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 .1کارشناسي ارشد فیزیولوژی ورزشي کاربردی ،دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد،
بجنورد ،ایران.
 .2استادیار گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکده علوم ورزشي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه :سندرم تخمدان پلي کیستیک ( )PCOSمهمترین علت عدم تخمکگذاری در جمعیت عمومي و در زنان
نابارور ميباشد .با تأکید به اهمیت سندرم تخمدان پلي کیستیک به عنوان یکي از علل نازایي و با توجه به ارتباط این
سندرم با اختالالت هورموني و متابولیکي ،مطالعه حاضر با هدف بررسي تأثیر  12هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدني،
توان هوازی و برخي از هورمونهای زنان نابارور مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک انجام شد.
روش کار :این مطالعه کارآزمایي بالیني در سال  1394روی  20زن نابارور مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک
مراجعه کننده به درمانگاه زنان ساکن شهرستان بجنورد انجام شد .افراد به صورت تصادفي به دو گروه  10نفری مداخله
و شاهد تقسیم شدند .آزمودنيهای گروه تمریني 12 ،هفته سه جلسهای تمرین هوازی را با شدت  %40-65ضربان قلب
ذخیره بیشینه انجام دادند .پیش از شروع و پس از پایان مداخله تمریني ،سطوح هورمون های جنسي و ترکیب بدن
جمعآوری شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )18برای مقایسه میانگینهای درون
گروهي و بین گروهي به ترتیب از روش آزمون تي دانشجویي در گروه های همبسته و مستقل استفاده شد .میزان p
کمتر از  0/05معنيدار در نظر گرفته شد.
یافته ها :در پایان دوره تمریني وزن بدن و مقادیر هورمون لوتئیني کاهش و حداکثر اکسیژن مصرفي افزایش معنيدار
یافت ( .)p=0/001غلظت هورمون محرک تیروئیدی ،هورمون محرک فولیکولي و پروالکتین در پایان دوره تغییر
معنيداری پیدا نکرد ( .)p>0/05همچنین پس از پایان مداخله تمریني ،تفاوت معنيداری در وزن ،شاخص توده بدني،
مقادیر هورمون لوتئیني و حداکثر اکسیژن مصرفي بین دو گروه مشاهده شد (.)p<0/05
نتيجه گيری :با توجه به کاهش وزن و هورمون لوتئیني و افزایش مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفي به دنبال تمرینات
هوازی ،مي توان از آن به عنوان یک شیوه درماني غیردارویي جهت بهبودی بیماران مبتال به سندرم پليکیستیک
استفاده کرد.
کلمات کليدی :تمرین هوازی ،زنان نابارور ،سندرم تخمدان پلي کیستیک

* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر مهرداد فتحي؛ دانشکده علوم ورزشي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران .تلفنن09152570058 :؛پسنت اككترونينک:
dr.mfathei@gmail.com
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تخمکگذاری تأثیر مي گذارد ( .)11-10در این راستا،
سیستم آندوکریني که در طي یک دوره تکامل فولیکول
نقش اساسي در رسیدگي اووسیت قبل از تخمکگذاری
ایفاء ميکند ،در زنان با سندرم تخمدان پليکیستیک
غیر طبیعي است و با افزایش وازکوالریتي فولیکول و
عملکرد غیر طبیعي سلولهای گرانولوزا همراه است .از
جمله مشخصههای غیرطبیعي آندوکریني در زنان مبتال
به سندرم تخمدان پليکیستیک ميتوان به باال بودن
انسولین به دلیل افزایش مقاومت به انسولین ،دیس
لپیدمي ،افزایش غلظت هورمون لوتئیني و افزایش
آندروژن نیز اشاره کرد که ممکن است با کاهش میزان
لقاح و تکامل غیر طبیعي رویان همراه باشد (.)13-12
مداخله فعالیتهای بدني منظم ،مشاورههای بهداشتي و
دارودرماني ،از جمله راههایي است که تا به حال برای
پیشگیری و درمان بیماری سندرم تخمدان پليکیستیک
مطرح شدهاند ( .)15-14در این میان ،اکثر متخصصان
بهداشتي و علوم تندرستي در مورد روش فعالیت بدني
به عنوان اصوليترین و علميترین روش کاهش عالئم
بیماری سندرم تخمدان پليکیستیک اتفاق نظر دارند
( ،)17-16از این رو ،متخصصان شرکت کردن در
فعالیت های بدني منظم را جهت احساس رضایت و
خشنودی بیشتر نسبت به رژیمهای دارویي و درماني
در افراد مبتال به سندرم تخمدان پليکیستیک پیشنهاد
مي کنند .در این راستا در مطالعه اسماعیل زاده طلعي
و همکاران ( )2015با بررسي تأثیر هشت هفته
تمرینات ترکیبي (هوازی و مقاومتي) ،هر هفته سه
جلسه با شدت  %45-75ضربان قلب ذخیره و تمرین
مقاومتي با شدتي معادل  %70یک تکرار بیشینه بر
مورفولوژی و سطح هورمونهای جنسي در  19زن
مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک با دامنه سني
 18-30سال و شاخص توده بدني بیشتر از  25کیلوگرم
بر متر مربع ،مقادیر هورمونهای ،LH/FSH ،FSH
استروژن ،حجم تخمدان راست و چپ ،درصد چربي
بدن و شاخص توده بدني بهبود یافت ( .)18گائیني و
همکاران ( )2014با بررسي تأثیر  12هفته فعالیت
ورزشي بر مقادیر دهیدرواپي آندروسترون سولفات و
 -17هیدروکسي پروژسترون ،تعداد فولیکولها و
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سندرم تخمدان پليکیستیک یک اختالل هورموني است
که عالئم آن ميتواند در ابتدای بلوغ و در محدوده عادت
ماهیانه آغاز شود ( .)1در حدود  %5-10زنان در دوران
بارداری به سندرم تخمدان پليکیستیک مبتال ميشوند
( .)2این اختالل رایجترین اختالل هورموني در بین زنان
است ( .)4-3از این رو ،سندرم تخمدان پليکیستیک
خطر ابتالء و توسعه سندرم متابولیک ،بیماریهای قلبي
عروقي ،دیابت نوع  2و سرطان آندومتری را افزایش
ميدهد ( .)5در این راستا ،از جمله عالئم سندرم
تخمدان پليکیستیک مي توان به نامنظمي یا قطع کامل
قاعدگي ،سخت باردار شدن (کاهش باروری) ،افزایش
وزن و چاقي اشاره کرد (.)7 ،6
از عوارض مهم سندرم تخمدان پليکیستیک نازایي
است .ناباروری عبارت است از بارور نشدن یک زوج پس
از یک سال تماس جنسي منظم ،بدون استفاده از
روشهای پیشگیری از بارداری که  %10-15زوجین در
سراسر جهان آن را تجربه ميکنند ( .)8ناباروری از
طرف سازمان جهاني بهداشت به عنوان یکي از
مهمترین مشکالت بهداشت عمومي مطرح ميباشد؛ به
گونهای که حدود  80میلیون نابارور در سراسر دنیا
وجود دارند ( .)9در این راستا ،انگمان و همکاران
( )1999گزارش کردند که در حدود  %83از علل
ناباروری در زوجین نابارور که دارای سندرم تخمدان
پليکیستیک مي باشند ،عدم تخمکگذاری است ،و از
بین  %56زوجیني که نازایي را تجربه مي کند به علت
عوامل نامشخص مي باشد ( .)1همچنین ،بر اساس
مطالعه ناباروری در ایران در سال  2004و ،2005
میزان شیوع ناباروری اولیه موجود  %3/4برآورد شده
است (.)9
یکي از مشکالت موجود به همراه سندرم تخمدان
پليکیستیک ،عدم وجود تعادل ترشح در هورمونها
است .در زناني که به سندرم تخمدان پلي کیستیک
مبتال هستند ،تخمدانها بیش از حد طبیعي آندروژن
تولید ميکنند .آندورژن ها هورمونهای مردانهای هستند
که زنان نیز آنها را تولید ميکنند .باال رفتن این
هورمونها بر شکل گیری و آزادسازی تخمک در دوره
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وضعیت قاعدگي زنان مبتال به سندرم تخمدان
پليکیستیک به این نتیجه رسیدند که یک دوره
فعالیت ورزشي با کاهش وزن بدن در زنان چاق
ميتواند باعث کاهش  DHEAsو  -17هیدروکسي
پروژسترون شود .همچنین در مطالعه آنها فعالیت
ورزشي باعث بهبود وضعیت قاعدگي و کاهش
فولیکولهای تخمدانها در هر دو گروه زنان الغر و
چاق شد ( .)19در مطالعه ابازر و همکاران ( )2015با
بررسي تأثیر  12هفته تمرین هوازی ،هر هفته سه
جلسه روی  24زن مبتال به سندرم تخمدان
پليکیستیک با دامنه سني  26سال و شاخص توده
بدني  29کیلوگرم بر متر مربع به این نتیجه رسیدند که
شاخص توده بدني ،نسبت دور کمر به باسن ،وزن بدن،
توده چربي و مقادیر تری گلیسرید کاهش و سطوح
 HDL-Cافزایش معنيدار یافت ،اما تغییر معنيداری
در مقادیر  VLDL ،LDLو کلسترول تام در پایان
دوره مشاهده نشد (.)20
برخالف وجود مطالعات متعدد در ارتباط با تأثیر ورزش و
رژیم غذایي مناسب بر کنترل عوامل خطرساز قلبي
عروقي ،اختالالت متابولیکي ،افزایش شیوع اختالل
تحمل گلوکز ،دیابت و نیز اختالالت چربي خون،
دادههای اندکي درباره تأثیر برنامه تمرین ورزشي منظم
بر بهبود و تنظیم وضعیت اندوکریني و متابولیکي زنان
مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک وجود دارد (.)21
با این حال نظر به اهمیت نقش فعالیت جسماني در
پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها ،متخصصین
برای درمان زنان نابارور مبتال به بیماری سندرم تخمدان
پليکیستیک قبل از شروع دارودرماني ،مشاوره تمریني و
تغذیهای را پیشنهاد مي کنند ( .)14از این رو برخي
پژوهشگران برطرف نمودن اختالالت متابولیکي و تنظیم
وضعیت اندوکریني و متابولیکي زنان نابارور مبتال به
سندرم تخمدان پليکیستیک را که در آرزوی بارداری
هستند ،ضروری ميدانند ( .)22بنابراین با تأکید به
اهمیت سندرم تخمدان پليکیستیک به عنوان یکي از
علل نازایي و با توجه به ارتباط این سندرم با اختالالت
هورموني و متابولیکي ،مطالعه حاضر با هدف بررسي تأثیر
 12هفته تمرین هوازی روی برخي هورمونهای زنانه،

روش کار
این مطالعه یک کارآزمایي بالیني است که در سال
 1394برروی  20زن نابارور مبتال به سندرم تخمدان
پليکیستیک مراجعه کننده به درمانگاه زنان شهرستان
بجنورد انجام شد.در این مطالعه دو گروه مداخله و
شاهد با طرح پیش آزمون و پس آزمون مورد مقایسه
قرار گرفتند .نمونهها پس از تشخیص و معاینه بالیني به
وسیله متخصص مربوطه ،به روش نمونهگیری انتخابي
در دسترس و هدفدار انتخاب شدند .در این مطالعه
حجم نمونه با استفاده از معادله برآورد حجم نمونه
فلیس ( )23و با در نظر گرفتن توان آزمون ،0/8
 α=0/05و تغییرات میانگین  5واحد 8/81 ،نفر به
دست آمد که با احتیاط بیشتر از میان زنان نابارور
مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک داوطلب ،تعداد
 10زن به عنوان گروه تجربي گزینش شدند .معیارهای
ورود به مطالعه شامل :سالم بودن بر اساس پرسشنامه
تندرستي ،عدم مصرف دارو ،عدم استعمال دخانیات،
عدم سابقه بارداری ،عدم شرکت در هیچ برنامه تمریني
حداقل دو ماه پیش از شرکت در برنامه تمرینات این
تحقیق و همچنین داشتن حداقل دو معیار از سه معیار:
 -1تخمکگذاری پایین و یا عدم تخمکگذاری (که
معموالً به صورت الیگومنوره ،آمنوره ،پلي منوره تظاهر
ميیابد) -2 .افزایش سطح آندروژنهای در گردش خون
هیرسوتیسم و نسبت ( )LH/FSH>2و -3
تخمدانهای پليکیستیک (که در التراسونوگرافي
مشاهده شوند) بود .از بین مراجعه کنندگان 35 ،نفر
پرسش نامه تندرستي و بدني را تکمیل کردند و پس از
تجزیه و تحلیل پرسشنامه 20 ،نفر حائز شرایط برای
شرکت در پژوهش انتخاب شدند .در مرحله نخست
افراد با ماهیت و نحوه همکاری با اجرای پژوهش آشنا
شدند .به منظور رعایت اصول اخالقي در پژوهش به
آزمودنيها اطمینان داده شد که مي توانند در هر زمان
از اجرای پژوهش بدون ذکر دلیل از ادامه کار امتناع
ورزند .آزمودنيها بر اساس شرایط تحقیق به صورت
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ترکیب بدن و آمادگي قلبي تنفسي زنان نابارور مبتال به
سندرم تخمدان پليکیستیک انجام شد.
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استفاده شد و در ثانیه  20ضربان قلب سنجیده و
سپس با استفاده از معادله  1محاسبه شد.
(تعداد ضربان قلب آزمون پله در دقیقه × –) 0/1847
 = 65/81حداکثر اکسیژن مصرفي

داوطلبانه در تحقیق شرکت کرده و فرم رضایت نامه را
امضا نمودند .سپس نمونهها به طور تصادفي در دو گروه
تجربي ( 10نفر) و کنترل ( 10نفر) قرار گرفتند .دامنه
سني آزمودنيها بین  25-35سال و شاخص توده بدني
بین  25-30کیلوگرم بر متر مربع بود.
برای ارزیابي ترکیبات بدن به ترتیب طول قد آزمودنيها
به وسیله قدسنج سکا (ساخت کشور آلمان) با حساسیت
 5میلي متر ،محیط باسن و کمر ،به وسیله متر نواری
(مابیس /ژاپن) با حساسیت  5میلي متر و درصد چربي
بدن و وزن با حساسیت  100گرم و به وسیله دستگاه
بیوالکتریکال ایمپدنس (مدل )IOI353/اندازهگیری شد.
از تقسیم وزن بدن بر مجذور قد به متر ،شاخص توده
بدني بر حسب کیلوگرم بر متر مربع تعیین شد .جهت
تعیین نسبت دور کمربه باسن آزمودنيها ،دور کمر با
یک نوار متری در کمترین نقطه (بین انتهای پاییني
قفسه سینه و ناف) بر حسب سانتي متر و دور باسن (در
عریضترین محل ،روی کفل) بر حسب سانتيمتر
اندازهگیری و محیط کمر به محیط باسن تقسیم شد.
تمامي اندازهگیریها در حالي انجام شد که آزمودنيها از
چهار ساعت قبل از آزمون از خوردن و آشامیدن
خودداری کرده بودند و حتي االمکان مثانه ،معده و روده
آنها خالي بود .پس از اندازهگیری فشارخون و ثبت
الکتروکاردیوگرام و معاینه قلبي -عروقي توسط پزشک
متخصص ،آزمودنيها مجوز ورود به طرح را کسب کردند.
جهت برآورد حداکثر اکسیژن مصرفي ،آزمودني از یک
پله  41سانتي به مدت  3دقیقه باال و پایین مي رفت.
در این آزمون تعداد باال و پایین رفتن ها ثبت شده و
مترونوم بر اساس تعداد گام ها راست ،چپ (باالی پله)،
راست ،چپ (پایین پله) تنظیم ميشد (ریتم حرکت در
هر دقیقه  22بار برای زنان و  24بار برای آقایان) ،یعني
ضرب آهنگ مترونوم بر روی  88بار برای زنان تنظیم
شد .آزمودني بالفاصله پس از اتمام فعالیت مي نشست
و ضربان قلب او به مدت  15ثانیه از ثانیه  5تا ثانیه 20
شمارش ميشد؛ عدد به دست آمده در عدد  4ضرب
ميشد تا تعداد ضربان قلب آزمودني در یک دقیقه
محاسبه شود .برای این کار عالوه بر این روش برای
دقیق تر بودن ضربان قلب آزمودني از ضربان سنج پالر

(میليلیتر/کیلوگرم/دقیقه) :زنان :معادكه 1
در این مطالعه نمونه خوني آزمودني ها در  24ساعت
پیش از شروع تمرینات و  48ساعت بعد از آخرین جلسه
تمرین ،در روز سوم سیکل قاعدگي جمعآوری شد.
نمونهگیری در بین ساعات  8-9صبح در آزمایشگاه از
سیاهرگ دست چپ هر آزمودني در وضعیت نشسته و
در حالت استراحت انجام شد .مقدار LH ،TSH ،FSH
و پروالکتین سرمي به روش کمي لومنیسانس 1و با
دستگاه ( Roche Hitachiساخت مشترک کشورهای
ژاپن و آلمان) با دو روش ( Elecsys 2010و Cobas
 )E411توسط کیت  Rocheساخت کشور آمریکا
اندازهگیری شد.
دستورالعمل تمریني شامل تمرینات هوازی به مدت 12
هفته و هر هفته  3جلسه و هر جلسه به مدت 60
دقیقه بود .برنامه تمرین هوازی شامل :گرم کردن با
انواع حرکات کششي و نرمشي به مدت  10دقیقه و
سپس اجرای حرکات ریتمیک و هوازی بدون توقف به
مدت  25-30دقیقه با شدتي معادل  %40-65ضربان
قلب ذخیره بیشینه بود .در طول دوره  12هفته تمرین،
شدت تمرینات به صورت فزاینده و به طور پیوسته،
درسرتاسر برنامه تمرین افزایش یافت؛ به گونه ای که
آزمودنيها در طول جلسه اول تمرین  10دقیقه به
فعالیت بدني پرداختند و در هر جلسه یک دقیقه به
زمان تمرین افزوده شد ،به طوری که از هفته ششم تا
دوازدهم زمان تمرین در  30دقیقه حفظ شد .شدت
تمرین بر اساس ضربان قلب بیشینه و طبق فرمول زیر
برای هر یک از آزمودنيها به روش Karvonen
محاسبه و در حین تمرین به وسیله ضربان سنج (پُالر
ساخت کشور فنالند) کنترل شد ( .)24گروه کنترل
هیچ فعالیتي در طول دوره تحقیق نداشتند و غیرفعال
بودند (شیوه زندگي غیرفعال داشتند).

Chemi Luminescence
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:معادكه 2
در پایان مرحله اجرایي پژوهش ،دادههای گردآوری شده
با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )18مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .پس از تأیید نرمال بودن
توزیع نظری دادهها با استفاده از آزمون آماری اکتشافي
شاپیروویلک و همگني واریانسها توسط آزمون لون،

یافته ها
مشخصات آزمودنيهای گروه تجربي و شاهد در جدول
 1نشان داده شده است.

جدول  -1ویژگیهای آزمودنیهای شرکت کننده در مطاكعه
متغیرها

گروهها

(انحراف معیار±میانگین)

سن (سال)

تجربي
شاهد

30/90±7/14
29/80±4/75

قد (متر)

تجربي
کنترل

158/60±6/34
158/20±4/56

وزن (کیلوگرم)

تجربي
کنترل

71/11±15/05
70/13±13/84

شاخص توده بدني
(کیلوگرم/مترمربع)

تجربي
کنترل

28/43±6/78
28/10±5/92

هورمون محرک فولیکولي و پروالکتین در پایان دوره
تغییر معنيداری پیدا نکرد ( .)p<0/05بر اساس نتایج
این جدول ،تفاوت بین گروهي وزن ،شاخص توده بدني،
مقادیر هورمون لوتئیني و حداکثر اکسیژن مصرفي
معنيداری بود ( ،)p>0/05این در حالي بود که مقادیر
هورمون محرک تیروئیدی ،هورمون محرک فولیکولي و
پروالکتین بین دو گروه تجربي و کنترل تفاوت
معنيداری نداشت (.)p<0/05

بر اساس نتایج جدول  ،2متغیرهای وزن بدن و هورمون
لوتئیني در گروه تجربي به طور معنيداری کاهش یافته
بود ()p>0/05؛ همچنین مقادیر حداکثر اکسیژن
مصرفي در گروه تجربي در پایان دوره تمریني افزایش
معنيداری یافت ( ،)p>0/001اما این تغییرات در گروه
کنترل معنيدار نبود ( .)p<0/05علي رغم تغییر
شاخص توده بدني از  28/43به  28/07کیلوگرم بر متر
مربع در گروه تمرین هوازی ،این کاهش معنيدار نبود
( .)p=0/06تغییرات غلظت هورمون محرک تیروئیدی،

جدول -2مقایسه تغييرات واریانس درون گروهی و بين گروهی برخی هورمونهای زنانه ،ترکيب بدن و آمادگی قلبی تنفسی
زنان نابارور مبتال به سندرم تخمدان پلی کيستيک
نتیجه آزمون

متغیرها

گروهها

پیش آزمون
(میانگین و انحراف استاندارد)

پس آزمون
(میانگین و انحراف استاندارد)

وزن
(کیلوگرم)

تجربي

71/11±15/05

70/16±14/56

†0/05

شاهد

70/13±13/84

70/18±13/78

0/70

تجربي

28/43±6/78

28/07±6/65

0/06

کنترل

28/10±5/92

28/11±5/89

0/72

تجربي

2/12±0/50

2/23±0/81

0/55

کنترل

2/06±0/41

2/13±0/53

0/50

شاخص توده بدني
(کیلوگرم/مترمربع)
هورمون محرک تیروئیدی
(میکرو واحد بر میلي لیتر)

55

درون گروه

بین گروه

سطح معني داری

سطح معني داری
†0/042
†0/047
0/81
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ضربان قلب استراحت ]+درصد مورد نظر × (ضربان
قلب استراحت( -سن =[)220-ضربان قلب بیشینه

برای مقایسه میانگین های درون گروهي و بین گروهي
به ترتیب از آزمون آماری تي دانشجویي در گروه های
وابسته و مستقل استفاده شد .میزان  pکمتر از 0/05
معني دار در نظر گرفته شد.

هورمون محرک فولیکولي
(میکرو واحد بر میلي لیتر)

 دکتر مهرداد فتحی و همكاران

هورمون لوتئیني
(میکرو واحد بر میلي لیتر)
پروالکتین
(میکرو واحد بر میلي لیتر)
حداکثراکسیژن مصرفي
(میلي لیتر/کیلوگرم/دقیقه)

تجربي

6/60±1/63

6/63±1/20

0/96

کنترل

6/63±1/59

6/55±1/58

0/22

تجربي

12/79±6/97

9/33±6/04

†0/05

کنترل

12/86±6/29

12/86±6/32

0/98

تجربي

15/07±6/08

15/71±8/99

0/64

کنترل

15/09±5/95

15/07±5/86

0/69

تجربي

37/21±2/28

40/09±2/11

†0/00

کنترل

37/08±2/21

36/80±1/95

0/10

0/85
†0/03
0/62
†0/00

†معني دار بودن * معني داری در سطح p≤0/05

دوره مشاهده نشد ( .)26عوامل متعددی ميتوانند در
ترشح این نوع از هورمونها دخالت داشته باشند .در این
زمینه از جمله عواملي که بر ترشح هورمونها دخالت
دارند ،افزایش قند پالسما و مقدار و فرکانس پالس های
هورمون لوتئیني ميباشند ،چنانچه تولید الکتات در
فعالیت هوازی اثر کاهنده ای در ترشح هورمون لوتئیني
دارد ( .)27پژوهشگران بر این باورند که به دنبال اعمال
فشارهای ورزشي و با فعال شدن محور هیپوتاالموس-
هیپوفیز -آدرنال ،تأثیرات بازدارنده ای بر عملکرد دستگاه
تناسلي زنان ایجاد مي شود .بر این اساس هورمون مهار
کننده هورمون رشد ( )GHIHاز ترشح هورمون آزاد
کننده گونادوتروپین ( )GnRHجلوگیری ميکند (.)28
همین طور گلوکوکورتیکوئیدی که در حین فعالیت
ورزشي تولید ميشود از ترشح هورمون  LHاز هیپوفیز
و ترشح استروژن و پروژسترون از تخمدان جلوگیری
ميکند .در نتیجه تمرین ورزشي ميتواند باعث کاهش
هورمون  LHو تأثیرات مهاری بر دستگاه تناسلي زنان
مي شود .بر پایه نتایج پژوهش کاهش فعالیت سیستم
عصبي سمپاتیک و افزایش فعالیت پاراسمپاتیکي در اثر
تمرینات ورزشي شدت متوسط و مداوم نیز ميتواند
باعث کاهش ترشح  LHشود (.)28
در مطالعه حاضر تغییر معنيداری در مقادیر هورمون
فولیکولي بعد از  12هفته تمرین هوازی مشاهده نشد.
نتایج تحقیقات حاکي از این است که مخدرهای درونزا
در تنظیم و ترشح هورمونهای  LHو  FSHدخالت
دارند ( .)29یکي از مخدرهای مهم بتاآندورفین است
که با توجه به تحقیقات انجام شده ،در اثر ورزش
افزایش ميیابد .چنانچه برخي مطالعات نشان داده اند
تمرین ورزشي با شدت پایین تر از  %80حداکثراکسیژن

بحث
در این مطالعه  12هفته تمرین هوازی در زنان نابارور
مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک ،منجربه کاهش
معنيدار در سطوح هورمون لوتئیني سرمي در پایان
دوره شد که نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه سوات
و همکاران ( )2015و عطارزاده حسیني و همکاران
( )2012همخواني داشت ( .)25 ،21اما با نتایج مطالعه
میری و همکاران ( )2013همخواني نداشت ( .)26در
مطالعه سوات و همکاران ( )2015با بررسي  12هفته
تمرین هوازی همراه با رژیم غذایي بر زنان چاق مبتال به
سندرم تخمدان پلي کیستیک با دامنه سني 21-45
سال و شاخص توده بدني  26-40کیلوگرم بر متر مربع،
در پایان دوره کاهش معنيداری در وزن ،سطوح
تستوسترون ،گلوکز ،مقاومت به انسولین و بهبود در
هورمونهای استرادیول و نسبت  LH/FSHدر زنان
مشاهده شد ( .)25در مطالعه عطارزاده حسیني و
همکاران ( )2012با بررسي اثر  12هفته تمرین هوازی،
هر هفته سه جلسه هر جلسه  40-60دقیقه روی زنان
چاق مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک ،وزن ،درصد
چربي بدن و محیط کمر کاهش معنيداری یافت ،اما
مقادیر هورمون لوتئیني و حداکثراکسیژن مصرفي
افزایش معنيداری یافت .همچنین تغییر معنيداری در
شاخص توده بدني ،هورمونهای فولیکولي و دهیدرواپي
اندروسترون مشاهده نشد ( .)21در مطالعه میری و
همکاران ( )2013با بررسي تأثیر  8هفته تمرین هوازی،
هر هفته شش جلسه به مدت  60دقیقه روی  40رت
ماده چاق مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک ،غلظت
 FSHنسبت به گروه کنترل افزایش معنيداری یافت و
تغییر معنيداری در مقادیر  LHو استرادیول در پایان
6

مصرفي بیشینه با تمرین کوتاه مدت با عدم تغییر در
سطوح بتاآندورفین و تأثیر آن بر  GnRHو هورمون
گونادوتروپین ميتواند عدم تغییر  LHو  FSHرا از
طریق دستگاه ایپوئیدی توضیح دهد ( .)29به نظر
ميرسد در مطالعه حاضر علت عدم تغییرات معنيدار
مقادیر  FSHسرم ميتواند ناشي از شدت و نوع
تمرینات باشد.
در مطالعه حاضر  12هفته تمرین هوازی در زنان نابارور
مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک منجر به افزایش
معني دار در حداکثراکسیژن مصرفي زنان نابارور مبتال
به سندرم تخمدان پلي کیستیک شد که با نتایج
مطالعه کاکراک خدر و همکاران ( ،)2015کاسال و
همکاران ( )2015و آلبرگ و همکاران ()2015
همخواني داشت ( .)32-30کاکراک خدر و همکاران
( )2015با بررسي  16هفته تمرین هوازی ،هر هفته
پنج جلسه بر روی  30زن با دامنه سني  30-45سال
که جهت برآورد حداکثر اکسیژن مصرفي از تست پله
کوئین استفاده کردند ،به این نتیجه رسیدند که تمرین
هوازی منجر به افزایش معنيدار حداکثر اکسیژن
مصرفي زنان در پایان دوره تمرین مي شود ( .)32در
مطالعه کاسال و همکاران ( )2015با بررسي تأثیر 12
هفته تمرین ترکیبي (هوازی و مقاومتي) بر مقادیر
حداکثر اکسیژن مصرفي  89زن با دامنه سني 29-69
سال 12 ،هفته تمرین ترکیبي منجر به افزایش
معنيدار حداکثر اکسیژن مصرفي ،قدرت عضالني و
کاهش درصد چربي بدن در تمام آزمودنيهای شرکت
کننده شد ( .)31همچنین گزارش شده است که 22
هفته تمرین ترکیبي منجر به افزایش معنيدار مقادیر
حداکثر اکسیژن مصرفي در گروه تمرین هوازی و بهبود
معنيدار در قدرت و استقامت عضالني آزمودنيها در
گروه تمرین مقاومتي مي شود ( .)30تحریک بدن به
واسطه انجام دادن فعالیت های بدني منظم منجربه
افزایش حجم پالسما مي شود که این افزایش ،بازگشت
وریدی به قلب و پیش بار بطني را به همراه داشته و در
نتیجه حجم ضربه ای به ازای شدت فعالیت ورزشي
معین افزایش ميیابد .افزایش حجم ضربهای در یک
ضربان قلب مشابه ،برون ده را افزایش داده ،جریان
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خون عضالت اسکلتي افزایش و اکسیژن بافت عضالني
به میزاني بیش از قبل فراهم مي شود ،در نتیجه
حداکثراکسیژن مصرفي افزایش ميیابد ( .)34 ،33از
طرفي اجرای تمرینات بدني ،باعث افزایش جریان خون
عضله شده ،در نتیجه مدت زماني که خون در معرض
تارهای برداشتي فعال مي گیرد ،بیشتر ميشود و
بنابراین اکسیژن برداشتي پس از تمرین افزایش ميیابد
( .)33به عبارتي تمرینات بدني منظم باالخص تمرینات
هوازی ميتواند ترکیبات بدني افراد را کاهش و کارایي
سیستم قلبي عروقي آنها را افزایش دهد .افزایش
یافتن آمادگي قلبي تنفسي به واسطه انجام دادن
تمرینات هوازی ميتواند به دلیل افزایش تعداد و اندازه
میتوکندری ها ،افزایش آنزیم های سیستم تأمین انرژی
هوازی ،افزایش سطح اکسیداسیون چربي ها و نیز آنزیم
های تسهیل کننده اکسیداسیون ایجاد شود (.)35
همچنین به واسطه انجام دادن تمرینات هوازی
سازگاریهایي همچون افزایش ظرفیت اکسایشي عضله
(افزایش تعداد مویرگ های تارهای عضالني) ،افزایش
میزان کل هموگلبولین ،کاهش گلیکولیز ،افزایش حجم
پایان دیاستول و افزایش حجم ضربه ایجاد مي شود .به
عالوه افزایش اختالف اکسیژن خون سرخرگي-
سیاهرگي ،باعث افزایش فعالیت آنزیمهای چرخه
کربس و انتقال الکترون مي شود (.)36
از سوی دیگر افزایش حداکثراکسیژن مصرفي با کاهش
وزن همراه است .در مطالعه حاضر ،میانگین وزن بدن به
میزان  1کیلوگرم کاهش معنيداری داشت که این نتیجه
با نتایج مطالعه راستر و همکاران ( )2013و تقوی و
همکاران ( )2011همخواني داشت ( .)37 ،16در مطالعه
راستر و همکاران ( )2013با بررسي تأثیر هشت هفته
تمرین هوازی با شدت زیاد بر ترکیب بدن و آمادگي
قلبي تنفسي  17زن مبتال به بیماری سندرم تخمدان
پليکیستیک ،محیط کمر از  119به  106سانتي متر و
شاخص توده بدني از  34/9به  34/4کیلوگرم بر مترمربع
کاهش یافت و مقادیر حد اکثر اکسیژن مصرفي در طول
دوره تمریني افزایش معنيداری یافت ( .)37تقوی و
همکاران ( )2011با بررسي تأثیر  12هفته تمرین هوازی
هر هفته سه جلسه بر روی  20زن چاق مبتال به سندرم
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آزمودنيها و جمعیت مورد پژوهش باشد؛ زیرا میانگین
شاخص توده بدني مبتالیان به سندرم تخمدان
پليکیستیک در کشورهای مختلف به طور گستردهای
متنوع و متفاوت است (.)21
از محدودیتهای این مطالعه ميتوان به عدم کنترل
شیوه زندگي (میزان خواب ،استراحت و فعالیت های فوق
برنامه) ،ویژگيهای ژنتیکي ،فیزیولوژیکي و پاسخهای
سازگاری گوناگون به فعالیت بدني و تعداد کم آزمودنيها
به دلیل انصراف برخي از آنها از شرکت در مطالعه
حاضر اشاره کرد.

تخمدان پلي کیستیک با دامنه سني  15-30سال به این
نتیجه رسیدند که تمرین هوازی منجربه کاهش وزن
بدن ،درصد چربي بدن و محیط کمر ميشود .همچنین
افزایش معنيداری در حداکثر اکسیژن مصرفي در پایان
دوره مشاهده شد ( .)16افزایش سوخت و ساز انرژی از
طریق شرکت در فعالیتهای ورزشي منظم و نیز کاهش
همزمان انرژی دریافتي از طریق تعدیل رژیم غذایي دو
عامل مهم و اساسي در کاهش وزن بدن به شمار مي
روند؛ در مطالعه حاضر علي رغم این که وزن بدن کاهش
معنيداری داشت ،اما کاهش میانگین شاخص توده بدني
از  28/43±6/78به  28/07±6/65کیلوگرم بر متر مربع
معنيدار نبود که با نتایج مطالعه حیدری و همکاران
( )2012و گادالگسون و همکاران ( )2013همخواني
داشت ( ،)39-38اما با نتایج مطالعه دهقان زاده و
همکاران ( ،)2016فکوریان و همکاران ( )2012و خادمي
و همکاران ( )2010همخواني نداشت ( .)42-40در
مطالعه حیدری و همکاران ( )2012با بررسي تأثیر 12
هفته تمرین متناوب با شدت باال ،هر هفته سه جلسه 20
دقیقه ای روی  46مرد چاق غیرفعال ،توان هوازی
افزایش معنيدار  15درصدی یافت؛ وزن بدن و چربي
بدن به ترتیب کاهش  1/5و  2کیلوگرمي یافت (.)39
گادالگسون و همکاران ( )2013با بررسي اثر همزمان
تمرین و رژیم غذایي بر ترکیب بدن ( 54مرد و  63زن)
به این نتیجه رسیدند که وزن بدن ،توده جرم بدن ،توده
چربي تنه ،دور کمر و فشار خون در پایان دوره  6ماهه
کاهش معني دار یافت ( .)38احتماالً علت این اختالف
مربوط به تفاوت در میزان شاخص توده بدني اولیه
آزمودنيها و جمعیت مورد پژوهش باشد؛ زیرا میانگین

نتيجه گيری
 12هفته تمرین هوازی منجر به کاهش هورمونهای
لوتئیني و افزایش هورمون فولیکولي در بیماران مبتال به
سندرم تخمدان پلي کیستیک مي شود ،چنانچه اظهار
نظر قطعي در این زمینه نیازمند تحقیقات بیشتر است.
بنابراین پیشنهاد مي شود تحقیق مشابهي روی جوامع
زنان مبتال به این بیماری در رده های سني مختلف انجام
پذیرد تا اثربخشي شرکت در تمرینات هوازی به عنوان
یک شیوه درماني غیردارویي جهت بهبودی بیماران
سندرم تخمدان پلي کیستیک مشخص شود.

تشكر و قدردانی
بدین وسیله از تمامي داوطلبان شرکت کننده در این
مطالعه که با رعایت مالحظات اخالقي به تعهدات
خویش پایبند بودند و آن را با حضور فعال و تالش
بيشائبه نشان دادند ،تشکر و قدرداني ميشود.
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