان  pكمتر از  3/35معنیدار در
نظر گرفته شد.
یافتهها :بعد از  8هفته تمرین مقاومتی كلسترول تام ،تریگلسيرید LDL-c ،و شاخص مقاومت به انسولين به طور
معنیدار كاهش یافت ( .)p<3/35تحليل دادهها نشان داد كه مکمل دهی كلسيم همراه با تمرین مقاومتی منجر به
بهبود بيشتر در شاخصهای متابوليکی و سطح سرمی  AMHمیشود (.)p<3/35
نتیجهگیری :تمرین مقاومتی به همراه مکمل كلسيم در طی دو ماه میتواند اثرات مطلوبی بر شاخصهای متابوليکی
و ذخيره تخمدانی در زنان مبتال به  PCOSداشته باشد.
کلمات کلیدی :تمرین مقاومتی ،سندرم تخمدان پلیكيستيك ،شاخصهای متابوليکی ،كلسيم ،هورمون آنتی
مولرین
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تخمدان در زنان است AMH .در تنظيم رشد فوليکول
نيز نقش دارد ( .)8در حال حاضر تعيين سطح سرمی
 AMHبه عنوان یك ماركر معتبر از عملکرد تخمدان
در بررسی ناباروری زنانه پيشنهاد میشود و احتماالً
امکان درمان هدفمند ناباروری را پيشبينی میكند (.)1
در دهههای گذشته روشهای درمانی متعددی برای
عدم تخمكگذاری در بيماران مبتال به PCOS
پيشنهاد شده است .امروزه مطالعات متعدد تأثير
درمانهای غيردارویی را از طریق تغيير یا اصالح سبك
زندگی بر پيشرفت عملکرد توليد مثلی و كاهش عوامل
خطرزای قلبی متابوليکی نشان دادهاند .بنابراین رژیم
غذایی و فعاليت بدنی به عنوان یك اولویت برای این
بيماران از سوی متخصصين زنان توصيه میشود (.)13
تمرینات مقاومتی ،شکلی از تمرینات ورزشی است كه
دارای اثرات مهم فيزیولوژیك بر بدن هستند؛ به طوری
كه در مطالعات گزارش شده ،تمرین قدرتی باعث
افزایش قدرت و توده عضالنی ،بهبود حساسيت
انسولين ،كاهش آدیپوسيتی (چربی احشایی) و كاهش
خطر سندرم متابوليك میشود ( .)11در مجموع شواهد
نشان میدهند تمرینات مقاومتی ،یك راهکار
غيردارویی در بهبود شاخصهای متابوليکی در افراد با
مشکالت متابوليکی و یا حتی در برخی موارد بهتر از
تمرینات هوازی به تنهایی است (.)12
از سوی دیگر مطالعات به خوبی نشان میدهند در
بيماران  PCOSسطح سرمی كلسيم پایين است و این
با افزایش فشار خون و مشکالت متابوليکی همراه است.
همچنين تجویز كلسيم باعث كاهش قندخون و دیس
ليپيدمی در این بيماران میشود ( .)13به عالوه دریافت
مکمل كلسيم با بهبود شرایط باروری در این زنان
مرتبط است ( )14و افزایش كلسيم احتماالً با بهبود
شرایط متابوليکی و همچنين ظرفيت باروری در زنان
 PCOSهمراه است (.)14 ،13
در حالی كه در محدود مطالعاتی اثرات فيزیولوژیك
تمرین هوازی در زنان  PCOSبررسی شده است ،اما
بر اساس دانستههای ما ،تاكنون در هيچ مطالعهای اثر
تمرین مقاومتی در این بيماران مورد توجه قرار نگرفته
است و همچنين اثر تعاملی مکمل دهی كلسيم و
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سندرم تخمدان پلیكيستيك ( )PCOSگذشته از
مسائل مربوط به زیبایی نظير پرمویی و جوش ،با
مشکالت متابوليك جدی طوالنی مدت نيز همراه است.
در واقع  PCOSخطر سندرم متابوليك ،دیابت نوع  2و
احتماالً بيماریهای قلبی عروقی را افزایش میدهد (-1
 .)3به عالوه ناباروری وابسته به عدم تخمكگذاری،
نگرانی عمده دیگری برای زنان مبتال به  PCOSاست
( .)4آندروژن ها و انسولين ،عوامل اصلی در ایجاد
 PCOSمیباشند .آندروژنها در ایجاد ویژگیهای
ظاهری و همچنين عوارض متابوليکی بيماری درگير
میباشند .حدود یك سوم از بيماران مبتال به PCOS
دچار اختالل تحمل گلوكز و دیابت قندی نوع  2هستند
( .)5دیسليپيدمی نيز به طور شایع در  PCOSوجود
دارد ( .)1نقش مركزی مقاومت به انسولين در بروز
تظاهرات  ،PCOSآن را به عنوان هدف اوليه برای
مدیریت این بيماری مطرح میكند ( .)2بررسیهای
مختلف نشان داده اند كه هيپرانسولينمی و مقاومت به
انسولين نه تنها باعث مشکالت متابوليکی میشوند،
بلکه نقش مهمی در ایجاد اختالالت باروری در زنان
 PCOSبه عهده دارند ( .)0از سویی مطالعات نشان
داده اند كه انسولين دارای اثرات عميقی در دو سطح
استرومای تخمدان و فوليکول است .انسولين ترشح
آندروژنها را در تخمدان القاء میكند و افزایش
آندروژنها باعث تحليل فوليکولهای در حال رشد
میشود و با پدیدار شدن یك فوليکول غالب تداخل
میكند ( .)7افزایش تعداد فوليکولها و افزایش
آندروژنها در زنان مبتال به  PCOSمنجر به افزایش
توليد هورمون آنتیمولرین ( 2)AMHمی شود.
هورمون آنتیمولرین ،یك گليکوپروتئين هومودایمریك از
خانواده  TGF-βاست كه از سلولهای گرانولوزای
فوليکولهای آنترال تخمدان از هفته  30حاملگی تا زمان
یائسگی توليد میشود .مقدار  AMHمنعکس كننده
اندازه فوليکولهای در حال رشد و كاركرد ذخيرهای
1

Polycystic ovarian syndrome
Anti-mullerian hormone
3
Transforminggrowth factor-betafamily
2
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تمرین ورزشی نيز در این بيماران روشن نيست .لذا
مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثير هشت هفته تمرین
مقاومتی به همراه مکمل دهی كلسيم بر سطح سرمی
 AMHو عالئم سندرم متابوليك در زنان مبتال به
 PCOSانجام شد.

روش کار
مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربی با طرح پيش آزمون -
پس آزمون است كه به شکل ميدانی اجرا شد .در این
مطالعه  33زن مبتال به ( PCOSبر اساس پيشينه
مطالعات) كه در سال  1313به یکی از مراكز درمانی
بيماریهای زنان شهر اراك مراجعه كرده و تمایل به
حضور در این طرح تحقيقاتی را داشتند ،پس از اخذ
رضایت نامه كتبی به صورت در دسترس وارد مطالعه
شدند .معيارهای ورود به مطالعه شامل :وجود  3اختالل
از ميان  4متغير اختالالت قاعدگی ،هيرسوتيسم ،آكنه
و تأیيد تخمدان پلیكيستيك در سونوگرافی شکمی
بيماران بود .معيارهای خروج از مطالعه شامل :مصرف
سيگار ،عفونت و هرگونه داروی مؤثر بر نتایج
آزمایشگاهی بود .حجم نمونه بر اساس مطالعات قبلی و
با در نظر گرفتن توان آزمون  3/8در سطح معنیداری
 %5و تغييرات ميانگين  5واحد با استفاده از نرم افزار
 state toolبرای هر گروه  8نفر تعيين شد كه به
منظور جلوگيری از افت شركت كنندگان 13 ،نفر برای
هر گروه در نظر گرفته شد ( .)13سپس آزمودنیهای
واجد شرایط به صورت تصادفی به گروههای تمرین
مقاومتی و دارونما ( 13نفر) ،تمرین مقاومتی و مصرف
مکمل كلسيم ( 13نفر) و كنترل ( 13نفر) تقسيم
شدند .گروه تمرین در یك برنامه تمرین  8هفتهای
شركت داده شدند ،گروه تمرین و مکمل كلسيم نيز در
یك برنامه تمرین  8هفتهای به همراه دریافت مکمل
شركت داده شدند ،در حالی كه از گروه كنترل خواسته
شد در مدت مطالعه روش زندگی معمول خود را حفظ
كنند .گروه كنترل در طول دوره تحقيق به صورت
هفتگی گزارشی از دریافت غذایی و فعاليت بدنی خود
را به محققان اعالم میكردند .مطالعه حاضر به صورت
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یك سوكور انجام گرفت و پس از تأیيد كميته اخالق در
پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراك اجرا گردید.
برنامه تمرین به این صورت بود كه در ابتدا نحوه اجرای
پژوهش برای تك تك شركتكنندگان شرح داده شد و
در مورد مزایا و خطرهای بسيار نادر وسایل توضيح داده
شد .یك هفته قبل از شروع تحقيق ،شركتكنندگان
ابتدا در یك جلسه آشناسازی شركت كرده و با نحوه
صحيح اجرای تمرین با وزنه آشنا شدند و سپس یك
تکرار بيشينه (حداكثر وزنهای كه برای یك حركت می
توان بلند كرد) حركات مورد نظر اندازهگيری شد .یك
تکرار بيشينه حركات مورد نظر به شرح ذیل تعيين
میشد :ابتدا شركت كننده  5تا  13تکرار با حدود %53
قدرت بيشينه احتمالی خود به صورت سبك گرم
میكرد .پس از  3تا  5دقيقه استراحت ،بر مقدار وزنهها
به صورت تدریجی افزوده میشد و تالش نهایی برای
تعيين یك تکرار بيشينه صورت میگرفت .اگر بلند
كردن وزنه موفقيت آميز بود ،پس از  3تا  5دقيقه
استراحت دوباره بر مقدار وزنهها افزوده میشد .شركت
كنندهها حداكثر باید در  5تکرار یك تکرار بيشينه خود
را تعيين میكردند ( .)11برنامه تمرین  3روز در هفته و
برای مدت  2ماه بود كه بين جلسات  48ساعت
استراحت وجود داشت .تمام جلسات تمرین با 15
دقيقه گرم كردن و حركات كششی آغاز شد .حركات
مقاومتی با وزنههای آزاد اجرا میشد .حركات شامل
پرس پا ،پشت پا ،جلو پا ،پرس سينه ،جلو بازو و كشش
دو طرفه به پایين ،در برگيرنده عضالت بزر باال و
پایين تنه بود .حركات مقاومتی بر اساس توصيههای
كالج پزشکی ورزشی آمریکا برای افزایش قدرت
عضالنی زنان دیابتی بود ( .)15در هفته اول شركت
كنندگان یك ست  15-23تکراری با شدت %43-53
تکرار بيشينه را انجام دادند .هفته دوم تا چهارم ،برنامه
شامل  2ست  15-23تکراری با شدت  %53-03تکرار
بيشينه بود .بين هفتههای  5-8تعداد تکرارها به -15
 12كاهش یافت ،در حالی كه شدت به  %03-73تکرار
بيشينه افزایش یافت .در طول تحقيق اگر شركت
كنندهای به هر دليل در جلسه تمرین غيبت میكرد،
تمرین در روز بعد جبران میشد .تمام جلسات تمرین
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مستقيم ( )Bahlingen, Germaniو -LDL
كلسترول با استفاده از روش محاسباتی فریدوالد
(LDL-C= Total cholesterol-TG/5-(HDL-
) )Cتعيين شد .حساسيت اندازهگيری كلسترول تام 3
ميلی گرم در دسی ليتر -HDL ،كلسترول  1ميلی
گرم در دسی ليتر ،تری گليسرید  1ميلی گرم در دسی
ليتر و گلوكز  5ميلی گرم در دسی ليتر بود .انسولين
ناشتا به روش رادیوایمنواسی (Monobind Inc,
 )USAاندازهگيری شد .ضریب تغييرات درون و برون
گروهی آزمون برای انسولين كمتر از  %4بود .سپس
مقاومت به انسولين با روش مدل ارزیابی هموستاز
( ،)HOMA-IRبه عنوان شاخص مقاومت به انسولين،
با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:
-1
 )mg/dl-1( /435گلوكز ناشتا × (  )µumlانسولين
ناشتا =HOMA-IR
اندازه گيری سطح سرمی هورمون آنتی مولرین با روش
االیزا (كيت شرركت  Beckmanفرانسره) انجرام شرد.
حدود طبيعی برای سطح سرمی هورمون آنتی مرولرین
 3/38-10نانوگرم بر ميلی ليترر برود .ميرانگين ضرریب
تغييرات برون و درون آزمون برای این روش به ترتيرب
 %5/4و  %5/0بود.
داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار آماری

بين ساعات  5تا  8عصر تحت نظر متخصص فيزیولوژی
ورزش اجرا می شد .یك تکرار بيشينه پرس سينه و
پرس پا به ترتيب به عنوان شاخصهای قدرت باال تنه و
پایين تنه در نظر گرفته شد.
نحوه مکمل دهی کلسیم:
اعضای گروه تحت مداخله مکمل كلسيم (روزانه 1333
ميلی گرم كلسيم) به مدت  8هفته و روزانه  2عدد
كپسول كربنات كلسيم (شركت گود هلس آمریکا)
دریافت میكردند ( ،)13در حالی كه شركتكنندگان
گروه دارونما روزانه  2كپسول دو گرمی بعد از غذا
ميکروكریستالين سلولز دریافت میكردند (شركت
پژوهشگران طب گياهی بوعلی سينا ،ایران) .طول مدت
مصرف كپسولها برای هر دو گروه  03روز بود.
كپسولها در هر دو گروه از نظر شکل ،اندازه و رنگ
یکسان بودند .الزم به ذكر است كه همه كپسول ها به
یك باره در اختيار شركتكنندگان قرار نمیگرفت.
جهت افزایش اطمينان از مصرف مکمل و دارونما توسط
شركتكنندگان و محاسبه ميزان تمکين مصرف
كپسول ها ،از آنها خواسته شد تا در هر بار مراجعه،
قوطی كپسولها را تحویل دهند و سپس مکمل یا
دارونما برای مدت دو روز در اختيار آنها قرار داده
میشد .به شركتكنندگان توصيه شد كه در مدت
مداخله از تغيير رژیم غذایی معمول و تغيير خود سرانه
دوز كپسولها خودداری كنند.

( SPSSنسخه  )15مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.
پس از تأیيد توزیع نرمال دادهها توسط آزمون
كولموگروف-اسميرنوف ،جهت بررسی اثر متغير مستقل
بر متغيرهای وابسته از آزمون آناليز واریانس دو طرفه
با اندازههای مکرر (زمان-گروه) و تحليل كوواریانس
استفاده شد .دادهها به صورت انحراف معيار ±ميانگين

آنالیز بیوشیمیایی خون :خونگيری در دو مرحله ،یك
روز قبل از اولين جلسه تمرین (پيش آزمون) و 48
ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در هفته هشتم و
پس از  13تا  12ساعت ناشتایی (بين ساعت 0-7
صبح) انجام شد .خونگيری از شركت كنندگان بدون در
نظر گرفتن چرخه قاعدگی آنها بود ،چرا كه متغيرهای
وابسته مورد اندازهگيری ،مستقل از چرخه قاعدگی
هستند .پس از اتمام خونگيری ،نمونهها برای مدت 23
دقيقه با  3333دور در دقيقه سانتریفوژ و سرم
جداسازی شده در دمای  -83درجه سانتی گراد
نگهداری شد .گلوكز ،كلسترول تام و تری گليسرید با
روش رنگ سنجی آنزیمی (كيت شركت پارس آزمون،
ایران) -HDL ،كلسترول به روش رنگ سنجی آنزیمی

ارائه شد .ميزان  pكمتر از  3/35معنیدار در نظر
گرفته شد.

یافتهها
از  33فرد شركت كننده در مطالعه 2 ،نفر ( 1نفر به
دليل عدم مصرف به موقع مکمل و یك نفر به دليل
بيماری) حذف شدند .در آغاز مداخله ،ميانگين
شاخصهای بالينی و تن سنجی آزمودنیهای سه گروه
تفاوت معنیداری نداشت (( )p>3/35جدول .)2 ،1
01

تمرین +مکمل

گروهها
سن (سال)
قد (سانتی متر)
وزن (كيلوگرم)
نمایهبدنی (كيلوگرم /مترمربع)
پرس سينه (كيلوگرم)
پرس پا (كيلوگرم)

كنترل

تمرین+دارونما

قبل از مداخله

بعد از مداخله

قبل از مداخله

بعد از مداخله

قبل از مداخله

بعد از مداخله

28/31±5/3
103/3±3/38
04/12±0/2
25/34±1/78
14/2±2/5
53/13±17/5

-

25/71±5/1
102/3±3/37
05/23±5/3
24/88±1/23
14/3±3/1
51/0±14/5

-

21/81±5/2
101/1±3/1
07/4±7/0
20/32±1/37
14/3±2/1
52/5±11/1

07/83±7/88
20/17±1/30
14/5±1/8
52/8±13/5

-

*05/50±5/25
25/0±1/82
*17/33±2/3
*58/3±24/3

-

*00/2±5/30
25/20±1/37
*10/5±2/5
*58/0±15/5

مقادیر به صورت انحراف معيار ±ميانگين ارائه شده است .٭) نشانه تفاوت معنیدار نسبت به قبل از مداخله (با استفاده از آزمون تی وابسته).
جدول  -2تغییرات شاخصهای بیوشیمیایی آزمودنیها قبل و بعد از مداخله
متغير
كلسترول (ميلی گرم بر دسی ليتر)
تری گليسرید (ميلی گرم بر دسی ليتر)

تمرین+مکمل

تمرین+دارونما

كنترل

قبل از مداخله
بعد از مداخله

170/4±22/7
٭151/7±15/1

175/7±23/1
٭102/4±23/4

101/5±21/0
171/7±31/4

قبل از مداخله

118/3±54/3

123/4±48/3

132/2±32/7

111/8±45/7

130/7±28/0

قبل از مداخله

113/5±28/0

11/7±22/2

118/8±11/4

بعد از مداخله

٭

11/4±28/5

٭

14/8±23/0

117/5±21/2

بعد از مداخله

( LDLميلی گرم بر دسی ليتر)
( HDLميلی گرم بر دسی ليتر)
شاخص مقاومت به انسولين
گلوكز (ميلی گرم بر دسی ليتر)

133/3±48/5

قبل از مداخله

44/2±4/4

53/1±0/4

43/3±4/5

بعد از مداخله

45/1±5/2

52/1±0/4

43/45±3/4

قبل از مداخله

3/4±3/3

3/3±3/4

3/1±3/3

بعد از مداخله

٭

قبل از مداخله

14/3±15/0

2/33±3/4

80/0±13/7

10/5±8/4

85/3±13/1

٭

82/3±1/2

15/4±1/2

قبل از مداخله

14/04±2/0

15/43±2/7

13/31±1/4

بعد از مداخله

٭

٭

14/31±1/2

٭

2/35±3/5

٭

3/3±3/4

بعد از مداخله

انسولين ()µu/ml

٭

٭

1/70±1/8

11/40±2/2

مقادیر به صورت انحراف معيار  ±ميانگين ارائه شده است .٭) نشانه تفاوت معنیدار نسبت به قبل از مداخله (با استفاده از آزمون تی وابسته)

ميانگين سن واحدهای پژوهش  27/14±5/1سال و
سابقه ابتالی آنها به  4/0±2/3 PCOSسال بود.
متعاقب  8هفته تمرین مقاومتی ،تغيير معنیداری در
ميزان هورمون آنتی مولرین وجود نداشت (،)p>3/57

در حالی كه سطح سرمی  AMHدر گروه تمرین
مقاومتی به همراه مکمل كلسيم به طور معنیداری
كاهش یافت (( )p<3/33جدول .)3

جدول  -مقادیر هورمون آنتی مولرین آزمودنیها قبل و بعد از مداخله
تمرین+مکمل
قبل از مداخله
)AMH (ng/ml

13/82±4/0

بعد از مداخله
*

0/31±2/5

تمرین+دارونما
قبل از مداخله
14/4±5/2

بعد از مداخله
14/1±5/5

كنترل
قبل از مداخله
11/22±4/1

بعد از مداخله
11/0±3/1

مقادیر به صورت انحراف معيار  ±ميانگين معيار ارائه شده است .٭) نشانه تفاوت معنیدار نسبت به قبل از مداخله (با استفاده از آزمون تی
وابسته)

( )p<3/331به طور معنیداری افزایش یافت .همچنين
در گروه مکمل كلسيم و تمرین مقاومتی توده بدون

در این مطالعه بعد از تمرین مقاومتی ،قدرت عضالنی
پایين تنه ( )p<3/331و قدرت عضالنی باال تنه
00
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جدول  -1مشخصات فردی ،ترکیب بدنی و قدرت عضالنی آزمودنیها قبل و بعد از مداخله

 دکتر عباس صارمی و همکاران

چربی ( ،)p<3/34قدرت عضالنی پایين تنه
( )p<3/331و قدرت عضالنی باال تنه ( )p<3/331به
طور معنیداری افزایش یافت .از سویی بر اساس آزمون
كوواریانس ،تفاوت معنیداری در این متغيرها بين دو
گروه تمرینی وجود نداشت (( )p>3/35جدول .)1
همچنين تحليل دادهها نشان داد بعد از تمرین
مقاومتی مقادیر تری گليسرید ( ،)p<3/34كلسترول
تام ( ،)p<3/34( LDL-c ،)p<3/33گلوكز خون
( ،)p<3/34انسولين ( )p<3/33و شاخص مقاومت به
انسولين ( )p<3/35به طور معنیدار كاهش یافت.
همچنين در گروه مکمل كلسيم و تمرین مقاومتی
شاخصهای كلسترول تام ( ،)p<3/31تری گليسرید
( ،)p<3/34( LDL-c ،)p<3/31گلوكز خون
( ،)p<3/33انسولين ( )p<3/33و شاخص مقاومت به
انسولين ( )p<3/32به طور معنیداری كاهش نشان
داد .همچنين بر اساس آزمون كوواریانس ،كاهش
مقادیر كلسترول ،تری گليسرید و شاخص مقاومت به
انسولين در گروه دریافت كننده كلسيم بيشتر از گروه
تمرین به تنهایی بود (( )p<3/35جدول .)2

و همچنين بهبود وضعيت متابوليکی است؛ به طوری كه
كالج پزشکی ورزشی آمریکا توصيه كرده است كه
تمرین مقاومتی یك بخش مهم از برنامه های سالمت
عمومی است ( .)15در مطالعه حاضر نيز برای اولين بار
مشاهده شد در زنان  PCOSپس از  8هفته تمرین
مقاومتی قدرت و توده عضالنی ،نيمرخ چربی خون و
شاخصهای مقاومت به انسولين بهبود مییابد كه نتایج
مطالعه حاضر با نتایج برخی مطالعات مشابه همسو بود.
برای مثال مطالعه اباذر و همکاران ( )2315تحت عنوان
"اثر ورزش بر ذرات ليپوپروتئين در زنان با تخمدان
پلیكيستيك" نشان داد كه ورزش هوازی با شدت
متوسط همزمان با كاهش وزن ،ليپوپروتئينهای خون
را بهبود میبخشد ( .)10هریسون و همکاران ()2312
نيز تأثير تمرین ورزشی شدید استقامتی بر مقاومت به
انسولين را در زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتال به
سندرم تخمدان پلیكيستيك بررسی و كاهش 10
درصدی مقاومت به انسولين را پس از  12هفته تمرین
ورزشی شدید گزارش كردند ( .)17در حالی كه در
عمده مطالعات انجام شده اثرات سودمند متابوليکی
ورزش در زنان  PCOSبه كاهش وزن بدن نسبت داده
شده است ( ،)17 ،10اما در مطالعه حاضر بهبود
شاخصهای متابوليکی بدون تغيير معنیدار وزن بدن
صورت گرفت .در واقع برخی مطالعات نشان داده اند كه
ورزش مستقل از تغيير وزن نيز میتواند به بهبود
شرایط متابوليکی كمك كند كه با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی داشت ( .)11از جمله سازوكارهای این اثر
احتماالً كاهش استرس اكسيداتيو ،كاهش التهاب
سيستميك ،بهبود تعادل هورمونی ،كارآمدی سوخت و
ساز سلولی و بهبود آدیپوكينهای مترشحه از بافت
چربی است ( .)17 ،10 ،12-13در مجموع یافتههای
مطالعه حاضر موافق با این گزارشهاست ()17 ،10 ،13
و از اثرات مثبت تمرین ورزشی به تنهایی بر كاركرد
عضالنی و شرایط متابوليك افراد مبتال به PCOS
حمایت میكند.
به عالوه ،در بيماران  PCOSناباروری یك نگرانی
جدی فراهم كرده است .اخيراً سطح هورمون آنتی
مولرین به عنوان شاخص ،نشان دهنده اختالل در

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد یك دوره تمرین مقاومتی
 8هفتهای به همراه مکمل كلسيم ،همزمان با كاهش
سطح سرمی هورمون آنتی مولرین ،باعث بهبود برخی
شاخصهای متابوليك از جمله كلسترول تام ،تری
گليسرید خون و مقاومت به انسولين در زنان مبتال به
سندرم تخمدان پلیكيستيك میشود.
سندرم تخمدان پلی كيستيك به عنوان شایع ترین
علت نازایی به طور تقریبی  %13-15از زنان در سنين
باروری را تحت تأثير قرار میدهد .این عارضه در یك
سر طيف با تظاهرات مورفولوژی تخمدان پلی كيستيك
مشخص میشود و در انتهای دیگر طيف با عالئمی
چون چاقی و اختالالت متابوليکی بروز میكند (.)2
مطالعات نشان داده اند كه مداخالت تغذیهای و ورزش
میتواند نقش كليدی در مدیریت و درمان این بيماری
داشته باشد ( .)3تمرین مقاومتی یك راهکار مناسب
ورزشی برای جلوگيری از تحليل قدرت و توده عضالنی
01

عملکرد تخمدان معرفی شده است .افزایش این هورمون
در زنان  PCOSبلوغ فوليکولی و تخمكگذاری را مهار
میكند .همچنين سطح این هورمون در طول چرخه
قاعدگی ثابت است و میتواند مستقل از روزهای چرخه
قاعدگی اندازه گيری شود كه این یکی از مزیت های
مهم ارزیابی  AMHنسبت به سایر روش ها از جمله
ارزیابی  FSHو اینهيبين 1است (.)18
در مطالعه حاضر نيز مقادیر باالی این هورمون در
بيماران  PCOSنشان داده شد .علت افزایش توليد
 AMHدر زنان  PCOSبه خوبی روشن نيست ،اما
این احتمال وجود دارد كه غلظت آندروژنهای درون
تخمدان عامل تعيين كننده باشد ( .)8مطالعات
محدودی در ارتباط با تأثير شيوه زندگی بر عملکرد
تخمدان در زنان  PCOSوجود دارد .در مطالعه حاضر
سطح سرمی  AMHمتعاقب  8هفته تمرین مقاومتی
تغيير معنیداری نداشت كه با نتایج مطالعه موران و
همکاران ( )2311همخوانی نداشت كه كاهش AMH
را پس از  12هفته تمرین استقامتی شدید گزارش
كردند ( .)11از طرفی تامسون و همکاران ()2331
مقادیر بدون تغيير  AMHرا پس از تمرین هوازی
نشان دادند كه با مطالعه حاضر همخوانی داشت (.)23
پيشنهاد شده است كه سازوكار كاهش  AMHاحتماالً
به بهبود وضعيت هيپرآندروژنسيم در این بيماران
مربوط میشود ( .)23 ،11به هرحال بر اساس نتایج
مطالعه حاضر چنين به نظر می آید كه احتماالً مدت
زمان انجام تمرین و همچنين شدت تمرین برای تغيير
در سطح  AMHكافی نبوده است.
از سویی مطالعات به خوبی نشان دادهاند در بيماران
 PCOSبه دليل كاهش عملکرد انسولين ،جذب
كلسيم و متعاقب آن كلسيم سرمی كاهش مییابد .لذا
مصرف كلسيم میتواند از افزایش فشارخون ،مشکالت
متابوليکی و بيماریهای قلبی عروقی در این بيماران
پيشگيری كند ( .)14همچنين تجویز كلسيم باعث
افزایش كلسيم ،كاهش هيپرآندروژنيسم و بهبود
مقاومت به انسولين و دیس ليپيدمی در این بيماران
میشود ( .)14 ،13هر چند این نقشهای كلسيم در
Inhibin

1
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زنان  PCOSكمتر مورد توجه قرار گرفته است .چنين
پيشنهاد شده است كه دریافت كلسيم از راه كاهش
سطح  1و  25دی هيدروكسی ویتامين  Dو در نتيجه
كاهش ورود كلسيم به آدیپوسيتها ،موجب تحریك
ليپوليز و مهار ليپوژنز میشود ( .)21البته كاهش
انسولين پالسما به وسيله كلسيم رژیم غذایی نيز به
عنوان دليل دیگر بيان شده است .ترشح انسولين یك
مسير وابسته به كلسيم و افزایش در ميزان كلسيم هم
در فاز  1و هم در فاز  2ترشح انسولين ضروری است
( .)22همچنين كلسيم نقش حياتی در جذب گلوكز
بعد از باند شدن انسولين به سلول های عضله و تمایل
گيرنده های انسولين و حساسيت به انسولين دارد
( .)23در مطالعه حاضر نيز مشاهده شد در گروه
دریافت كننده كلسيم بهبود عالئم سندرم متابوليك
بيشتر است و از نقش مثبت كلسيم بر عالئم متابوليکی
در زنان  PCOSحمایت میكند.
به عالوه شواهد بر این باورند كه هيپرآندروژنيسم و
مقاومت به انسولين از علل اصلی ناباروری و اختالالت
متابوليکی در زنان  PCOSهستند ( .)24همچنين با
توجه به نقش مؤثر كلسيم و تمرین ورزشی در بهبود
مقاومت به انسولين و هيپرآندروژنيسم در زنان PCOS
( ،)27-25 ،12 ،11در مطالعه حاضر برای اولين بار
فرض بر این بود كه احتماالً دریافت كلسيم حين تمرین
مقاومتی به بهبود بيشتر ظرفيت باروری زنان PCOS
كمك میكند .در مطالعه حاضر اگرچه حين تمرین
مقاومتی به تنهایی مقادیر  AMHدر زنان PCOS
كاهش یافت (هر چند غير معنی دار) ،اما وقتی مکمل
كلسيم به برنامه تمرینی اضافه شد ،همزمان با كاهش
مقادیر مقاومت به انسولين و دیگر شاخص های
متابوليکی ،سطح  AMHبه طور قابل توجه بهبود یافت
كه احتماالً نشانه بهبود وضعيت تخمك گذاری و بلوغ
فوليکولی در زنان  PCOSاست ( )27-25كه این یافته
مطالعه حاضر با نتایج محدود مطالعات صورت گرفته كه
نشان دادند دریافت مکمل كلسيم با بلوغ فوليکول و بهبود
تخمك گذاری همراه است ،همخوانی داشت (.)27-25
از محدودیتهای این مطالعه مقطعی بودن و تعداد كم
نمونه برای انجام برخی آناليزهای زیر گروهی (علی رغم

 كنترل،)تعداد كافی نمونه برای آزمون فرضيه اصلی
 تفاوتهای،برخی عوامل همچون مسائل روحی روانی
 عوامل استرسزای، تغذیه، فعاليتهای روزانه،فردی
خارجی و ژنتيك بود كه برای محقق ميسر نبود كه
احتماالً در صورت كنترل و یا ثبت آنها میتوان به نتایج
.دقيقتری دست یافت

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه
اراك میباشد كه با حمایت مالی این دانشگاه انجام
 بدین وسيله از آزمودنیهای مطالعه به جهت.شده است
 تشکر و،همکاری صميمانه در اجرای این تحقيق
.قدردانی می شود
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