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گذاری در جمعیت عمومي و در زنان ترین علت عدم تخمک( مهمPCOS) سندرم تخمدان پلي کیستیک: مقدمه

با تأکید به اهمیت سندرم تخمدان پلي کیستیک به عنوان یکي از علل نازایي و با توجه به ارتباط این باشد. نابارور مي

هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدني،  12هدف بررسي تأثیر مطالعه حاضر با سندرم با اختالالت هورموني و متابولیکي، 

 .انجام شدم تخمدان پلي کیستیک های زنان نابارور مبتال به سندرو برخي از هورمون توان هوازی

زن نابارور مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک  20روی  1394در سال کارآزمایي بالیني  مطالعهاین : کار روش

 مداخلهنفری  10به صورت تصادفي به دو گروه  افراد انجام شد.زنان ساکن شهرستان بجنورد  درمانگاهمراجعه کننده به 

ضربان قلب  %40-65با شدت را تمرین هوازی ای هفته سه جلسه 12های گروه تمریني، آزمودنيتقسیم شدند.  شاهدو 

سطوح هورمون های جنسي و ترکیب بدن ، از شروع و پس از پایان مداخله تمریني پیش انجام دادند.ذخیره بیشینه 

های درون برای مقایسه میانگین (18 )نسخه SPSS آماری نرم افزار استفاده ازها با  تجزیه و تحلیل دادهآوری شد.  جمع

 p . میزاندر گروه های همبسته و مستقل استفاده شد دانشجویيگروهي و بین گروهي به ترتیب از روش آزمون تي 

 .دار در نظر گرفته شدمعني 05/0کمتر از 

دار  اکسیژن مصرفي افزایش معنيوزن بدن و مقادیر هورمون لوتئیني کاهش و حداکثر در پایان دوره تمریني : ها افتهی

غلظت هورمون محرک تیروئیدی، هورمون محرک فولیکولي و پروالکتین در پایان دوره تغییر  (.p=001/0) یافت

، يتوده بدن شاخصداری در وزن، تفاوت معني، پس از پایان مداخله تمریني. همچنین (<05/0p) داری پیدا نکرد معني

 (.>05/0pحداکثر اکسیژن مصرفي بین دو گروه مشاهده شد )مقادیر هورمون لوتئیني و 

با توجه به کاهش وزن و هورمون لوتئیني و افزایش مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفي به دنبال تمرینات : نتيجه گيری

 کیستیک پليتوان از آن به عنوان یک شیوه درماني غیردارویي جهت بهبودی بیماران مبتال به سندرم  مي ،هوازی

 . کردتفاده اس

 سندرم تخمدان پلي کیستیک ،زنان نابارور ،تمرین هوازی :کلمات کليدی
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 مقدمه

کیستیک یک اختالل هورموني است  سندرم تخمدان پلي

تواند در ابتدای بلوغ و در محدوده عادت  که عالئم آن مي

زنان در دوران  %5-10. در حدود (1) ماهیانه آغاز شود

شوند  کیستیک مبتال مي بارداری به سندرم تخمدان پلي

ترین اختالل هورموني در بین زنان  . این اختالل رایج(2)

کیستیک  . از این رو، سندرم تخمدان پلي(4-3)است 

های قلبي  و توسعه سندرم متابولیک، بیماری ءخطر ابتال

ندومتری را افزایش آو سرطان  2عروقي، دیابت نوع 

. در این راستا، از جمله عالئم سندرم (5) دهد مي

کیستیک مي توان به نامنظمي یا قطع کامل  تخمدان پلي

قاعدگي، سخت باردار شدن )کاهش باروری(، افزایش 

 . (7، 6)وزن و چاقي اشاره کرد 

نازایي  کیستیک پلياز عوارض مهم سندرم تخمدان 

است. ناباروری عبارت است از بارور نشدن یک زوج پس 

از یک سال تماس جنسي منظم، بدون استفاده از 

زوجین در  %10-15های پیشگیری از بارداری که روش

اروری از . ناب(8) کنندسراسر جهان آن را تجربه مي

طرف سازمان جهاني بهداشت به عنوان یکي از 

به  ؛باشدترین مشکالت بهداشت عمومي مطرح مي مهم

میلیون نابارور در سراسر دنیا  80ای که حدود  گونه

 انگمان و همکاران ،. در این راستا(9) وجود دارند

از علل  %83( گزارش کردند که در حدود 1999)

دارای سندرم تخمدان  که در زوجین نابارورناباروری 

از  ، واست گذاریعدم تخمکمي باشند،  کیستیک پلي

به علت را تجربه مي کند که نازایي  نيزوجی %56بین 

اساس  . همچنین، بر(1) مي باشد نامشخصعوامل 

 ،2005و  2004مطالعه ناباروری در ایران در سال 

برآورد شده  %4/3میزان شیوع ناباروری اولیه موجود 

 . (9)است 

یکي از مشکالت موجود به همراه سندرم تخمدان 

ها عدم وجود تعادل ترشح در هورمون ،کیستیک پلي

است. در زناني که به سندرم تخمدان پلي کیستیک 

ها بیش از حد طبیعي آندروژن نامبتال هستند، تخمد

ای هستند  های مردانهکنند. آندورژن ها هورمون تولید مي

کنند. باال رفتن این  ها را تولید ميکه زنان نیز آن

ها بر شکل گیری و آزادسازی تخمک در دوره هورمون

. در این راستا، (11-10)د گذاری تأثیر مي گذارتخمک

سیستم آندوکریني که در طي یک دوره تکامل فولیکول 

گذاری نقش اساسي در رسیدگي اووسیت قبل از تخمک

 کیستیک پليکند، در زنان با سندرم تخمدان ایفاء مي

 غیر طبیعي است و با افزایش وازکوالریتي فولیکول و

های گرانولوزا همراه است. از عملکرد غیر طبیعي سلول

های غیرطبیعي آندوکریني در زنان مبتال جمله مشخصه

باال بودن توان به  مي کیستیک پليبه سندرم تخمدان 

انسولین به دلیل افزایش مقاومت به انسولین، دیس 

لپیدمي، افزایش غلظت هورمون لوتئیني و افزایش 

که ممکن است با کاهش میزان رد اشاره کآندروژن نیز 

 .(13-12)لقاح و تکامل غیر طبیعي رویان همراه باشد 

های بهداشتي و های بدني منظم، مشاورهمداخله فعالیت

هایي است که تا به حال برای از جمله راه ،دارودرماني

 کیستیک پليپیشگیری و درمان بیماری سندرم تخمدان 

. در این میان، اکثر متخصصان (15-14)اند مطرح شده

بهداشتي و علوم تندرستي در مورد روش فعالیت بدني 

ترین روش کاهش عالئم ترین و علميبه عنوان اصولي

 اتفاق نظر دارند کیستیک پليتخمدان  بیماری سندرم

از این رو، متخصصان شرکت کردن در  ،(16-17)

احساس رضایت و  فعالیت های بدني منظم را جهت

های دارویي و درماني رژیم بیشتر نسبت به خشنودی

پیشنهاد  کیستیک پليسندرم تخمدان  مبتال به در افراد

 اسماعیل زاده طلعي در مطالعه در این راستامي کنند. 

( با بررسي تأثیر هشت هفته 2015) و همکاران

اومتي(، هر هفته سه تمرینات ترکیبي )هوازی و مق

ضربان قلب ذخیره و تمرین  %45-75جلسه با شدت 

یک تکرار بیشینه بر  %70مقاومتي با شدتي معادل 

زن  19های جنسي در مورفولوژی و سطح هورمون

 پلي کیستیک با دامنه سنيمبتال به سندرم تخمدان 

کیلوگرم  25 از بیشتر يتوده بدن شاخصو  سال 30-18

، FSH ،LH/FSHهای مقادیر هورمون ،بر متر مربع

استروژن، حجم تخمدان راست و چپ، درصد چربي 

. گائیني و (18)بهبود یافت  يتوده بدن شاخصبدن و 

هفته فعالیت  12( با بررسي تأثیر 2014همکاران )

ورزشي بر مقادیر دهیدرواپي آندروسترون سولفات و 

ها و  هیدروکسي پروژسترون، تعداد فولیکول -17
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ن اوضعیت قاعدگي زنان مبتال به سندرم تخمد

کیستیک به این نتیجه رسیدند که یک دوره  پلي

اهش وزن بدن در زنان چاق فعالیت ورزشي با ک

هیدروکسي  -17و   DHEAsکاهش باعثتواند  مي

فعالیت ها  همچنین در مطالعه آنپروژسترون شود. 

ورزشي باعث بهبود وضعیت قاعدگي و کاهش 

ها در هر دو گروه زنان الغر و ناهای تخمد فولیکول

( با 2015ابازر و همکاران )در مطالعه  .(19) شد چاق 

ه هفته تمرین هوازی، هر هفته س 12 تأثیربررسي 

زن مبتال به سندرم تخمدان  24جلسه روی 

توده  شاخصسال و  26کیستیک با دامنه سني  پلي

به این نتیجه رسیدند که  کیلوگرم بر متر مربع 29 يبدن

، بدن وزن ،دور کمر به باسننسبت  ي،توده بدن اخصش

 سطوح تری گلیسرید کاهش ومقادیر توده چربي و 

HDL-C داری اما تغییر معني ،دار یافتافزایش معني

تام در پایان و کلسترول  LDL ،VLDL مقادیر در

 .(20) نشد مشاهدهدوره 

تباط با تأثیر ورزش و متعدد در ار مطالعاتبرخالف وجود 

رژیم غذایي مناسب بر کنترل عوامل خطرساز قلبي 

عروقي، اختالالت متابولیکي، افزایش شیوع اختالل 

تحمل گلوکز، دیابت و نیز اختالالت چربي خون، 

درباره تأثیر برنامه تمرین ورزشي منظم  اندکيهای  داده

بر بهبود و تنظیم وضعیت اندوکریني و متابولیکي زنان 

. (21)مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک وجود دارد 

با این حال نظر به اهمیت نقش فعالیت جسماني در 

ن یها، متخصص پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری

بیماری سندرم تخمدان  برای درمان زنان نابارور مبتال به

کیستیک قبل از شروع دارودرماني، مشاوره تمریني و  پلي

 برخياز این رو  .(14) کنندای را پیشنهاد مي تغذیه

پژوهشگران برطرف نمودن اختالالت متابولیکي و تنظیم 

وضعیت اندوکریني و متابولیکي زنان نابارور مبتال به 

کیستیک را که در آرزوی بارداری  سندرم تخمدان پلي

. بنابراین با تأکید به (22) دانندهستند، ضروری مي

کیستیک به عنوان یکي از  اهمیت سندرم تخمدان پلي

علل نازایي و با توجه به ارتباط این سندرم با اختالالت 

تأثیر  مطالعه حاضر با هدف بررسيهورموني و متابولیکي، 

های زنانه، ه تمرین هوازی روی برخي هورمونهفت 12

ترکیب بدن و آمادگي قلبي تنفسي زنان نابارور مبتال به 

 .انجام شدکیستیک  سندرم تخمدان پلي
 

 روش کار
در سال  که است کارآزمایي بالیني یک مطالعهاین 

زن نابارور مبتال به سندرم تخمدان  20روی بر 1394

زنان شهرستان  درمانگاهکیستیک مراجعه کننده به  پلي

و  مداخلهدو گروه  انجام شد.در این مطالعهبجنورد 

با طرح پیش آزمون و پس آزمون مورد مقایسه  شاهد

ها پس از تشخیص و معاینه بالیني به قرار گرفتند. نمونه

گیری انتخابي به روش نمونه ،وسیله متخصص مربوطه

در این مطالعه در دسترس و هدفدار انتخاب شدند. 

حجم نمونه با استفاده از معادله برآورد حجم نمونه 

، 8/0و با در نظر گرفتن توان آزمون  (23)فلیس 

05/0=α نفر به  81/8واحد،  5 میانگین و تغییرات

نابارور  زنان میان از بیشتر احتیاط با دست آمد که

 تعداد داوطلب،مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک 

معیارهای  .شدند گزینش تجربي گروه عنوان به زن 10

اساس پرسشنامه  ورود به مطالعه شامل: سالم بودن بر

تندرستي، عدم مصرف دارو، عدم استعمال دخانیات، 

هیچ برنامه تمریني عدم شرکت در  ،عدم سابقه بارداری

حداقل دو ماه پیش از شرکت در برنامه تمرینات این 

 :سه معیار زهمچنین داشتن حداقل دو معیار ا و تحقیق

گذاری )که گذاری پایین و یا عدم تخمکتخمک -1

به صورت الیگومنوره، آمنوره، پلي منوره تظاهر  معموالً

ن های در گردش خوافزایش سطح آندروژن -2یابد(. مي

 -3 و (LH/FSH>2هیرسوتیسم و نسبت )

کیستیک )که در التراسونوگرافي  های پلي ناتخمد

نفر  35 ،. از بین مراجعه کنندگانبود مشاهده شوند(

و پس از  کردندپرسش نامه تندرستي و بدني را تکمیل 

نفر حائز شرایط برای  20تجزیه و تحلیل پرسشنامه، 

مرحله نخست وهش انتخاب شدند. در ژشرکت در پ

افراد با ماهیت و نحوه همکاری با اجرای پژوهش آشنا 

شدند. به منظور رعایت اصول اخالقي در پژوهش به 

در هر زمان مي توانند داده شد که  اطمینانها آزمودني

اجرای پژوهش بدون ذکر دلیل از ادامه کار امتناع  از

ها بر اساس شرایط تحقیق به صورت ورزند. آزمودني
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بانه در تحقیق شرکت کرده و فرم رضایت نامه را داوطل

ها به طور تصادفي در دو گروه امضا نمودند. سپس نمونه

نفر( قرار گرفتند. دامنه  10نفر( و کنترل ) 10تجربي )

توده بدني  شاخصسال و  25-35ها بین سني آزمودني

 کیلوگرم بر متر مربع بود. 25-30 بین

ها  رتیب طول قد آزمودنيبرای ارزیابي ترکیبات بدن به ت

به وسیله قدسنج سکا )ساخت کشور آلمان( با حساسیت 

به وسیله متر نواری  ،میلي متر، محیط باسن و کمر 5

درصد چربي  و میلي متر 5)مابیس/ ژاپن( با حساسیت 

گرم و به وسیله دستگاه  100بدن و وزن با حساسیت 

گیری شد. ( اندازهIOI353بیوالکتریکال ایمپدنس )مدل/

توده  شاخصاز تقسیم وزن بدن بر مجذور قد به متر، 

بر حسب کیلوگرم بر متر مربع تعیین شد. جهت  يبدن

ها، دور کمر با تعیین نسبت دور کمربه باسن آزمودني

یک نوار متری در کمترین نقطه )بین انتهای پاییني 

قفسه سینه و ناف( بر حسب سانتي متر و دور باسن )در 

متر  محل، روی کفل( بر حسب سانتي ترین عریض

گیری و محیط کمر به محیط باسن تقسیم شد.  اندازه

ها از ها در حالي انجام شد که آزمودنيگیریتمامي اندازه

چهار ساعت قبل از آزمون از خوردن و آشامیدن 

خودداری کرده بودند و حتي االمکان مثانه، معده و روده 

گیری فشارخون و ثبت بود. پس از اندازه يخال هاآن

عروقي توسط پزشک  -الکتروکاردیوگرام و معاینه قلبي

 ها مجوز ورود به طرح را کسب کردند. متخصص، آزمودني

آزمودني از یک  ،اکسیژن مصرفي جهت برآورد حداکثر

 .دقیقه باال و پایین مي رفت 3سانتي به مدت  41پله 

شده و در این آزمون تعداد باال و پایین رفتن ها ثبت 

مترونوم بر اساس تعداد گام ها راست، چپ )باالی پله(، 

شد )ریتم حرکت در ین پله( تنظیم ميیراست، چپ )پا

یعني  ،بار برای آقایان( 24و  زنانبار برای  22هر دقیقه 

تنظیم  زنانبار برای  88ضرب آهنگ مترونوم بر روی 

شد. آزمودني بالفاصله پس از اتمام فعالیت مي نشست 

 20 تا ثانیه 5ثانیه از ثانیه  15ربان قلب او به مدت و ض

ضرب  4دست آمده در عدد ه شد؛ عدد بشمارش مي

شد تا تعداد ضربان قلب آزمودني در یک دقیقه مي

محاسبه شود. برای این کار عالوه بر این روش برای 

دقیق تر بودن ضربان قلب آزمودني از ضربان سنج پالر 

ضربان قلب سنجیده و  20استفاده شد و در ثانیه 

 محاسبه شد. 1له دسپس با استفاده از معا

–( 1847/0× )تعداد ضربان قلب آزمون پله در دقیقه  

اکسیژن مصرفي  = حداکثر 81/65

 1معادكه  لیتر/کیلوگرم/دقیقه(: زنان: )میلي

ساعت  24در آزمودني ها خوني  نمونه مطالعهدر این 

بعد از آخرین جلسه ساعت  48پیش از شروع تمرینات و 

آوری شد. در روز سوم سیکل قاعدگي جمع تمرین،

صبح در آزمایشگاه از  8-9گیری در بین ساعات نمونه

سیاهرگ دست چپ هر آزمودني در وضعیت نشسته و 

  FSH ،TSH،LH در حالت استراحت انجام شد. مقدار

و با  1سانسیلومن يکمو پروالکتین سرمي به روش 

)ساخت مشترک کشورهای  Roche Hitachiدستگاه 

 Cobasو Elecsys 2010ژاپن و آلمان( با دو روش )

E411 توسط کیت )Roche  مریکا آساخت کشور

 گیری شد.اندازه

 12تمریني شامل تمرینات هوازی به مدت  دستورالعمل

 60جلسه و هر جلسه به مدت  3هفته و هر هفته 

دقیقه بود. برنامه تمرین هوازی شامل: گرم کردن با 

دقیقه و  10انواع حرکات کششي و نرمشي به مدت 

سپس اجرای حرکات ریتمیک و هوازی بدون توقف به 

ضربان  %40-65دقیقه با شدتي معادل  25-30مدت 

 ،هفته تمرین 12قلب ذخیره بیشینه بود. در طول دوره 

شدت تمرینات به صورت فزاینده و به طور پیوسته، 

به گونه ای که  ؛درسرتاسر برنامه تمرین افزایش یافت

دقیقه به  10ها در طول جلسه اول تمرین آزمودني

 ههر جلسه یک دقیقه بدر و فعالیت بدني پرداختند 

به طوری که از هفته ششم تا زمان تمرین افزوده شد، 

. شدت شددقیقه حفظ  30دوازدهم زمان تمرین در 

تمرین بر اساس ضربان قلب بیشینه و طبق فرمول زیر 

 Karvonenها به روش برای هر یک از آزمودني

محاسبه و در حین تمرین به وسیله ضربان سنج )پُالر 

گروه کنترل . (24)ساخت کشور فنالند( کنترل شد 

هیچ فعالیتي در طول دوره تحقیق نداشتند و غیرفعال 

 بودند )شیوه زندگي غیرفعال داشتند(.

                                                 
1 Chemi Luminescence 
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)ضربان × درصد مورد نظر +[ضربان قلب استراحت 

= ضربان قلب بیشینه ](220-)سن- قلب استراحت

 2كه د:معا

آوری شده گردهای  در پایان مرحله اجرایي پژوهش، داده

مورد  (18 )نسخه SPSS آماری نرم افزار استفاده ازبا 

نرمال بودن  تأیید. پس از قرار گرفتندتجزیه و تحلیل 

ها با استفاده از آزمون آماری اکتشافي  توزیع نظری داده

ها توسط آزمون لون،  شاپیروویلک و همگني واریانس

برای مقایسه میانگین های درون گروهي و بین گروهي 

در گروه های  دانشجویيتي  به ترتیب از آزمون آماری

 05/0کمتر از  pمیزان  .وابسته و مستقل استفاده شد

 در نظر گرفته شد.  معني دار
 

 یافته ها
در جدول  شاهدهای گروه تجربي و مشخصات آزمودني

 . است  نشان داده شده 1
 

 

 در مطاكعه های شرکت کننده های آزمودنی ویژگی -1جدول 
 

 میانگین(±)انحراف معیار ها گروه متغیرها

 )سال( سن
 90/30±14/7 تجربي

 80/29±75/4 شاهد 

 )متر( قد
 60/158±34/6 تجربي

 20/158±56/4 کنترل

 )کیلوگرم( وزن
 11/71±05/15 تجربي

 13/70±84/13 کنترل

 يتوده بدن شاخص

 )کیلوگرم/مترمربع(

 43/28±78/6 تجربي

 10/28±92/5 کنترل
 

متغیرهای وزن بدن و هورمون  ،2نتایج جدول بر اساس 

داری کاهش یافته لوتئیني در گروه تجربي به طور معني

اکسیژن  همچنین مقادیر حداکثر (؛p<05/0)بود 

مصرفي در گروه تجربي در پایان دوره تمریني افزایش 

اما این تغییرات در گروه  ،(p<001/0یافت ) یدارمعني

(. علي رغم تغییر p>05/0دار نبود ) کنترل معني

کیلوگرم بر متر  07/28به  43/28از  يتوده بدن شاخص

 دار نبوداین کاهش معني ،مربع در گروه تمرین هوازی

(06/0=p ،تغییرات غلظت هورمون محرک تیروئیدی .)

ان دوره هورمون محرک فولیکولي و پروالکتین در پای

(. بر اساس نتایج p>05/0داری پیدا نکرد )تغییر معني

، يتوده بدن شاخصتفاوت بین گروهي وزن،  این جدول،

اکسیژن مصرفي  مقادیر هورمون لوتئیني و حداکثر

این در حالي بود که مقادیر  ،(p<05/0داری بود )معني

هورمون محرک تیروئیدی، هورمون محرک فولیکولي و 

ن دو گروه تجربي و کنترل تفاوت پروالکتین بی

 .(p>05/0) داری نداشت معني

 

های زنانه، ترکيب بدن و آمادگی قلبی تنفسی مقایسه تغييرات واریانس درون گروهی و بين گروهی برخی هورمون -2جدول

 زنان نابارور مبتال به سندرم تخمدان پلی کيستيک
 

 هاگروه متغیرها
 پیش آزمون

 )میانگین و انحراف استاندارد(

 پس آزمون

 )میانگین و انحراف استاندارد(

 نتیجه آزمون

 بین گروه درون گروه

 سطح معني داری سطح معني داری

 وزن

 )کیلوگرم(

 05/0† 16/70±56/14 11/71±05/15 تجربي
†042/0 

 70/0 18/70±78/13 13/70±84/13 شاهد 

 يتوده بدن شاخص

 )کیلوگرم/مترمربع(

 06/0 07/28±65/6 43/28±78/6 تجربي
†047/0 

 72/0 11/28±89/5 10/28±92/5 کنترل

 هورمون محرک تیروئیدی

 )میکرو واحد بر میلي لیتر(

 55/0 23/2±81/0 12/2±50/0 تجربي
81/0 

 50/0 13/2±53/0 06/2±41/0 کنترل
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 هورمون محرک فولیکولي

 بر میلي لیتر( )میکرو واحد

 96/0 63/6±20/1 60/6±63/1 تجربي
85/0 

 22/0 55/6±58/1 63/6±59/1 کنترل

 هورمون لوتئیني

 )میکرو واحد بر میلي لیتر(

 05/0† 33/9±04/6 79/12±97/6 تجربي
†03/0 

 98/0 86/12±32/6 86/12±29/6 کنترل

 پروالکتین

 )میکرو واحد بر میلي لیتر(

 64/0 71/15±99/8 07/15±08/6 تجربي
62/0 

 69/0 07/15±86/5 09/15±95/5 کنترل

 حداکثراکسیژن مصرفي

 )میلي لیتر/کیلوگرم/دقیقه(

 00/0† 09/40±11/2 21/37±28/2 تجربي
†00/0 

 10/0 80/36±95/1 08/37±21/2 کنترل

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

 

 بحث
هفته تمرین هوازی در زنان نابارور  12 مطالعهاین  در

مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک، منجربه کاهش 

در سطوح هورمون لوتئیني سرمي در پایان  ردامعني

سوات  نتایج مطالعهحاضر با  مطالعهدوره شد که نتایج 

( و عطارزاده حسیني و همکاران 2015و همکاران )

 نتایج مطالعه. اما با (25 ،21) شت( همخواني دا2012)

در  .(26) شت( همخواني ندا2013میری و همکاران )

هفته  12ررسي ( با ب2015سوات و همکاران )مطالعه 

تمرین هوازی همراه با رژیم غذایي بر زنان چاق مبتال به 

 21-45سندرم تخمدان پلي کیستیک با دامنه سني 

 ،کیلوگرم بر متر مربع 26-40 يتوده بدن شاخصسال و 

داری در وزن، سطوح در پایان دوره کاهش معني

تستوسترون، گلوکز، مقاومت به انسولین و بهبود در 

در زنان  LH/FSHاسترادیول و نسبت  هایهورمون

عطارزاده حسیني و در مطالعه . (25)مشاهده شد 

هفته تمرین هوازی،  12( با بررسي اثر 2012همکاران )

دقیقه روی زنان  40-60هر هفته سه جلسه هر جلسه 

وزن، درصد  ،چاق مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک

یافت، اما  یدارمحیط کمر کاهش معني و چربي بدن

مقادیر هورمون لوتئیني و حداکثراکسیژن مصرفي 

داری در تغییر معنيهمچنین یافت.  یدارافزایش معني

های فولیکولي و دهیدرواپي ، هورمونيتوده بدن شاخص

میری و در مطالعه . (21) نشد مشاهدهرون اندروست

هفته تمرین هوازی،  8 تأثیر( با بررسي 2013همکاران )

رت  40دقیقه روی  60هر هفته شش جلسه به مدت 

غلظت ، چاق مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک هدما

FSH یافت و  یدارنسبت به گروه کنترل افزایش معني

ول در پایان یو استراد LHداری در مقادیر تغییر معني

 د درنتوان. عوامل متعددی مي(26)دوره مشاهده نشد 

د. در این نها دخالت داشته باش ترشح این نوع از هورمون

ها دخالت زمینه از جمله عواملي که بر ترشح هورمون

افزایش قند پالسما و مقدار و فرکانس پالس های  ،دندار

چنانچه تولید الکتات در  ،دنباشهورمون لوتئیني مي

فعالیت هوازی اثر کاهنده ای در ترشح هورمون لوتئیني 

که به دنبال اعمال  . پژوهشگران بر این باورند(27) دارد

-فشارهای ورزشي و با فعال شدن محور هیپوتاالموس

تأثیرات بازدارنده ای بر عملکرد دستگاه  ،آدرنال -هیپوفیز

تناسلي زنان ایجاد مي شود. بر این اساس هورمون مهار 

( از ترشح هورمون آزاد GHIHکننده هورمون رشد )

. (28) کند( جلوگیری ميGnRHکننده گونادوتروپین )

همین طور گلوکوکورتیکوئیدی که در حین فعالیت 

از هیپوفیز  LHشود از ترشح هورمون  ورزشي تولید مي

و ترشح استروژن و پروژسترون از تخمدان جلوگیری 

کاهش  باعثتواند ه تمرین ورزشي ميکند. در نتیجمي

و تأثیرات مهاری بر دستگاه تناسلي زنان  LHهورمون 

مي شود. بر پایه نتایج پژوهش کاهش فعالیت سیستم 

عصبي سمپاتیک و افزایش فعالیت پاراسمپاتیکي در اثر 

تواند تمرینات ورزشي شدت متوسط و مداوم نیز مي

 .(28) شود  LHباعث کاهش ترشح

داری در مقادیر هورمون حاضر تغییر معني مطالعه در

نشد.  مشاهدههفته تمرین هوازی  12فولیکولي بعد از 

زا  حاکي از این است که مخدرهای دروننتایج تحقیقات 

دخالت  FSHو  LHهای ح هورموندر تنظیم و ترش

. یکي از مخدرهای مهم بتاآندورفین است (29) دارند

در اثر ورزش  ،که با توجه به تحقیقات انجام شده

 اندیابد. چنانچه برخي مطالعات نشان داده افزایش مي

حداکثراکسیژن  %80تمرین ورزشي با شدت پایین تر از 
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ه با تمرین کوتاه مدت با عدم تغییر در مصرفي بیشین

و هورمون  GnRHسطوح بتاآندورفین و تأثیر آن بر 

را از  FSHو  LHتواند عدم تغییر گونادوتروپین مي

. به نظر (29)طریق دستگاه ایپوئیدی توضیح دهد 

دار حاضر علت عدم تغییرات معني مطالعهرسد در  مي

شدت و نوع  ناشي ازتواند سرم مي FSHمقادیر 

 .باشدتمرینات 

هفته تمرین هوازی در زنان نابارور  12 مطالعه حاضر در

مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیک منجر به افزایش 

حداکثراکسیژن مصرفي زنان نابارور مبتال در معني دار 

نتایج  با به سندرم تخمدان پلي کیستیک شد که

(، کاسال و 2015کاکراک خدر و همکاران ) مطالعه

( 2015( و آلبرگ و همکاران )2015همکاران )

. کاکراک خدر و همکاران (32-30) شتهمخواني دا

هفته تمرین هوازی، هر هفته  16با بررسي ( 2015)

سال  30-45زن با دامنه سني  30روی بر پنج جلسه 

اکسیژن مصرفي از تست پله  که جهت برآورد حداکثر

یجه رسیدند که تمرین تبه این ن ،کوئین استفاده کردند

دار حداکثر اکسیژن به افزایش معني هوازی منجر

در . (32) شودمي مصرفي زنان در پایان دوره تمرین 

 12 تأثیر( با بررسي 2015کاسال و همکاران )مطالعه 

هفته تمرین ترکیبي )هوازی و مقاومتي( بر مقادیر 

 29-69زن با دامنه سني  89حداکثر اکسیژن مصرفي 

هفته تمرین ترکیبي منجر به افزایش  12 ،سال

 و دار حداکثر اکسیژن مصرفي، قدرت عضالني معني

های شرکت کاهش درصد چربي بدن در تمام آزمودني

 22. همچنین گزارش شده است که (31) شدکننده 

دار مقادیر هفته تمرین ترکیبي منجر به افزایش معني

حداکثر اکسیژن مصرفي در گروه تمرین هوازی و بهبود 

ها در دار در قدرت و استقامت عضالني آزمودنيمعني

ه . تحریک بدن ب(30)گروه تمرین مقاومتي مي شود 

فعالیت های بدني منظم منجربه  واسطه انجام دادن

افزایش حجم پالسما مي شود که این افزایش، بازگشت 

و در  وریدی به قلب و پیش بار بطني را به همراه داشته

نتیجه حجم ضربه ای به ازای شدت فعالیت ورزشي 

ای در یک یابد. افزایش حجم ضربهمعین افزایش مي

ضربان قلب مشابه، برون ده را افزایش داده، جریان 

خون عضالت اسکلتي افزایش و اکسیژن بافت عضالني 

به میزاني بیش از قبل فراهم مي شود، در نتیجه 

. از (34، 33) یابدمي حداکثراکسیژن مصرفي افزایش

جرای تمرینات بدني، باعث افزایش جریان خون طرفي ا

عضله شده، در نتیجه مدت زماني که خون در معرض 

شود و  تارهای برداشتي فعال مي گیرد، بیشتر مي

یابد بنابراین اکسیژن برداشتي پس از تمرین افزایش مي

تمرینات  منظم باالخص بدني تمرینات عبارتي به .(33)

 کارایي کاهش و را افراد بدني ترکیبات تواندمي هوازی

افزایش  دهد. افزایش را هاآن عروقي قلبي سیستم

واسطه انجام دادن ه یافتن آمادگي قلبي تنفسي ب

افزایش تعداد و اندازه  دلیلتواند به تمرینات هوازی مي

انرژی مین أتمیتوکندری ها، افزایش آنزیم های سیستم 

هوازی، افزایش سطح اکسیداسیون چربي ها و نیز آنزیم 

. (35) های تسهیل کننده اکسیداسیون ایجاد شود

واسطه انجام دادن تمرینات هوازی ه همچنین ب

هایي همچون افزایش ظرفیت اکسایشي عضله سازگاری

)افزایش تعداد مویرگ های تارهای عضالني(، افزایش 

میزان کل هموگلبولین، کاهش گلیکولیز، افزایش حجم 

. به ایجاد مي شودپایان دیاستول و افزایش حجم ضربه 

-عالوه افزایش اختالف اکسیژن خون سرخرگي

چرخه های افزایش فعالیت آنزیم باعثسیاهرگي، 

 .(36) مي شودکربس و انتقال الکترون 

از سوی دیگر افزایش حداکثراکسیژن مصرفي با کاهش 

، میانگین وزن بدن به مطالعه حاضروزن همراه است. در 

داشت که این نتیجه  یدارکیلوگرم کاهش معني 1میزان 

و  ی( و تقو2013راستر و همکاران ) نتایج مطالعهبا 

در مطالعه . (37 ،16) شت( همخواني دا2011همکاران )

هفته  تهش تأثیر( با بررسي 2013راستر و همکاران )

تمرین هوازی با شدت زیاد بر ترکیب بدن و آمادگي 

زن مبتال به بیماری سندرم تخمدان  17قلبي تنفسي 

سانتي متر و  106به  119محیط کمر از  ،کیستیک پلي

کیلوگرم بر مترمربع  4/34به  9/34از  يتوده بدن شاخص

اکسیژن مصرفي در طول  اکثر کاهش یافت و مقادیر حد

و  ی. تقو(37)یافت  یدار دوره تمریني افزایش معني

هفته تمرین هوازی  12( با بررسي تأثیر 2011همکاران )

رم دزن چاق مبتال به سن 20روی بر هر هفته سه جلسه 
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سال به این  15-30تخمدان پلي کیستیک با دامنه سني 

هش وزن نتیجه رسیدند که تمرین هوازی منجربه کا

شود. همچنین  بدن، درصد چربي بدن و محیط کمر مي

اکسیژن مصرفي در پایان  داری در حداکثرافزایش معني

. افزایش سوخت و ساز انرژی از (16) شد مشاهدهدوره 

های ورزشي منظم و نیز کاهش طریق شرکت در فعالیت

همزمان انرژی دریافتي از طریق تعدیل رژیم غذایي دو 

عامل مهم و اساسي در کاهش وزن بدن به شمار مي 

ش علي رغم این که وزن بدن کاه مطالعه حاضرروند؛ در 

 يتوده بدن شاخصمیانگین کاهش داشت، اما  یدارمعني

کیلوگرم بر متر مربع  07/28±65/6به  43/28±78/6از 

حیدری و همکاران  مطالعهنتایج با دار نبود که معني

( همخواني 2013( و گادالگسون و همکاران )2012)

دهقان زاده و  نتایج مطالعه بااما  ،(39-38) شتدا

( و خادمي 2012) و همکاران (، فکوریان2016) انهمکار

در . (42-40) شت( همخواني ندا2010و همکاران )

 12 تأثیر( با بررسي 2012حیدری و همکاران )مطالعه 

 20هفته تمرین متناوب با شدت باال، هر هفته سه جلسه 

توان هوازی  ،غیرفعالچاق مرد  46دقیقه ای روی 

درصدی یافت؛ وزن بدن و چربي  15دار افزایش معني

. (39)کیلوگرمي یافت  2و  5/1بدن به ترتیب کاهش 

( با بررسي اثر همزمان 2013گادالگسون و همکاران )

زن(  63مرد و  54تمرین و رژیم غذایي بر ترکیب بدن )

به این نتیجه رسیدند که وزن بدن، توده جرم بدن، توده 

 ماهه 6چربي تنه، دور کمر و فشار خون در پایان دوره 

. احتماالً علت این اختالف (38)کاهش معني دار یافت 

اولیه  يتوده بدن شاخصمربوط به تفاوت در میزان 

 ها و جمعیت مورد پژوهش باشد؛ زیرا میانگینآزمودني

ها و جمعیت مورد پژوهش باشد؛ زیرا میانگین آزمودني

مبتالیان به سندرم تخمدان  يتوده بدن شاخص

ای کشورهای مختلف به طور گستردهکیستیک در  پلي

 . (21) متنوع و متفاوت است

توان به عدم کنترل های این مطالعه مياز محدودیت

شیوه زندگي )میزان خواب، استراحت و فعالیت های فوق 

های  یکي، فیزیولوژیکي و پاسخهای ژنتبرنامه(، ویژگي

ها تعداد کم آزمودني و سازگاری گوناگون به فعالیت بدني

 مطالعهها از شرکت در از آن برخيبه دلیل انصراف 

 حاضر اشاره کرد.
 

 نتيجه گيری
های به کاهش هورمون هفته تمرین هوازی منجر 12

لوتئیني و افزایش هورمون فولیکولي در بیماران مبتال به 

چنانچه اظهار  مي شود،سندرم تخمدان پلي کیستیک 

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 

تا اثربخشي شرکت در تمرینات هوازی به عنوان پذیرد 

یک شیوه درماني غیردارویي جهت بهبودی بیماران 

 .شودسندرم تخمدان پلي کیستیک مشخص 
 

 تشكر و قدردانی
از تمامي داوطلبان شرکت کننده در این  بدین وسیله

که با رعایت مالحظات اخالقي به تعهدات  مطالعه

و آن را با حضور فعال و تالش  خویش پایبند بودند

 .شودميتشکر و قدرداني  ،شائبه نشان دادند بي
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