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Abstract
Background and Aim: Decreased levels of testosterone and dehydroepiandrosterone sulfate
(DHEA-S) have been reported as anabolic risk factors for health in young people. The aim of
the present study was to investigate the effect of resistance training and resistance training with
neurofeedback on serum levels of testosterone and DHEA-S in young males.
Materials and Methods: A total of 30 young males were divided into resistance training (n=10),
resistance training and neurofeedback (n=10), and control (n=10) groups. The training groups
performed resistance training and neurofeedback training for eight weeks. In both pre- and posttests, the levels of testosterone and DHEA-S were measured. Combined analysis of variance was
used to compare the means between groups and paired t-test was used to compare the means within
the group.
Results: Compared to control group, serum testosterone levels increased significantly following
resistance training and resistance training with neurofeedback in young males (p=0.01). Also,
dehydroepiandrosterone sulfate levels, compared to resistance training group, had a significantly
higher increase in the resistance training with neurofeedback group (p=0.01). Also, serum cortisol
levels were significantly reduced (p = 0.001) in the resistance training with neurofeedback group,
but its reduction in the resistance training group was not found to be significant (p = 0.31), as
compared with the control group. .
Conclusion: Anabolic and catabolic hormones appear to respond better to electrical stimulation of
the brain with resistance training.
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چكيده:
سابقه و هدف :کاهش سطوح تستوسرتون و دهیدرواپی آندروسرتون سولفات بهعنوان ریسکفاکتورهای آنابولیکی تهدیدکننده سالمتی عمومی در افراد جوان
معرفیشده است .هدف از این پژوهش ،بررسی اثر مترین مقاومتی همراه با نوروفیدبک بر سطوح رسمی تستوسرتون و دهیدرواپی آندروسرتون سولفات در مردان
جوان است.
موا د و روشها 30 :نفر از مردان جوان در گروه مترین مقاومتی( 10نفر) ،مترین مقاومتی و نوروفیدبک ( 10نفر) و کنرتل( 10نفر) تقسيم شدند .گروههای مترینی
به مدت هشت هفته مترین مقاومتی و نوروفیدبک را بهصورت سه جلسه متناوب در هفته اجرا کردند .در مراحل پیش و پسآزمون سطوح هورمونهای تستوسرتون و
دهیدرواپی آندروسرتون سولفات اندازهگیری شد .برای مقایسه میانگینهای بین گروهی از آزمون تحلیل واریانس ترکیبی و برای مقایسه میانگین-های درونگروهی از
آزمون تی همبسته استفاده شد.
یافتهها :سطوح رسمی تستوسرتون افزایش معناداری را پس از مترین مقاومتی و مترین مقاومتی ترکیبی با نوروفیدبک نسبت به گروه کنرتل در مردان جوان
داشت( .)p=0/10مقادیر دهیدرواپی آندروسرتون سولفات افزایش معناداری بهرتی در گروه مترین مقاومتی ترکیبی با نوروفیدبک نسبت به مترین مقاومتی
داشت( .)p=0/10همچنین سطوح رسمی کورتیزول نسبت به گروه کنرتل در گروه مترین مقاومتی و نوروفیدبک کاهش معنادار( ،)p=0/100ولی در گروه مترین مقاومتی
کاهش غیرمعناداری( )p=0/13داشت.
نتیجه گیری :به نظر میرسد هورمونهای آنابولیکی و کاتابولیکی نسبت به تحریک الکرتیکی مغز همراه با مترین مقاومتی پاسخ بهرتی دارند.
واژگانكلیدی :تستوسرتون ،دهیدرواپی آندروسرتون سولفات ،مترین مقاومتی ،نوروفیدبک
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مقدمه:
با گذر از دوران ﺟوانی بﻪ ازاى هرسال ،ﮐاهﺶ تﻘریبی یﮏ تا 3درصدى در
سﻄوح تﺴتوسترون در گردش و ﮐاهﺶ بیﺶ از 4درصدى در سﻄوح دهیدرواپی
آندروسترون سولفات ) (DHEAS1گزارششده است) .(2 ,1ﮐاهﺶ سﻄوح
تﺴتوسترون با آﺛار ﺟانبی از قبیﻞ استﺌوپروزیﺲ استﺨوانی ،آتروفی عﻀﻼنی،
افزایﺶ بافت .ﭼربی ،مﻘاومت بﻪ انﺴولیﻦ ،افﺴردگی و ﮐاهﺶ سﻄﺢ شﻨاﺧتی)(3
و ﮐاهﺶ سﻄوح دهیدرواپی آندروسترون سولفات با ﮐاهﺶ فﻌالیت ﺟﻨﺴی،

ﮐاهﺶ ﮐیفیت سﻼمتی عﻤومی ،افﺴردگی ،تﺨریﺐ ﺣافﻈﻪ و آترواسکلروزیﺲ
ﮐرونرى قلبی هﻤراه است).(5 ,4
مﻄالﻌﻪهاى پیشیﻦ نشان دادهاند ﮐﻪ اتفاقنﻈر قﻄﻌی درزمیﻨﻪ اﺛر تﻤریﻦ مﻘاومتی
بر سﻄوح سرمی هورمون تﺴتوسترون در گروه آزمودنیهاى مرد وﺟود ندارد.
مرادى) (2014در بررسی اﺛر تﻤریﻦ مﻘاومتی) 12هفتﻪ /سﻪ ﺟلﺴﻪ در هفتﻪ10 /
نوع ﺣرﮐتی /سﻪ ست 8-12 /تکرار /شدت  60-80درصد یﮏ تکرار بیشیﻨﻪ با
فواصﻞ استراﺣتی یﮏ تا دودقیﻘﻪاى بیﻦ ستها( بر سﻄوح سرمی تﺴتوسترون
در مردان ﺟوان ﭼاق بﻪ ایﻦ نتیجﻪ رسید ﮐﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی سبﺐ افزایﺶ مﻌﻨادار
سﻄوح سرمی تﺴتوسترون در مردان ﺟوان ﭼاق میشود) .(5درﺣالیﮐﻪ ﮐریﺞ و
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هﻤکاران ) 2(1989اﺛر ﮐاهشی ﻏیر مﻌﻨادار تﻤریﻦ مﻘاومتی) 12هفتﻪ /سﻪ ﺟلﺴﻪ
در هفتﻪ /هشت نوع ﺣرﮐتی /سﻪ ست /هشت تکرار 45-60 /دقیﻘﻪ با روش
افزایﺶ فزایﻨده شدت تﻤریﻦ بﻪ صورت افزایﺶ  10پوندى وزنﻪ بﻌد از اﺟراى
موفﻘیتآمیز  10تکرار در سﻪ ست( بر سﻄوح سرمی تﺴتوسترون در مردان
ﺟوان را گزارش ﮐردند) .(6بﻪ عﻘیده ﮐریﺞ و هﻤکاران ،سﻄوح تﺴتوسترون در
شروع فﻌالیت ورزشی بﻪ اوج افزایشی ﺧود رسیده و در مرﺣلﻪ بﻌدى با افت
روبﻪرو میشود .درواقﻊ پاسخ آنی هورمون تﺴتوسترون را نﺴبت بﻪ پاسخ
سازگارى برﺟﺴتﻪ ﮐردند .درﺣالیﮐﻪ در مﻄالﻌﻪ مرادى دلیﻞ مﻌﻨادارى سﻄوح
سرمی تﺴتوسترون را بﻪ تغییرهاى سﻄوح ﭼربی بدنی و هورمون انﺴولیﻦ نﺴبت
دادهاند .بﻨابرایﻦ بﻪ نﻈر میرسد ﺟدا از ماهیت تﻤریﻦ مﻘاومتی ،فاﮐتورهایی
دیگرى بر تغییرهاى سﻄوح تﺴتوسترون ،ﮐورتیزول و سایر فاﮐتورهاى آنابولیکی
و ﮐاتابولیکی بدن موﺛرند ،ﮐﻪ با نتایﺞ متفاوتی در ایﻦ مﻄالﻌﻪها هﻤراه شده است.
یکی از فرﺿیﻪهاى اصلی ایﻦ مﻄالﻌﻪ بررسی تغییرهاى عﺼبی بر ایﻦ فاﮐتورها
است ﮐﻪ بﻨﻈر میرسد یکی از فاﮐتورهاى مشترك در بیشتر تغییرهاى هورمونی
باشد .بﻨابرایﻦ ،براى نتیجﻪگیرى ﺟامﻊ در ایﻦ زمیﻨﻪ ،اﺟراى مﻄالﻌﻪهایی با
پروتکﻞهاى تﻤریﻨی متفاوت ﺿرورى بﻪ نﻈر میرسد .زیرا تغییرهاى سﻄوح
هورمون تﺴتوسترون در مﻌیارهاى ﺣفﻆ سﻼمتی عﻤومی فردى نﻘﺶ با اهﻤیتی
دارد .هﻤﭽﻨیﻦ در برﺧی مﻄالﻌﻪها نشان دادهشده است ﮐﻪ هﻢراستا با تغییرهاى
سﻄوح سرمی تﺴتوسترون ناشی از شرﮐت در برنامﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی ،سﻄوح
دهیدرواپی آندروسترون سولفات نیز تغییر میﮐﻨد .آیزاوا و هﻤکاران(2003) 3
افزایﺶ سﻄوح سرمی تﺴتوسترون و دهیدرواپی آندروسترون سولفات پﺲ
از هشت هفتﻪ برنامﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی را در زنان ﺟوان گزارش ﮐردند).(7
در ایﻦ راستا ،پرستﺶ و هﻤکاران) (1399افزایﺶ مﻌﻨادار سﻄوح دهیدرواپی
آندروسترون سولفات را پﺲ از تﻤریﻦ مﻘاومتی در آزمودنیهاى مبتﻼ بﻪ دیابت
نوع دوم را گزارش ﮐردند) .(8با استﻨاد بﻪ ادبیات پﮋوهشی در ایﻦ زمیﻨﻪ،
میتوان ایﻦ فرﺿیﻪ را قوت بﺨشید ﮐﻪ تغییرهاى سﻄوح سرمی تﺴتوسترون و
دهیدرواپی آندروسترون سولفات میتواند در بهبود شرایﻂ سﻼمتی عﻤومی فرد
بﻪ ﻃورﮐامﻞ مﺆﺛر بوده ،بﻪ ﻃورى ﮐﻪ اﺧتﻼل در سﻄوح تﺴتوسترون میتواند با
عﻼیﻢ استﺌوپروزیﺲ استﺨوانی ،آتروفی عﻀﻼنی ،افزایﺶ بافت ﺟربی ،مﻘاومت
بﻪ انﺴولیﻦ ،افﺴردگی و اﺧتﻼلهاى شﻨاﺧتی هﻤراه باشد .هﻤﭽﻨیﻦ اﺧتﻼل
در سﻄوح دهیدرواپی آندروسترون سولفات میتواند با ﮐاهﺶ عﻤلکرد ﺟﻨﺴی،
آترواسکلروزیﺲ ،افﺴردگی و اﺧتﻼلهاى شﻨاﺧت و ﺣافﻈﻪ هﻤراه باشد).(9
هﻤﭽﻨیﻦ تغییرهاى سﻄوح ﮐورتیزول با ﺣفﻆ سﻄوح گلوﮐز ﺧون در ﻃول
فﻌالیت ورزشی مرتبﻂ بوده ،ﮐﻪ با افزایﺶ متابولیﺴﻢ آمیﻨو اسیدها و ﭼربیها
توسﻂ عﻀلﻪ اسکلتی و بافت آدیﭙوز ،ایﻦ قابلیت را ﺣفﻆ میﮐﻨد .بﻪ نﻈر میرسد
تغییرهاى هورمونهاى آنابولیکی و ﮐاتابولیکی با میزان سازگارى با فﻌالیت
ورزشی مﻘاومتی مرتبﻂ باشﻨد) .(10پورمیرزایی و هﻤکاران) (1396اﺛر هشت
هفتﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی بر سﻄوح ﮐورتیزول ،تﺴتوسترون و برﺧی شاﺧﺺهاى
آمادگی ﺟﺴﻤانی در مردان پاكشده از اعتیاد بﻪ مت آمفتامیﻦ در دوره بازتوانی را
بررسی ﮐردند و تغییر ﮐاهشی بر سﻄوح ﮐورتیزول هﻤراه با بهبود وﺿﻌیت ترﮐیﺐ
بدنی در ایﻦ گروه را گزارش ﮐردند) .(11در ﺣالی ﮐﻪ شریﻌت و هﻤکاران)(1390
آﺛار ﺣاد تﻤریﻦ مﻘاومتی سﻨگیﻦ بر سﻄوح ﮐورتیزول بزاقی را مﻌﻨادار و تغییرهاى
روزانﻪ ﮐورتیزول پﺲ از ایﻦ مدل از تﻤریﻦ ورزشی را ﻏیرمﻌﻨادار گزارش
ﮐردند).(12
با ایﻦوﺟود ،ﺿرورت اصلی در ایﻦ بیﻦ ،مﻌرفی مدالیتﻪ تﻤریﻨی مﺆﺛرتر بر
فاﮐتورهاى مذﮐور است .زیرا در بیشتر مﻄالﻌﻪها شاهد آﺛار ﻏیر مﻌﻨادار تﻤریﻦ
مﻘاومتی بر ایﻦ فاﮐتورها هﺴتیﻢ .با مرورى بر مﻄالﻌﻪهاى گذشتﻪ میتوان
شاهد تﻼش مﺤﻘﻘان ﺣوزه علوم ورزشی بر دستیابی بﻪ مﻄلوبتریﻦ اﺛر پروتکﻞ
تﻤریﻨی بر سﻄوح هورمونهاى آنابولیکی مﺆﺛر در سﻼمتی عﻤومی گروههاى

اندازهگیری شاخصهای ترکیب بدنی:
در مرﺣلﻪى اول ،شاﺧﺺهاى ترﮐیﺐ بدنی آزمودنیها از قبیﻞ :قد ،وزن ،دور
ﮐﻤر و درصد ﭼربی بدن) روش سﻪنﻘﻄﻪاى با ﮐالیﭙر هارپﻨدن( اندازهگیرى شد.
بﻪﻃورىﮐﻪ  48ساعت قبﻞ از اندازهگیرى آزمودنیهاى پﮋوهﺶ ،از هرگونﻪ
فﻌالیت بدنی مﻨﻊ شدند .شاﺧﺺ توده بدنی از تﻘﺴیﻢ وزن بدن برﺣﺴﺐ ﮐیلوگرم
بر مجذور قد بﻪ متر مﺤاسبﻪ شد.
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موا د و روشها:
ایﻦ پﮋوهﺶ در قالﺐ ﻃرح پیﺶآزمون و پﺲآزمون و با روش نیﻤﻪ تجربی اﺟرا
شد .دوره مداﺧلﻪ شامﻞ هشت هفتﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی و تﻤریﻦ مﻘاومتی ترﮐیبی با
نوروفیدبﮏ بود .مﻄابﻖ با دستورالﻌﻤﻞ اﺧﻼق در پﮋوهﺶ و ﮐد اﺧﻼقی دریافتی
) ،(IR.TBZMED.REC.1399.926تﻤامی شرﮐتﮐﻨﻨدگان در مﻄالﻌﻪ
بﻪصورت داوﻃلبانﻪ فرم رﺿایتنامﻪ شرﮐت در پﮋوهﺶ را تکﻤیﻞ ﮐردند.
آزمودنیها:
ﺟامﻌﻪ آمارى پﮋوهﺶ شامﻞ سربازان ورودى ﺟدید بﻪ ارتﺶ براى انجام دوره
آموزش در پادگان شهرستان مراﻏﻪ بودند ﮐﻪ از بیﻦ آن ها تﻌداد  30نفر با
روش نﻤونﻪگیرى در دسترس هدفﻤﻨد بﻪعﻨوان نﻤونﻪ آمارى براى ایﻦ پﮋوهﺶ
انتﺨاب شدند ﮐﻪ در ﮐﻨار آموزش ،برنامﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی ایﻦ پﮋوهﺶ را نیز
انجام میدادند .مﻌیارهاى ورود بﻪ پﮋوهﺶ از قبیﻞ داشتﻦ وﺿﻌیت ﺟﺴﻤانی
سالﻢ ،نداشتﻦ هرگونﻪ بیﻤارى قلبی -عروقی یا تﻨفﺴی ،مﺼرف نکردن دﺧانیات
و نداشتﻦ سابﻘﻪ ﺧانوادگی بیﻤارىهاى قلبی -تﻨفﺴی بود) .(15هﻤﭽﻨیﻦ در هر
مرﺣلﻪ از اﺟراى پﮋوهﺶ ،ﭼﻨانﭽﻪ هر یﮏ از آزمودنیها یکی از مﻌیارهاى ﺧروج
از پﮋوهﺶ را داشتﻨد ،از ﺟریان پﮋوهﺶ ﺧارج میشد .مﻌیارهاى ﺧروج از پﮋوهﺶ
شامﻞ :شرﮐت نکردن مﻨﻈﻢ در پروتکﻞ تﻤریﻨی ،آسیﺐدیدگی ﺟﺴﻤانی ،مشاهده
هرگونﻪ نارساییهاى قلبی -تﻨفﺴی و نداشتﻦ انگیزه براى ادامﻪ پﮋوهﺶ بود .در
ایﻦ پﮋوهﺶ تﻤامی آزمودنیها ﻃبﻖ برنامﻪ تﻌییﻦشده مﺤﻘﻖ پیﺶ رفتﻪ و هیﭻ
موردى از ﺧروج از پﮋوهﺶ مشاهده نشد .در مرﺣلﻪ بﻌد ،آزمودنیها بﻪصورت
تﺼادفﯽ در گروه تﻤریﻦ مﻘاومتی) 10نفر(،گروه تﻤریﻦ مﻘاومتی و نوروفیدبﮏ
) 10نفر( و گروه ﮐﻨترل) 10نفر( تﻘﺴیﻢ شدند .براى تﻌییﻦ ﺣجﻢ نﻤونﻪ از فرمول
تﻌییﻦ ﺣجﻢ نﻤونﻪ براى مﻘایﺴﻪ میانگیﻦها استفاده شد:
] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-08-14
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ﺟﻤﻌیتی مﺨتلﻒ بﻪویﮋه افراد ﺟوان بود .ویرتز و هﻤکاران (2015) 4پاسخهاى
ﺣاد متابولیکی ،هورمونی و روانشﻨاﺧتی تﻤریﻦ مﻘاومتی و ترﮐیبی با تﺤریﮏ
الکتریکی عﻀﻼنی را در مردان ﺟوان بررسی ﮐردند .ایﻦ مﺤﻘﻘان نشان دادند
ﮐﻪ بﻌد از شﺶ هفتﻪ از تﻤریﻦ مﻘاومتی و تﻤریﻦ مﻘاومتی ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ
عﻀﻼنی تغییرهاى مشهود مﻌﻨادارى در سﻄوح هورمونهاى تﺴتوسترون،
ﮐورتیزول و رشد در هیﭻیﮏ از گروهها مشاهده نشد) .(13هﻤﭽﻨیﻦ هدگز
و هﻤکاران (2002) 5اﺛر تﺤریﮏ الکتریکی ترانﺲ ﮐرانیال مغزى بر سﻄوح
تﺴتوسترون ،پروﻻﮐتیﻦ و ﮐورتیکواسترون را در رتهاى نر بالﻎ را ﻏیر مﻌﻨادار
گزارش ﮐردند) .(14بﻪ نﻈر میرسد شﻨاﺧت دقیﻖ پروتکﻞ تﻤریﻨی مﻄلوب و مﺆﺛر
بر سﻄوح هورمون-هاى آنابولیکی مﺆﺛر در سﻼمتی عﻤومی نیاز بﻪ مﻄالﻌﻪهاى
گﺴترده در ایﻦ زمیﻨﻪ دارد .بﻨابرایﻦ در ایﻦ پﮋوهﺶ میﺧواهیﻢ بﻪعﻨوان یﮏ گام
مﺆﺛر بر ایﻦ شﻨاﺧت ﺟامﻊ ،اﺛر هشت هفتﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی و تﻤریﻦ مﻘاومتی
ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ را بر سﻄوح سرمی تﺴتوسترون ،ﮐورتیزول و دهیدرواپی
آندروسترون سولفات در مردان ﺟوان را بررسی ﮐﻨیﻢ.

اﺛر تﻤریﻦ مﻘاومتی و نوروفیدبﮏ بر تﺴتوسترون و دهیدرواپی آندروسترون سولفات در مردان 55 /

تمرین مقاومتی:
آزمودنیهاى گروه تجربی ،ابتدا در یﮏ ﺟلﺴﻪ آشﻨایﯽ شرﮐت ﮐردند و با
روش صﺤیﺢ اﺟراي تﻤریﻦ با وزنﻪ آشﻨا شدند و سﭙﺲ یﮏ تکرار بیشیﻨﻪ براي
ﺣرﮐتهاى موردنﻈر با استفاده از فرمول برزسکﯽ مﺤاسبﻪ شد).(20
])تکرار × ÷[(0278/1 - (0278/0وزنﻪ ﺟابﻪ ﺟا شده ) = (kgیﮏ تکرار بیشیﻨﻪ )(1RM

برنامﻪ تﻤریﻦ سﻪ ﺟلﺴﻪ در هفتﻪ و  60دقیﻘﻪ در هر ﺟلﺴﻪ و براي مدت هشت
هفتﻪ بود .ﺣرﮐتها شامﻞ پرس پا ،پشت پا ،ﺟلو پا ،اسکوات ،پرس سیﻨﻪ ،ﺟلو
بازو ،پرس ایﺴتاده و ﺣرﮐت پارویی بود) .(13در هفتﻪ اول آزمودنیها دو دوره
 15-20تکرار با شدت  20 -40درصد یﮏ تکرار بیشیﻨﻪ را انجام دادند .در هفتﻪ
دوم برنامﻪ شامﻞ سﻪ دوره  15-20تکرارى با شدت  40 -50درصد یﮏ تکرار
بیشیﻨﻪ بود .در هفتﻪهاى  3تا  4تﻌداد تکرارها بﻪ  12-15ﮐاهﺶ ،درﺣالیﮐﻪ شدت
بﻪ  60-70درصد یﮏ تکرار بیشیﻨﻪ افزایﺶ یافت .بیﻦ هفتﻪهاى  5تا  ،6تﻌداد
تکرارها بﻪ  8تا 12ﮐاهﺶ و شدت بﻪ  70-85درصد یﮏ تکرار بیشیﻨﻪ افزایﺶ
یافت .در دو هفتﻪ انتهایﯽ تﻌداد تکرارها بﻪ  5تا  8ﮐاهﺶ یافت ،اما شدت تﻤریﻦ
بﻪ  85-90درصد یﮏ تکرار بیشیﻨﻪ رسید.

سنجش فاکتورهای خونی:
از ورید بازو و در ﺣالت
براى بررسی سﻄوح سرمی،
نشﺴتﻪ در دو مرﺣلﻪ ،یﮏ روز قبﻞ از نﺨﺴتیﻦ ﺟلﺴهﯽ تﻤریﻦ )پیﺶآزمون( و
ﺧونگیرى)10

میلیلیتر(

روشهای آماري:
پﺲ از ﺟﻤﻊآورى دادههاى ﺧام ،براى آزمون فرﺿیﻪهاى تﺤﻘیﻖ از روشهاى
آمار استﻨباﻃی استفاده شد .ابتدا با آزمون شاپیروویلﮏ ،نرمال بودن توزیﻊ
دادهها بررسی شد .براى مﻘایﺴﻪ میانگیﻦهاى بیﻦ گروهها از آزمون پارامتریﮏ
تﺤلیﻞ واریانﺲ ترﮐیبی و آزمون تﻌﻘیبی بونفرونی و براى مﻘایﺴﻪ میانگیﻦهاى
درونگروهی از آزمون تی هﻤبﺴتﻪ استفاده شد .هﻤﭽﻨیﻦ براى اﺟراى تﻤامی
آزمونهاى آمارى از نرمافزار SPSSورژن 26در سﻄﺢ مﻌﻨادارى 5درصد استفاده
شد.
یافتهها:
ویﮋگیهاى فردى آزمودنیهاى پﮋوهﺶ از قبیﻞ :سﻦ ،قد ،وزن ،ﭼربی بدنی،
مﺤیﻂ دور ﮐﻤر ،شاﺧﺺ توده بدنی و ﺣداﮐﺜر اﮐﺴیﮋن مﺼرفی در ﺟدول زیر اراﺋﻪ
شده است) ﺟدول شﻤاره .(1
مﻘایﺴﻪ بیﻦ گروهی در دوره پیﺶآزمون نشان داد ﮐﻪ تﻤامی متغیرهاى مورد
پﮋوهﺶ از نرمالیتﻪ مﻨاسبی برﺧوردارند .بﻪ ﻃورى ﮐﻪ در شاﺧﺺ تﺴتوسترون
میانگیﻦ هر دو گروه تﻤریﻦ مﻘاومتی و تﻤریﻦ مﻘاومتی با نوروفیدبﮏ نﺴبت
بﻪ گروه ﮐﻨترل تفاوت ﻏیرمﻌﻨادارى داشتﻨد) .(p=0/54میانگیﻦ گروه تﻤریﻦ
مﻘاومتی) (p=0/15و تﻤریﻦ مﻘاومتی با نوروفیدبﮏ) (p=0/72نﺴبت بﻪ گروه
ﮐﻨترل در شاﺧﺺ ﮐورتیزول تفاوت ﻏیرمﻌﻨادارى داشت .در شاﺧﺺ نﺴبت
ﮐورتیزول بﻪ تﺴتوسترون میانگیﻦ گروه تﻤریﻦ مﻘاومتی و تﻤریﻦ مﻘاومتی
با نوروفیدبﮏ نﺴبت بﻪ گروه ﮐﻨترل تفاوت ﻏیرمﻌﻨادارى داشتﻨد).(p=0/96
هﻤﭽﻨیﻦ در شاﺧﺺ دهیدرواپی آندروسترون سولفات میانگیﻦ گروه تﻤریﻦ
مﻘاومتی) (p=0/29و تﻤریﻦ مﻘاومتی با نوروفیدبﮏ) (p=0/67نﺴبت بﻪ گروه
ﮐﻨترل تفاوت ﻏیرمﻌﻨادارى نشان داد.
هﻤﭽﻨیﻦ نتایﺞ پﮋوهﺶ نشان داد ﮐﻪ شرﮐت در هشت هفتﻪ از برنامﻪ تﻤریﻦ
مﻘاومتی و تﻤریﻦ مﻘاومتی ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ در مردان ﺟوان با افزایﺶ
مﻌﻨادار سﻄوح مﻄلﻖ تﺴتوسترون نﺴبت بﻪ گروه ﮐﻨترل و دوره پیﺶآزمون
میشود) .(p=0/01هﻤﭽﻨیﻦ در مﻘایﺴﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی و تﻤریﻦ مﻘاومتی
ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ سﻄوح تﺴتوسترون تفاوت مﻌﻨادارى را نشان داد).(p=0/01
بﻪﻃورىﮐﻪ اﺛر تﻤریﻦ مﻘاومتی ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ نﺴبت بﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی
بهتر بود)  5درصد تﺄﺛیر بهتر( .ایﻦ اﺧتﻼف در تﺄﺛیر بﻪوﺿوح در مﻘایﺴﻪ
تغییرهاى نﺴبی مشهود است ﮐﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ افزایﺶ
مﻌﻨادار) (p=0/01و تﻤریﻦ مﻘاومتی افزایﺶ ﻏیر مﻌﻨادار) (p=0/06نﺴبت بﻪ
گروه ﮐﻨترل را نشان داد .سﻄوح مﻄلﻖ ﮐورتیزول سرمی متﻌاقﺐ تﻤریﻦ مﻘاومتی
نﺴبت بﻪ گروه ﮐﻨترل تفاوت ﮐاهشی ﻏیر مﻌﻨادار) (p=0/31و نﺴبت بﻪپیﺶ
آزمون تفاوت ﮐاهشی مﻌﻨادارى داشت) .(p=0/001هﻤﭽﻨیﻦ سﻄوح مﻄلﻖ
ﮐورتیزول سرمی در گروه تﻤریﻦ مﻘاومتی و نوروفیدبﮏ نﺴبت بﻪ گروه ﮐﻨترل
و پیﺶآزمون تفاوت ﮐاهشی مﻌﻨادارى نشان داد) .(p=0/001بررسی تغییرهاى
نﺴبی سﻄوح ﮐورتیزول سرمی در گروه تﻤریﻦ مﻘاومتی نﺴبت بﻪ گروه ﮐﻨترل
درصد تغییرهاى باﻻ) 42/35درصد بیشتر( و مﻌﻨادارى) (p=0/001را نشان داد.
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تمرین نوروفیدبکی:
براى تﻤریﻦهاى نوروفیدبﮏ براى گروههاى مداﺧلﻪ دستگاه نوروفیدبﮏ با
سﺨتافزار پروﮐامﭗ  12و نرمافزار بیوگراف ) 2هردو ساﺧت ﮐانادا( استفاده شد.
تﻤریﻦ نوروفیدبﮏ بﻪ صورت  20ﺟلﺴﻪ  30دقیﻘﻪاى مشتﻤﻞ بر  10دقیﻘﻪ اول
افزایﺶ و تﻘویت موج آلفا در ناﺣیﻪ  T3و  20دقیﻘﻪ دیگر بﻪ تﻘویت آلفا و سرﮐوب
تتا در ناﺣیﻪ  Pzاﺟرا شد) .(14هدف ایﻦ پروتکﻞ ایجاد وﺿﻌیت آرمیدگی عﻤیﻖ
هوشیارانﻪ است .در ایﻦ پروتکﻞ ،بازﺧورد بﻪصورت صوتی )صداي موج اقیانوس
و رودﺧانﻪ( اراﺋﻪ شد .فرد با ﭼشﻤان بﺴتﻪ در ﺣالت آرامﺶ ﮐامﻞ ،اما هوشیار روي
صﻨدلی مینشیﻨد و بﻪ اصوات گوش میدهد .آنﭽﻪ در ایﻦ پروتکﻞ اتفاق میافتد
مواﺟهﻪ فرد با افکار عﻤیﻖ در ﺣالت آرامﺶ ،ﮐاهﺶ و رفﻊ تﻨﺶها و عوارض
نامﻄلوب تجارب گذشتﻪ و ﮐاهﺶ اﺿﻄراب است .ایﻦ پروتکﻞ ﺣداقﻞ بﻪ مدت
 20دقیﻘﻪ ﻃول میﮐشد.
براى مشﺨﺺ ﮐردن نﻘاط نﺼﺐ الکترود روى ﺟﻤجﻤﻪ از سیﺴتﻢ بیﻦالﻤللی
 20-10استفاده شد .بﻪ ایﻦ مﻨﻈور الکترود اﮐتیو و رفرنﺲ در نﻘﻄﻪ  T3و
الکترود گراند بﻪ ﻻلﻪ گوش ﭼﭗ نﺼﺐ شد .گروه نوروفیدبﮏ بﻪصورت  20ﺟلﺴﻪ
 30دقیﻘﻪاى مشتﻤﻞ بر  10دقیﻘﻪ اول افزایﺶ و تﻘویت موج آلفا در ناﺣیﻪ T3
و  20دقیﻘﻪ دیگر بﻪ تﻘویت آلفا و سرﮐوب تتا در ناﺣیﻪ  Pzاﺧتﺼاص داشت.
در ابتداى ﺟلﺴﻪ اول دو نوار الکتروآنﺴفالوگرام از نﻘﻄﻪ  CZیﻌﻨی نﻘﻄﻪ مرﮐزى
ﺟﻤجﻤﻪ ﺛبت میشد.
براى ﺛبت  EEGپیﺶآزمون ابتدا نﻘﻄﻪ  CZبا ﮐﻤﮏ سیﺴتﻢ تﻘﺴیﻢبﻨدى -20
 10روى ﺟﻤجﻤﻪى فرد مشﺨﺺ میشد .سﭙﺲ با الکﻞ سفیدپوست سر فرد
پاكشده و با ﮐﻤﮏ ژل استاندارد نیوپرپ تﻤیز شد .الکترود اﮐتیو)آبی( با ﮐﻤﮏ
ﭼﺴﺐ  10-20روى سر و در نﻘﻄﻪ مورد نﻈر قرار گرفت .ﻻلﻪ گوش ﭼﭗ و راست
نیز با الکﻞ و ژل نیوپرپ تﻤیز شده و بﻌد الکترود گراند روى ﻻلﻪ گوش راست
و الکترود رفرنﺲ روى گوش ﭼﭗ نﺼﺐ شد .هر ﺛبت بیﺲ ﻻیﻦ دودقیﻘﻪ و 10
ﺛانیﻪ بﻪ ﻃول ﮐشید .سﭙﺲ نﻘاط  C4-C3روى ﺟﻤجﻤﻪ فرد آزمودنی مشﺨﺺ
و با الکﻞ سفید و ژل نیوپرپ تﻤیز شد .پروتکﻞ تﻤریﻨی موردنﻈر)تﻘویت موج
آلفا( از نوع بایوپﻼر)یﻌﻨی دو الکترود روى ﺟﻤجﻤﻪ نﺼﺐ میشود( بوده و هر
دو الکترود اﮐتیو)آبی( و رفرنﺲ)زرد( روى ﺟﻤجﻤﻪ و در نﻘاط  C4-C3با ﮐﻤﮏ
ﭼﺴﺐ 10-20نﺼﺐ شد 20 .دقیﻘﻪ دیگر بﻪ تﻘویت آلفا و سرﮐوب تتا در ناﺣیﻪ
 Pzاﺧتﺼاص داشت .الکترود گراند روى گوش راست باقی ماند .ایﻦ برنامﻪ تا
 20ﺟلﺴﻪ ادامﻪ یافت.

 48ساعت پﺲ از آﺧریﻦ ﺟلﺴﻪ تﻤریﻦ در هفتﻪ هشتﻢ و پﺲ از  10تا  12ساعت
ناشتایﯽ انجام شد .پﺲ از پایان ﺧونگیرى ،نﻤونﻪها در لولﻪهاى مﺤتوى ماده ﺿد
انﻌﻘاد ) 3تا  4میلیگرم در میلیلیتر اتیلﻦ دى آمیﻦ تترا استیﮏ اسید ((EDTA
ریﺨتﻪ شد و سﭙﺲ از ﻃریﻖ سانتریفیوژ )براى ﺟداسازى پﻼسﻤا در دستگاه
سانتریفیوژ با سرعت  3500دور در ﺛانیﻪ بﻪ مدت  15دقیﻘﻪ گذاشتﻪ شد( پﻼسﻤاى
بﻪدستآمده بﻪ درون میکروتیوب ریﺨتﻪ شد و در مﻨفی  80درﺟﻪ سانتیگراد
براي آنالیزهاي بﻌدي فریز شد .در آزمایشگاه فاﮐتورهاى تﺴتوسترون ،ﮐورتیزول
و دهیدرواپی آندروسترون با روش اﻻیزا ) ،(ELISAاندازهگیرى شد .سﻄوح
تﺴتوسترون پﻼسﻤا با روش اﻻیزا و با استفاده از ﮐیتTestosterone, ELISA
انجام شد .ﺿریﺐ تغییرهاى درون آزمون و ﺣﺴاسیت روش اندازهگیرى بﻪ ترتیﺐ
 5/8درصد و 22درصد  ng / mlبود .مﻘادیر دهیدرواپی آندروسترون سولفات با
روش اﻻیزا و ﮐیت ساﺧت ﮐشور انگلﺴتان اندازهگیرى شد.
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ﺟدول  .1میانگیﻦ و انﺤراف مﻌیار مربوط بﻪ ویﮋگیهاى فردى آزمودنیها
ﮐﻨترل

متغیرها

20/3 ±2/11

سﻦ)سال(

167/7 ±0/56
67/6±1/01
12/1±0/71
92/0±1/26
24/3±1/05

قد) سانتیمتر(

وزن) ﮐیلوگرم(

ﭼربی بدن)درصد(

مﺤیﻂ دور ﮐﻤر)سانتیمتر(

شاﺧﺺ توده بدنی )ﮐیلوگرم بر مجذور قد(

تﻤریﻦ مﻘاومتی

تﻤریﻦ مﻘاومتی و نوروفیدبﮏ

167/2 ±0/38
67/2 ±1/31
12/2±0/68
91/2 ±0/86
24/1±1/12

169/5 ±0/66
69/2 ±0/95
12/2 ±0/93
91/8 ±1/02
24/3±1/35

20/2 ±2/05

20/5 ±2/21

ﺟدول  .2نتایﺞ مﻘایﺴﻪ تفاوت میانگیﻦهاى متغیرهاى اندازهگیرى شده در گروههاى مورد مﻄالﻌﻪ
گروه

متغیر

تﺴتوسترون

)نانوگرم بر میلیلیتر(

ﮐﻨترل

تﻤریﻦ مﻘاومتی

تﻤریﻦ مﻘاومتی و
نوروفیدبﮏ

ﮐورتیزول

)میکروگرم بر دسیلیتر(

ﮐﻨترل

تﻤریﻦ مﻘاومتی

تﻤریﻦ مﻘاومتی و
نوروفیدبﮏ

ﮐورتیزول/تﺴتوسترون
)نﺴبت(

ﮐﻨترل

تﻤریﻦ مﻘاومتی

دهیدرواپی آندروسترون
سولفات(میکروگرم بر دسیلیتر)

ﮐﻨترل

تﻤریﻦ مﻘاومتی

تﻤریﻦ مﻘاومتی و
نوروفیدبﮏ

پیﺶآزمون

گیرى
0/21

0/04

پﺲآزمون
درصدتغییرات
پیﺶآزمون
پﺲآزمون
درصد تغییرها
پیﺶآزمون
پﺲآزمون
درصد تغییرها

0/08
0/23
0/34
0/33
0/23
0/38
0/38

پیﺶآزمون
پﺲآزمون
درصد تغییرها
پیﺶآزمون
پﺲآزمون
درصد تغییرها
پیﺶآزمون
پﺲآزمون
درصد تغییرها

6/0
5/2
-14/7
6/5
5/1
-25/5
5/9
5/0
-18/7

0/07
0/05
3/84
0/08
0/03
5/31
0/06
0/05
4/54

پیﺶآزمون
پﺲآزمون
درصد تغییرها
پیﺶآزمون
پﺲآزمون
درصد تغییرها
پیﺶآزمون
پﺲآزمون
درصد تغییرها

0/03
0/05
0/31
0/03
0/06
0/46
0/03
0/07
0/48

0/007
0/002
0/14
0/002
0/002
0/04
0/005
0/006
0/05

پیﺶآزمون
پﺲآزمون
درصد تغییرها
پیﺶآزمون
پﺲآزمون
درصد تغییرات
پیﺶآزمون
پﺲآزمون

48/9
48/4
0/008
53/0
54/1
0/02
49/2
57/9
0/14

1/07
1/28
0/03
1/4
0/84
0/02
1/03
1/03
0/01

درصد تغییرها

0/23

0/01

0/57

0/16
0/01
0/01
0/04
0/02
0/02
0/05

0/01

0/01

14
†0/54

†0/54

0/005
†0/01
†0/01
†0/01
†0/01

0/01¥
0/08¥

0/12

0/001

0/001

†0/15

†0/72

†0/43
†0/01

0/008¥

†0/01

0/01¥

0/15

0/01

0/01

†0/96

†0/96

†0/01
†0/01
†0/01
†0/01

0/01¥

0/36

0/08

0/01

†0/29

†0/67

†0/01
†0/01
†0/01
†0/01

0/01¥

مﻘایﺴﻪ با گروه ﮐﻨترل )†( ،مﻘایﺴﻪ نﺴبت بﻪ پیﺶآزمون )*( ،مﻘایﺴﻪ بیﻦ دو گروه تجربی) .(¥مﻘدار  Pﮐﻤتر از 5درصد بﻪعﻨوان سﻄﺢ مﻌﻨادارى آمارى در نﻈر گرفتﻪ شده است .تفاوتهاى مﻌﻨادار بﻪ صورت پررنﮓ مشﺨﺺ شده است.
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تﻤریﻦ مﻘاومتی و
نوروفیدبﮏ

دوره

میانگیﻦ اندازه-

انﺤراف مﻌیار

مﻘایﺴﻪ درون
گروهی

مﻘایﺴﻪ بیﻦ گروهی
پیﺶ آزمون

مﻘایﺴﻪ بیﻦ گروهی
پﺲ آزمون

آزمون تﻌﻘیبی بونفرونی
پﺲ آزمون

اﺛر تﻤریﻦ مﻘاومتی و نوروفیدبﮏ بر تﺴتوسترون و دهیدرواپی آندروسترون سولفات در مردان 57 /

تغییرهاى نﺴبی سﻄوح ﮐورتیزول سرمی در گروه تﻤریﻦ مﻘاومتی و نوروفیدبﮏ
نﺴبت بﻪ گروه ﮐﻨترل تفاوت مﻌﻨادارى نشان نداد) .(p=0/18هﻤﭽﻨیﻦ تغییرهاى
نﺴبی سﻄوح ﮐورتیزول سرمی در گروه تﻤریﻦ مﻘاومتی نﺴبت بﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی
و نوروفیدبﮏ درصد تغییرهاى متوسﻂ) 26/66درصد( و مﻌﻨادارى)(p=0/008
داشت)ﺟدول شﻤاره .(2
در مﻘایﺴﻪ نﺴبت مﻄلﻖ تﺴتوسترون بﻪ ﮐورتیزول در هر دو گروه تﻤریﻦ مﻘاومتی
و تﻤریﻦ مﻘاومتی ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ شاهد آﺛار افزایشی مﻌﻨادار نﺴبت بﻪ
گروه ﮐﻨترل و دوره پیﺶآزمون هﺴتیﻢ) .(p=0/01هﻤﭽﻨیﻦ تﻤریﻦ مﻘاومتی
ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ نﺴبت بﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی افزایﺶ بهترى را نشان داد) 2
درصد تﺄﺛیر بهتر( .باایﻦوﺟود ،در بررسی نﺴبی مشﺨﺺ شد ﮐﻪ هر دو نوع تﻤریﻦ
نﺴبت بﻪ گروه ﮐﻨترل اﺛر افزایشی مﻌﻨادار دارند) .(p=0/01ایﻦ در ﺣالی است ﮐﻪ
باوﺟود تفاوت اﺛرگذارى 2درصدى بهتر تﻤریﻦ مﻘاومتی ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ
نﺴبت بﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی ،ایﻦ تفاوت بیﻦ دو گروه تجربی بﻪ لﺤاظ آمارى
مﻌﻨادار نبود) .(p≥0/05مﻘادیر مﻄلﻖ دهیدرواپی آندروسترون سولفات در گروه
تﻤریﻦ مﻘاومتی و تﻤریﻦ مﻘاومتی ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ نﺴبت بﻪ گروه ﮐﻨترل
تفاوت مﻌﻨادارى نشان داد) .(p=0/01درﺣالیﮐﻪ در گروه تﻤریﻦ مﻘاومتی ایﻦ
شاﺧﺺ نﺴبت بﻪپیﺶ آزمون افزایﺶ ﻏیر مﻌﻨادار) (p=0/05و در گروه تﻤریﻦ
مﻘاومتی ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ نﺴبت بﻪ پیﺶآزمون افزایﺶ مﻌﻨادارى نشان
داد) .(p=0/01مﻘایﺴﻪ نﺴبی ایﻦ شاﺧﺺ نشان داد ﮐﻪ هر دو گروه تجربی نﺴبت
بﻪ گروه ﮐﻨترل اﺛر افزایﺶ مﻌﻨادارى دارند) ،(p=0/01هﻤﭽﻨیﻦ بیﻦ گروه تﻤریﻦ
مﻘاومتی و تﻤریﻦ مﻘاومتی ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ نیز تفاوت مﻌﻨادارى وﺟود
داشت) ،(p=0/01بﻪﻃورىﮐﻪ اﺛر تﻤریﻦ مﻘاومتی ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ نﺴبت
بﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی بهتر بود)  12درصد اﺛر بهتر()ﺟدول شﻤاره .(2

نتیجهگیری کلی:
بﻪ نﻈر میرسد هورمونهاى آنابولیکی و ﮐاتابولیکی نﺴبت بﻪ تﺤریﮏ الکتریکی
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بحث:
نتایﺞ پﮋوهﺶ ما نشان داد ﮐﻪ متﻌاقﺐ هشت هفتﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی و تﻤریﻦ
مﻘاومتی ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ ،سﻄوح تﺴتوسترون و دهیدرواپی آندروسترون
سولفات در مداﺧلﻪ تﻤریﻨی مﻘاومتی و نوروفیدبﮏ و سﻄوح ﮐورتیزول در مداﺧلﻪ
تﻤریﻦ مﻘاومتی بیشتر تﺤت تﺄﺛیر قرار میگیرند .در مﻘایﺴﻪ نتایﺞ ایﻦ پﮋوهﺶ با
مﻄالﻌﻪهاى پیشیﻦ ،میتوان بﻪ نتایﺞ موافﻖ و مﺨالﻒ دست یافت .بﻪﻃورىﮐﻪ
مرادى و هﻤکاران) (1392اﺛر  12هفتﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی بر سﻄوح ﮐورتیزول،
تﺴتوسترون در مردان ﺟوان را بررسی ﮐردند و بﻪ ایﻦ نتیجﻪ دست یافتﻨد ﮐﻪ
سﻄوح ﮐورتیزول در ایﻦ گروه از آزمودنیها در پی ایﻦ مدل از پروتکﻞ تﻤریﻨی
تغییرى نﻤیﮐﻨد ،ولی سﻄوح تﺴتوسترون را مﻌﻨادار گزارش ﮐردند) .(19تغییرهاى
سﻄوح تﺴتوسترون در هر دو مﻄالﻌﻪ در گروه تﻤریﻦ مﻘاومتی نشان میدهد ﮐﻪ
ماهیت تﻤریﻦ مﻘاومتی بر ایﻦ شاﺧﺺ تﺄﺛیر دارد ،ولی یافتﻪ تکﻤیلی پﮋوهﺶ ما
نشان داد ﮐﻪ در صورت تﺤریﮏ نوروفیدبکی هﻤراه با تﻤریﻦ مﻘاومتی ایﻦ تﺄﺛیر
تﻘویت میشود .یافتﻪ متﻀاد بیﻦ دو مﻄالﻌﻪ ،تغییرهاى سﻄوح ﮐورتیزول است ﮐﻪ
در مﻄالﻌﻪ ما در هر دو گروه تجربی شاهد تﺄﺛیر مﻌﻨادار مداﺧلﻪ تﻤریﻨی بودیﻢ .در
توﺟیﻪ ایﻦ تفاوت در نتایﺞ ،میتوان بﻪ مﻄالﻌﻪ مانگیﻦ و هﻤکاران ) (2018اشاره ﮐرد
ﮐﻪ در ﻃول پﻨﺞ هفتﻪ پایﺶ تغییرهاى سﻄوح ﮐورتیزول و تﺴتوسترون در مردان
ﺟوان با سﻄﺢ فﻌالیت تفریﺤی اشاره بر ایﻦ داشتﻨد ﮐﻪ در ﻃول هفتﻪهاى مداوم
تﻤریﻨی،تغییرهاى سﻄوح ﮐورتیزول و تﺴتوسترون از بارﮐارى و شدت تﻤریﻨی هر
هفتﻪ متﺄﺛر میشود) .(20بﻨابرایﻦ تفاوت در نتایﺞ بیﻦ مﻄالﻌﻪ مرادى و مﻄالﻌﻪ ما را
میتوان بﻪ تفاوت بارﮐارى و شدت تﻤریﻦ در دو مﻄالﻌﻪ نﺴبت داد .بﻪ ﻃورى ﮐﻪ
در مﻄالﻌﻪ مرادى و هﻤکاران شدت تﻤریﻦ مﻘاومتی بﻪ صورت مﻄلﻖ  60-80درصد
یﮏ تکرار بیشیﻨﻪ با  8-12تکرار در ﻃول  12هفتﻪ با سﻪ ﺟلﺴﻪ در هر هفتﻪ بود و
در مﻄالﻌﻪ ما شدت تﻤریﻦ مﻘاومتی بﻪ صورت تدریجی در ﻃول هفتﻪهاى تﻤریﻦ
افزایﺶ یافت .از سوى دیگر ،یافتﻪ مانگیﻦ و هﻤکاران توسﻂ مﻄالﻌﻪ رشیدى و
هﻤکاران) (1398بﻪ ﭼالﺶ ﮐشیده میشود .زیرا رشیدى و هﻤکاران با مﻄالﻌﻪ اﺛر
دو نوع تﻤریﻦ با بار ﮐﻢ)  30درصد یﮏ تکرار بیشیﻨﻪ( و بار زیاد)  80درصد یﮏ
تکرار بیشیﻨﻪ( بر سﻄوح تﺴتوسترون در زنان سالﻤﻨد تفاوتی در دو پروتکﻞ تﻤریﻨی
گزارش نکردند) .(21البتﻪ با استﻨاد بﻪ ایﻦ مﻄالﻌﻪ نﻤیتوان بﻪﻃور قاﻃﻊ نﻘﺶ بار

تﻤریﻨی را در آزمودنیهاى مرد ﺟوان نادیده گرفت .زیرا تفاوت نوع آزمودنی هﻤراه
با تغییرهاى ﺟﻨﺴیت و سﻦ آنها میتواند یﮏ فاﮐتور ﮐلیدى در تغییرهاى ﺣاصلﻪ
باشد .باایﻦوﺟود ،با استﻨاد بﻪ ایﻦ قبیﻞ مﻄالﻌﻪها نﻤیتوان بار تﻤریﻨی را بﻪعﻨوان
فاﮐتور برﺟﺴتﻪ اﺛرگذار بر تغییرهاى سﻄوح تﺴتوسترون مﻌرفی ﮐرد .از سوى دیگر،
در مﻄالﻌﻪ ﮐریﺞ و هﻤکاران ) (1989تغییرهاى سﻄوح تﺴتوسترون بﻪ  12هفتﻪ
تﻤریﻦ مﻘاومتی در هر دو گروه آزمودنیهاى ﺟوان و مﺴﻦ یکﺴان) تغییرهاى
ﮐاهشی ﻏیر مﻌﻨادار( بوده است).(6
با استﻨاد بﻪ یافتﻪهاى پیشیﻦ) (22-18میتوان بﻪ اهﻤیت هر دو هورمون تﺴتوسترون
و ﮐورتیزول در سازگارى ناشی از تﻤریﻦ مﻘاومتی اشاره ﮐرد .تﺴتوسترون بﻪعﻨوان
یﮏ سیگﻨال براى سﻨتز پروتﺌیﻦ در بافت عﻀلﻪ است ﮐﻪ مﻨجر بﻪ افزایﺶ توده
و قدرت عﻀﻼنی میشود) .(27ﮐورنیﻨﮓ و هﻤکاران) (2006در مﻄالﻌﻪاى اشاره
بر ایﻦ داشتﻨد ﮐﻪ سرﮐوب تولید اندوژنی هورمون تﺴتوسترون در مردان ﺟوان با
استفاده از گزرلیﻦ) (goserelinبا ﮐاهﺶ سﻄﺢ تﻘریبی  10درصدى در سﻄوح
نرمال تﺴتوسترون هﻤراه است) .(26پیامد ایﻦ سرﮐوب پاسخ پاییﻦ توده بدون
ﭼربی و قدرت عﻀﻼنی بﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی و افزایﺶ توده ﭼربی در آزمودنیهاى
مرد ﺟوان بود .ایﻦ مﺤﻘﻘان دلیﻞ ایﻦ تغییرهاى ناشی از سرﮐوب اندوژنی را
بﻪ عوامﻞ عﺼبی نﺴبت دادند .یافتﻪ مﻄالﻌﻪ ما تکﻤیﻞﮐﻨﻨده یافتﻪهاى مﻄالﻌﻪ
ﮐورنیﻨﮓ و هﻤکاران است .زیرا در مﻄالﻌﻪ ما با درصد تغییرهاى بهتر گروه تﻤریﻦ
مﻘاومتی ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ نﺴبت بﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی در سﻄوح تﺴتوسترون
شاهد بودیﻢ .بﻨابرایﻦ میتوان بﻪ مکانیﺴﻢ عﻤﻞ عﺼبی در ارتباط بیﻦ سﻄوح
تﺴتوسترون اندوژنی و سازگارى با تﻤریﻦ مﻘاومتی قوت بﺨشید .ایﻦ در ﺣالی است
ﮐﻪ سﻄوح ﮐورتیزول در گروه تﻤریﻦ مﻘاومتی نﺴبت بﻪ تﻤریﻦ مﻘاومتی ترﮐیبی
با نوروفیدبﮏ درصد تغییرهاى بهترى داشت ﮐﻪ نشاندهﻨده مکانیﺴﻢ سازگارى
متفاوت با تﻤریﻦ مﻘاومتی نﺴبت بﻪ تﺴتوسترون است .در ایﻦ راستا ،روبرتز و
هﻤکاران ) (2013ﮐاهﺶ سﻄوح ﮐورتیزول متﻌاقﺐ  12هفتﻪ از تﻤریﻦ مﻘاومتی
را در مردان ﺟوان داراى اﺿافﻪوزن و ﭼاق گزارش ﮐردند) .(28نتایﺞ یافتﻪ روبرتز
و هﻤکاران موافﻖ با یافتﻪ مﻄالﻌﻪ ماست .نکتﻪ ﺟالﺐتوﺟﻪ در ایﻦ زمیﻨﻪ ،اﺛرپذیرى
سﻄوح ﮐورتیزول از تﻤریﻦ نوروفیدبکی است ﮐﻪ در مﻄالﻌﻪ بﻨت و هﻤکاران
) (2018ﮐاهﺶ سﻄوح ﮐورتیزول در مردان ﺟوان سﻄﺢ دانشگاهی متﻌاقﺐ تﻤریﻦ
نوروفیدبکی گزارش شد) .(29بﻨابرایﻦ بﻪﻃور ﮐامﻞ نﻤیتوان ماهیت تﻤریﻦ
مﻘاومتی را دلیﻞ تغییرهاى سﻄوح ﮐورتیزول مﻌرفی ﮐرد و نﻘﺶ عوامﻞ عﺼبی
در ایﻦ زمیﻨﻪ میتواند مدنﻈر قرار گیرد .بﻪ نﻈر میرسد عوامﻞ عﺼبی و تﺤریﮏ
الکتریکی مغزى با تغییرهاى ﺣاصلﻪ بر سﻄوح هورمونهاى آنابولیﮏ و ﮐاتابولیﮏ
بر توده و قدرت عﻀﻼنی تﺄﺛیر دارند .زیرا مونتﻨگرو و هﻤکاران ) (2015تﺄﺛیر
تﺤریﮏ الکتریکی مغز در ناﺣیﻪ ﺣرﮐتی بر عﻤلکرد قدرتی مردان ﺟوان سالﻢ را
بررسی ﮐردند و اشاره بر نبود تﺄﺛیر مﻌﻨادار ایﻦ تﺤریﮏ بر قدرت عﻀﻼنی ایﻦ
آزمودنیها داشتﻨد).(30
سﻄوح مﻄلﻖ دهیدرواپی آندروسترون سولفات در مﻄالﻌﻪ ما در هر دو گروه تﻤریﻦ
مﻘاومتی و تﻤریﻦ مﻘاومتی ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ تغییرهاى مﻌﻨادارى را نشان داد.
باایﻦوﺟود ،در بررسی نﺴبی تغییرهاى سﻄوح دهیدرواپی آندروسترون سولفات،
شاهد اﺛرگذارى بهتر تﻤریﻦ مﻘاومتی ترﮐیبی با نوروفیدبﮏ بودیﻢ .با استﻨاد بﻪ
مﻄالﻌﻪهاى انجام گرفتﻪ در ایﻦ زمیﻨﻪ میتوان بﻪ مﻄالﻌﻪ ﺟانﺴون و هﻤکاران
) (1997اشاره ﮐرد ﮐﻪ موافﻖ با یافتﻪ ما ،اﺛر تﻤریﻦ مﻘاومتی بر سﻄوح دهیدرواپی
آندروسترون سولفات را مﻌﻨادار گزارش ﮐردند) .(31بﻪ ﻃور ﮐلی بﻪ نﻈر میرسد
بیﻦ تغییرهاى هورمونهاى آنابولیکی و ﮐاتابولیکی و فاﮐتورهاى عﺼبی از قبیﻞ
فﻌالیت سیﺴتﻢهاى عﺼبی سﻤﭙاتیﮏ و پاراسﻤﭙاتیﮏ ارتباط تﻨگاتﻨگی وﺟود دارد
ﮐﻪ از ﺟﻤلﻪ مﺤدودیتهاى اصلی ایﻦ مﻄالﻌﻪ عدم سﻨجﺶ تغییرهاى عﺼبی
هﻤزمان با سﻨجﺶ فﻌالیت هورمونهاست .بﻨابرایﻦ بﻪ مﻄالﻌﻪهاى آیﻨده پیشﻨهاد
میشود ﮐﻪ در صورت امکان ،تغییرهاى عﺼبی سﻤﭙاتیکی و واگی را هﻤزمان با
بررسیهاى هورمونی متﻌاقﺐ تﻤریﻦ مﻘاومتی و نوروفیدبﮏ بررسی ﮐﻨﻨد.
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