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The effect of eight weeks of combined training (aerobic and 

resistance) on the morphology of the ovaries and hormonal 

changes in women with polycystic ovary syndrome 

 
Abstract: 
Background and Aim: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder among 

reproductive-age women. Aim of this study was investigate the effect of eight weeks of combined training 

(aerobic and resistance) on ovarian morphology and sex hormones levels in women with polycystic ovary 

syndrome . 
Methods: 19 patients with polycystic ovary syndrome in 2 training group (n = 10) and control (n = 9) with an 

age range of 18 to 30 years (25≤BMI) were selected to participate in this research. 
Results: The results showed that compound exercises  is favorable effect on improving the hormone FSH, 

LH / FSH, estrogen, the right ovary volume, the left ovarian volume, percentage of body fat and BMI. But 

the hormone LH, WHR in the exercise group showed no significant change. 
Conclusion: Combination exercise (aerobic and resistance) is favorable impact on the levels of sex hormones 

and ovarian morphology in women with polycystic ovary syndrome, and as a safe treatment in these patients 

is recommended. 
 

Keywords: polycystic ovary syndrome, combined training, sex hormone, ovarian morphology. 

 

 و مورفولوژي تخمدانتاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی )هوازي ومقاومتی( بر 

 در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تغییرات هورمونی
 

 4بهشته احمدی ،3فرشته یزداني ،2، طاهر افشارنژاد1محمد رضا اسماعيل زاده طلوعي  

 
 آمل غيرانتفاعي شمال،. استاد یار گروه تربيت بدني، دانشگاه 1

 آمل دانشگاه غيرانتفاعي شمال، . مربي گروه تربيت بدني،2

 محمودآباد شهدا بيمارستان مازندارن، پزشکي علوم دانشگاه زایمان، و زنان متخصص .3

 كارشناس ارشد فيزیولوژی ورزشي، دانشگاه غيرانتفاعي شمال، آمل .4

 

                                                                                                                                                                                             :چکیده

)هوازی و مقاومتي( بر مورفولوژی تخمدان و سطح هورمون های جنسي در زنان  هدف از تحقيق حاضر مطالعه تاثير هشت هفته تمرینات تركيبي زمینه و هدف:

 مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيک بوده است.

در این (  1BMI≥22)سال  33تا  11با دامنه سني و كنترل  مقاومتي-هوازیگروه تمرین  2ي كيستيک در زن مبتلا به سندرم تخمدان پل 11روش بررسی: 

 كردند.شركت  تحقيق

، استروژن، حجم تخمدان راست، تخمدان 2FSH  ،LH/FSHهورمون نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه تمرینات تركيبي اثر مطلوبي بر بهبود یافته ها: 

 (.P≥32/3در این گروه تمرین تغيير معني داری نداشت) 1LH ، 2WHRولي ميزان هورمون دارد.   BMIچپ، درصد چربي بدن و 

                                                           
1 Body Mass Index 
2 Follicle stimulating hormone 
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 تاثير مطلوبي بر سطوح برخي از هورمون های جنسي و مورفولوژی تخمدان در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيک دارد. تمرین تركيبينتیچه گیري: 

 

 ن، مورفولوژی تخمداتمرینات تركيبي، هورمون های جنسي سندرم تخمدان پلي كيستيک،واژگان کلیدي: 

                                                                                                                                                                                                 
1 Lutein Hormone (LH) 
2 Waist Hip Ratio  
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 مقدمه: -1  
یکي از شایعترین اختلالات غدد درون ریز زنان در دوران باروری،     

درصد  13تا  2است كه  )1Pcos( سندرم تخمدان پلي كيستيک

. تخمدان پلي كيستيک [1]كندزنان را در این سنين درگير مي 

 سونوگرافي و بيوشيميایي، سندرمي است مبتني بر اختلالات باليني،

در تخمدان پلي كيستيک  تظاهرات مورفولوژیكه دریک انتهای آن 

ميلي متر،  1شامل افزایش حجم تخمدان به بيش از  سونوگرافي

عدد و یا بيشتر  13ميلي متری به تعداد  2-1وجود كيست های 

دریک سطح، افزایش دانسيته استروما و در انتهای دیگر آن علائم 

باليني مانند اليگومنوره، هيرسوتيسم، افزایش آندروژن های خون و 

عدادكم و بسياری عوامل عدم تخمک گذاری و یا تخمک گذاری به ت

  [.2]شناسایي دیگر نام برد

در این سندرم، شاخص ترین اختلال اندوكریني، افزایش آندروژن ها 

ها راست كه احتمال دارد دليل اصلي آن اختلال ترشح هورمون 

كننده گنادوتروپين و در نتيجه گنادوتروپين ها از دوران بلوغ ) 

روحي، تغييرات توليد یا اثر  اختلالات ثانویه ژنتيکي، استرس های

صرف نظر از منشا آن،  نآندروژ [.3]انسولين و یا تغييرات وزن( باشد

به استروژن تبدیل در بافت های محيطي )به ویژه پوست و چربي( 

و استروژن با اثر فيدبکي بر روی محور سيستم عصبي مي شود 

پين رشح نامناسب گنادوتروت هایپوفيز موجب-هایپوتالاموس-مركزی

ها و در نتيجه افزایش نسبي هورمون لوتئيني و در مقابل، كاهش 

هورمون  واضح هورمون محرک فوليکولي و افزایش شدید نسبت

چاقي و اضافه [. 4]مي شودهورمون محرک فوليکولي  بهلوتئيني 

وزن در بين بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيک بيش از 

چربي بدني به صورت درصد مي باشد كه معمولا  23

آندروئيد)مركزی( تجمع یافته است،این نوع توزیع چربي با 

هيپرانسولينمي، دیابت مليتوس و افزایش توليد آندروژن همراه 

 [.2]است

زنان مبتلا به این سندرم به معالجه طولاني احتياج دارند، داروهای 

رایج در دسترس بر سندرم تخمدان پلي كيستيک موثر هستند اما 

وارض جانبي فراواني دارند و همچنين در درمان ناباروری تاثير ع

كمتری در بيماران چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيک 

داشته است و همين مساله ، استراتژی های درماني غير دارویي را 

اصلاح سبک [. 6]در كانون مطالعه و بررسي بيشتر قرار داده است

ایي و برنامه های ورزشي با هدف زندگي از طریق تنظيم رژیم غذ

طبيعي كردن سطوح آندروژن و برقراری تخمک گذاری به عنوان 

بنابراین ورزش منظم و  [.7] خط اول درمان این بيماران مي باشد

نه چندان سنگين برای مبتلایان به این سندرم جدا از درمانهای 

در مطالعه ای  [.1]كلينيکي، یک روش سالم و طبيعي مي باشد

فعاليت بدني باعث تغيير در مورفولوژی شان داده شده است كه ن

                                                           
1 Polycystic ovary syndrome 

تخمدان، كاهش حجم تخمدان، تعداد فوليکول ها در هر تخمدان و 

بهبود معني دار مقدار باروری موازی با بهبود در شاخص های 

آنتروپومتریک در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيک مي 

تركيبي از تمرینات هوازی و گزارش ها نشان ميدهد كه [.1]شود

مقاومتي در كاهش چربي زیر جلدی و احشایي و افزایش توده بدون 

چربي نسبت به هر یک از تمرینات هوازی و مقاومتي به تنهایي 

ماه تمرینات هوازی و  3گزارش شده كه [. 1،13]موثرتر بوده است

مقاومتي باعث كاهش معني دار هورمون محرک فوليکولي مي شود 

تمرینات هوازی و مقاومتي به صورت تنها مي توانند اثرات [. 11]

مفيدی را بر كاهش چربي بدن و تغييرات هورموني داشته باشند 

ولي اجرای تمرینات تركيبي ممکن است اثربخشي بالاتری بر نيم 

 [.12]رخ چربي و تغييرات هورموني داشته باشد

ختلف ورزشي بر با توجه به اینکه در رابطه با اثرات تمرینات م 

به ویژه تركيب تمرینات هوازی و  سندرم تخمدان پلي كيستيک

مقاومتي بر این سندرم پژوهش های اندكي به صورت طرح كامل 

انجام گرفته و در رابطه با نتایج آن تناقض هایي وجود دارد، بنابراین 

هدف از انجام پژوهش حاضر تاثير هشت هفته تمرینات تركيبي 

مورفولوژی تخمدان، سطوح هورمون های ي( بر )هوازی ومقاومت

 در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيک بوده است.جنسي 

 

 روش شناسی: -2
پس آزمون  با  -پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي پيش آزمون     

گروه كنترل بود. آزمودني های پژوهش به صورت غيراحتمالي آماده 

سال مراجعه كننده به   33تا  11ی در دسترس و از بين زنان  

كلينيک زنان شهرستان نور، پس از تشخيص و معاینه باليني به 

شرایط ورود به مطالعه شامل  انتخاب شدند. وسيله متخصص مربوطه

22BMI≤    و داشتن حداقل دو معيار از سه معيار رتردام بود. این

تخمک گذاری پایين و یا عدم تخمک  -1سه معيار عبارت بودند از: 

گذاری)كه معمولاً به صورت اليگومنوره ، آمنوره ، پلي منوره تظاهر 

يرسوتيسم  ه افزایش سطح آندروژنهای در گردش خون -2مييابد(. 

كه   (تخمدانهای پلي كيستيک -3   (LH/FSH>2) و نسبت

نفر   33از بين مراجعه كنندگان  .(دراولتراسونوگرافي مشاهده شوند

توسط  داوطلب پرسشنامه ی تندرستي و  بدني طراحي شده، 

 22ادز تجزیه و تحليل پرسشنامه، تعدمحقق را تکميل نموده و پس ا

این افراد  .شدندانتخاب نفر حائز شرایط برای شركت در پژوهش 

الکل،  ناراحتي قلبي یا بيماریهای كليوی و كبدی و دیابت نداشتند، 

پروژسترون  ، سيگار و داروهای درماني از قبيل داروهای ضد بارداری

گنادوتروپين وتروگلتيازون  ،كنژوگه، متفورمين، كلومفين سيترات

شته مصرف نکرده و در طول تمرین نيز مصرف در طي سه ماه گذ

ماه اخير تمرین منظم ورزشي انجام  3نمي كردند و همچينين طي 

نفره 11طور تصادفي به ترتيب در دو گروه بيماران به  نمي دادند.
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كه البته سه نفر از ادامه شركت در  تمرین و كنترل تقسيم شدند

ماندند)یک نفر از جلسات تمرین یا پس آزمون به علتهای شخصي باز

    .نفر از گروه كنترل( 2گروه تمرین و 

، قدد،  11RMپيش از شروع تمرینات، ضربان قلب استراحت، مقدار 

چربي زیر پوست با استفاده از فرمول سه  دور كمر، دور باسن و وزن،

نمونده هدای . اندازه گرفته شد هارپندن با كاليپر 2نقطه ای جکسون

كننده در مطالعه قبل و بعدد از مداخلده در خوني همه افراد شركت 

سدداعت  12صددبح بعددد از حددداقل  1الددي  1آزمایشددگاه، در سدداعت 

 4تدا  2ناشتایي در خلدال اولدين روزهدای فداز فوليکولدار )روزهدای 

 و FSH اسدتروژن، بدرای انددازه گيدری. قاعدگي( جمع آوری شدند

LH   استفاده شد. پيش تاز طبساخت شركت  تجاریهای از كيت 

برای ارزیابي مورفولوژی تخمدان ها آزمودني ها دراوائل فاز 

فوليکولار) روزهای دوم تا چهارم قاعدگي( تحت سونوگرافي رحم و 

 GE VOLUSAN 730ضمائم توسط رادیولوژیست با دستگاه 

EXPERT   قرار گرفتند. در این راستا افزایش حجم تخمدان بيش

در یک تخمدان تشخيص سندرم  از ده سانتي متر مکعب حتي

 تخمدان پلي كيستيک را مطرح مي كرد. 

 3هفتده و  1فعاليت ورزشي  تركيبي)هوازی و مقاومتي(  به مدت   

دقيقه گرم كدردن  13جلسه در هرهفته بود. هر جلسه تمرین شامل 

درصدد  42كده بدا شددت بر روی تردميدل وسپس تمرینات هوازی 

درصدد  72هفتده  1شدروع پدس از ضربان قلب ذخيره در هفته اول 

دقيقه تمرینات رسيده بدود و تمریندات  23ضربان قلب ذخيره برای 

 43مقاومتي نيز شامل چهار حركت روی عضلات بزرگ بدود كده بدا 

درصدد  73در هفته اول شدروع  و در هفتده آخدر بده  1RMدرصد 

1RM  دقيقه سرد كردن را شامل مي شد 2رسيده بود.  و در آخر 

برای تجزیه و تحليل آماری داده های  تحلیل آماري:تجزیه و 

) نسخه  spssتحقيق مستخرج از آزمودني های دو گروه از نرم افزار  

( استفاده شد. برای توصيف داده های تحقيق از شاخصهای 23ی 

آماری ميانگين، انحراف استاندارد و خطای استاندارد استفاده شد. 

ها از آزمون كولموگروف  جهت تعيين طبيعي بودن توزیع داده

استفاده شد. مقایسه متغيرهای كمي بين دو گروه در  3اسميرنوف

مستقل انجام گرفت.  tابتدا و انتهای مطالعه با بهره گيری از آزمون 

برای مقایسه ميانگين متغيرهای كمي قبل و بعد از مداخله در داخل 

درسطح  زوج استفاده شد. فرضيه های تحقيق  tهر گروه از آزمون 

 آزموده شد. %2آلفای 

 

 یافته ها: -3

                                                           
1 One Repetition Maximum 
2 Jakson 
3 One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test   

نفر در  13نفر در گروه كنترل و  1نفر ) 11شركت این پژوهش با    

. این افراد تا پایان هفته هشتم در انجام شده استین( گروه تمر

مطالعه حضور داشتند و مشخص شدكه همه افراد، پروتکل مطالعه 

گزارش نکردند. را به خوبي رعایت كرده و عارضه خاصي را 

 1مشخصات دموگرافيک افراد در ابتدای مطالعه در  جدول  شماره 

آورده شده است. مقایسه این مشخصات نشان مي دهد كه تفاوت 

معني داری در ميزان سن، وزن، قد و نمایه توده بدن بين افراد در 

 (.1دو گروه در ابتدای مداخله وجود نداشته است)جدول 

 

آزمودنی ها مشخصات بدنی 1جدول   

شاخص 

توده 

بدنی 

(𝒌𝒈
𝒎𝟐⁄

) 
Mean   
± SD 

 (kgوزن)

Mean   ± 
SD 

 (cmقد)

Mean   
± SD 

سن)سال

) 
Mean   
± SD 

اتعد

 د

 گروه

8/3±5/

28 

3/12±2/

55 

33/3±22

/1  

5/3±5/

23 

تمری 13

 ن

2/3±8/

22 

155/13±5/

53 

35/3±2/

1 

4/3±8/

23 

رکنت 9

 ل

 

این تحقيق از لحاظ وجود اندازه گيری شده در هایكليه ی متغير

های پرت كنترل شدند. بنابراین، با توجه به گزارش  سطح داده

داده های  كليه ی اسميرنف -آزمون كلموگروف P≥32/3معناداری 

بدني، فيزیولوژیکي و بيوشيميایي از  متغيرهای مشخصات مربوط به

 توزیع طبيعي برخوردار است. 

 

 FSH هورمون تركيبي ميزانهفته تمرینات  1به دنبال انجام 

(331/3P=،) LH/FSH (331/3P=) ،( 337/3استروژنP= ،) حجم

(، = P 331/3(، حجم تخمدان چپ)=333/3Pتخمدان راست)

 BMI( و = P 331/3درصد چربي بدن)، (= P 331/3)وزن

(331/3P= زنان مبتلا به )اداری سندرم گروه تجربي تغيير معن

 LH (371/3P=،) WHRهورمون  داشت. با این حال ميزان

(141/3P= در این گروه بعد از هشت هفته تمرینات )تغيير  تركيبي

(. در ميانگين تغييرات این شاخص ها P≥32/3معني داری نداشت)

هفته مشاهده  1در گروه كنترل تفاوت معني داری پس از گذشت 

، FSH(. همچنين نتایج  نشان داد كه بين ميانگين P≥32/3نشد)

LH/FSHوزن و  ،چپ حجم تخمدان ، حجم تخمدان راست و

و كنترل تفاوت معني داری وجود  تمریندرصد چربي بدن گروه 

 (.2دارد)جدول 
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 کنترل و تمرین گروه دو بین مداخله از بعد و قبل هاي وضعیت درمقایسه میزان تغییرات متغیرهاي مورد بررسی    2جدول 
 گروهها

 

 

 متغيرها

 تمرین ترکیبی

 پيش آزمون                             غييرات       ميزان 
MD±SD                                         MD±SD 

 کنترل

 پيش آزمون                                 غييرات       ميزان 
MD±SD                                            MD±SD 

 

 

 
P* 

 

 حجم تخمدان راست

(3cm) 

 

*11/1±32/4- 731/3±661/23  

 

12/1±42/3 173/4±241/23  

 

331/3 

 

 حجم تخمدان چپ

(3cm) 

 
*736/3±36/1- 231/6±223/21  

 

71/3±34/3 272/4±316/21  

 
331/3 

 

 استروژن

 

*43/32±31/17- 131/27±123/21  

 

31/16±41/6 621/17±111/41  

 

337/3 

 

LH(IU/L) 
 

71/3±42/2 116/4±313/1  

 
44/3±2/2- 232/7±246/12  

 
371/3 

 

FSH(IU/L) 
 

*14/1±32/2 422/1±313/2  

 

72/1±61/3- 213/4±324/1  

 

331/3 

 

LH/FSH 
 

*31/1±21/3- 121/3±734/1  

 

43/3±337/3- 122/3±613/1  

 

331/3 

 

BMI   (KG/ 𝑚2) 
 

*11/3±12/3- 116/3±241/21  

 

22/3±41/3 623/3±126/26  

 

331/3 

 

 (KGوزن)

 

*412/3±47/2- 321/12±222/72  

 

133/3±314/1 177/13±766/73  

 

331/3 

 

 درصد چربي

 
*224/3±112/1- 31/3±616/21  

 
331/1±316/3 111/3±166/22  

 
331/3 

 
WHR 

 
316/3±332./3- 122/3±137/3  

 
337/3±336/3 373/3±126/3  

 
141/3 

 درصد آزموده شده اند. 2انحراف معيار بيان شده است و آزمون ها در سطح معني داری  ± همه داده ها به صورت ميانگين

P* مقایسه ميانگين تغييرات )اختلاف پيش آزمون و پس آزمون( بين دو گروه 

 اختلاف معني دار بين ميانگين پيش آزمون و پس آزمون در هر گروه *

              

 بحث -4
در گروه  LHنتایج پژوهش حاضر نشان داد كه سطح سرمي     

در هفته تمرین تركيبي )هوازی و مقاومتي(  1تجربي متعاقب 

این مقادیر از  ولي كاهش داشتدرصد  62/27مقایسه با پس آزمون 

ا نتایج برونر و نتایج این پژوهش ب بود.ننظر آماری نيز معني دار 

در هم خواني داشت.  [13] پالومبا و همکارانش و [11]همکارانش 

درصد   22/44در گروه تركيبي  FSHهمين رابطه مقدار پس آزمون 

در مقایسه با مقدار پيش آزمون افزایش داشت كه این تغييرات از 

این یافته ها با مطالعات پالومبا و  نظر آماری معني دار بود.

نتایج  .داشتنهم خواني  [14]و همکارانش  برگو  [13] همکارانش

پژوهش حاضر نشان داد كه در مقدار تغييرات درون گروهي 

LH/FSH   گروه تركيبي كاهش معني دار مشاهده شد و این در

تغييرات بين دو گروه  تركيبي و كنترل از نظرآماری معني دار بود. 

تامسون و [، 12ليزا و همکاران]نتایج پژوهش حاضر با مطالعات 

همسو بود. . به طور كلي، گنادوتروپين ها [ 16]همکاران

آزادكننده ی گليکوپروتئين های هستند كه در پاسخ به هورمون 

( از هيپوفيز آزاد مي شوند. آزاد شدن ضربه GnRHگنادوتروپين )

مي  FSHو  LHموجب توليد ضربه ای غلظت های  GnRHای 

رحله ی سيکل مبه فعاليت، بستگي به  FSHو  LHگردد. پاسخ  

قاعدگي دارد. بنابراین، مرحله ی سيکل قاعدگي پژوهش را در پاسخ 

جسماني پيچيده مي نماید. از موارد دیگر این هورمون ها به فعاليت 

كه این پيچيدگي را به وجود مي آورد كاهش چربي بدن است كه 
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. از سوی [17]گردد LHمي تواند سبب ایجاد تغييراتي در ترشح 

هورمون بتاآندروفين مي شود  دیگر، فعاليت جسماني سبب افزایش

 . ولي یافته[11]مي شود  GnRHكه در جای خود سبب كاهش 

 های پژوهش حاضر با یافته های پژوهش های ویگوریتو و همکارانش

هم خواني نداشت.كه دليل این مغایرت را مي توان به مدت [ 11]

 یا روش ارزیابي شاخصها نسبت داد. زمان دوره تمرینات و

همچنين نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه در ميزان تغييرات بين 

درصد در  23/11سطوح استروژن پلاسما در گروه تمرین تركيبي 

مقایسه با مقدار پس آزمون كاهش معني دار داشته است ولي تفاوت 

توجه به اینکه معني داری بين گروه تمرین و كنترل دیده نشد. با 

ورزش بر استروژن در افراد مبتلا به پژوهش های اندكي بر تاثير 

سندرم تخمدان پلي كيستيک در دسترس است یافته های پژوهش 

پژوهشگران دليل احتمالي همسو نبود. [ 23]مطالعات ميلر حاضر با 

را در شدت ناكافي تمرینات ها عدم تغييرات معني دار این شاخص 

  .ورزشي مي دانند

مدان، حجم تخمدان راست در فرضيه های مربوط به مورفولوژی تخ

بهبود معناداری مشاهده شد. به این  تركيبيو چپ در تمرینات 

درصد  6/11 تركيبيصورت كه در حجم تخمدان راست در تمرینات 

درصد  6تركيبي كاهش و حجم تخمدان چپ در گروه تمرین 

كاهش مشاهده شد. اگر چه پژوهشي كه مورفولوژی تخمدان را با 

بر این سندرم مورد ارزیابي قرار دهد، توسط  بيتركيانجام تمرینات 

پژوهشگر مشاهده نشد، اما نتایج این بخش با نتایج پژوهش های 

در انجام [ 1] و صاریخان و همکاران [21] كروسيگنياني و همکاران

تمرینات هوازی بر این سندرم همسو بود. كاهش حجم تخمدان 

احتمالا به علت ایجاد محيط آندوكریني مطلوب پس از افزایش 

SHBG .و كاهش آندروژن آزاد و بهبود حساسيت به انسولين است 

همچنين كاهش حجم تخمدان ها ممکن است با كاهش 

شود. مقدار استرومای ميکروفوليکول ها و استرومای تخمدان ایجاد 

تخمدان با توليد بيش از اندازه استروئيدهای مشتق از سلول های 

كاهش  PCOSدر بيماران  تکا، به ویژه آندروستندیون ارتباط دارد.

حجم تخمدان و تعداد ميکروفوليکول ها ممکن است سبب كاهش 

 .[21]آندروستندیون در گردش و بهبود علائم كلينيکي بيماری شود

پژوهش حاضر در زمينه كاهش وزن با پژوهش تامسون و  نتایج

همسوست. در مطالعه تامسون و همکاران وزن افراد [ 12]همکاران

هفته تمرینات مقاومتي همراه با ورزش  12بعد از  PCOSمبتلا به 

درصد كاهش یافت. نشان داده شده است كه كاهش  4/1هوازی 

درصد باعث كاهش عوامل خطرزای قلبي  2وزن به مقدار متوسط 

. نتيجه كاهش وزن [12]خواهد شد PCOSعروقي و علائم مرتبط با 

همسو نبود. [ 11]در تحقيق حاضر با نتایج مطالعه برونر و همکاران 

ت تمرینات و علت این تفاوت در نتایج را ميتوان به نوع و شد

 ه گيری نسبت داد.ل اندازیهمچنين تفاوت در وسا

را  WHR، پژوهشي كه تغييرات WHRدر نتایج مربوط به تغييرات 

 PCOSبعد از تمرینات تركيبي )هوازی و مقاومتي( در زنان مبتلا به 

 WHRمورد بررسي قرار دهد مشاهده نشد. ولي كاهش معنادار 

نسبت به پس آزمون در پژوهش حاضر با نتایج مطالعات پالومبا و 

پس از انجام تمرینات هوازی همراه با رژیم غذایي در  [ 13]همکاران

 بيماران مبتلا به این سندرم همسو بود. 

تغييرات معنادار در درصد چربي بدن در پژوهش حاضر با یافته  

همسوست. همچنين تغييرات اندكي در  [11]های برونر و همکاران

شاخص توده بدني گروه تمرین در پژوهش حاضر مشاهده شده 

است، ولي این تغييرات معني دار نبوده است كه  با  نتایج مطالعات  

همسوست. اگرچه تمرینات مقاومتي باعث  [11]برونر و همکاران 

بي ، وليکن با توجه به ماهيت [12]بهبود تركيب بدني مي شوند

هوازی این نوع تمرینات و مدت كم دوره تمریني، عدم كاهش معني 

 دار شاخص توده بدن دور از انتظار نبوده است. 

 

 نتیجه گیري -5
در نهایت بر اساس نتایج پژوهش حاضر مي توان نتيجه گرفت     

سطح هورمون های تاثير مثبتي بر  تركيبيتمرینات  انجام كه

و همچنين بهبود تركيب بدني داشت. همچنين تمرینات  جنسي

با بهبود در مورفولوژی تخمدانها، بي نظمي قاعدگي، تخمک  تركيبي

گذاری و دیگر علائم مربوط به سندرم تخمدان پلي كيستيک همراه 

بود. این یافته ها تایيدی بر نقش تمرینات منظم ورزشي بر عوامل 

يک را ندرم تخمدان پلي كيستكلينيکي و سونوگرافي مربوط به س

كاهش علائم مربوط به سندرم تخمدان نشان داد كه مي تواند باعث 

 پلي كيستيک در افراد مبتلا شود.

، آزمودني های باشگاه ورزشي تکتشکر و قدرداني: بدین وسيله از 

شركت كننده در این مطالعه و همه كساني كه ما را صميمانه در این 

 .شکر و قدرداني مي نمایيمپژوهش یاری نمودند، ت

                                                                                                                                                                        

  منابع
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وحيد و نيکو خصلت، سعيد. تاثير تمرینات هوازی منتخب بر ریخت 

زنان  VO2maxشناسي تخمدان، هورمون های گنادوتروپين و 

: 13مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيک. فيزیولوژی ورزشي، ش 

77-11 ،1311. 
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