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  هفته مقاومتی و  هوازي   بر هورمونهاي تیروئیدي زنان میانسال 36مقایسه دو شیوه تمرینی  

  احمد اربابی ,حمیده مومن کهخا

 ahmadکارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ,هیئت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه زابل ,
arbabi@yahoo.com 

 lida.moamen@yahoo.comژي ورزشی , مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد زابل ,)کارشناس ارشد فیزیولو2

  چکیده:

غده ي تیروئید یکی از بزرگ ترین غدد درون ریز بدن می باشد این غده دو هورمون اصلی  تترایدو تیرونین یا همان 
قشهاي متعددي در بدن را ترشح می کنداین هورمونهاي تیروئیدي ن (T3)و تري یدوتیرونین  (T4)تیروکسین  

هفته اي مقاومتی وهوازي   بر هورمونهاي تیروئیدي  زنان  24دارند که هدقف پژوهشمان مقایسه دو شیوه تمرینی 
  میانسال می باشد

نفر  ا انتخاب ودر سه  36نفري داوطلب شرکت نهایتا 100پس از فراخوان پژوهشی از بین جمعیت  مواد وروشها:.
  استفاده شد.SPSSو کنترل قرار دادیم براي تجزیه و تحلیل آماري از نرم افزار  گروه مقاومتی و هوازي

و تعقیبی توکی استفاده شد.تمرینات هوازي و مقاومتی باعث  ANOVAبراي تجزیه و تحلیل از آزمون   نتایج :
  تمرینات مقاومتی  بیشتر بود.اما تاثیر  شد T4و کاهشTSH,T3افزایش 

ش حاضر حاکی از تاثیرات مثبت تمرینات مقاومتی و هوازي بر ترشح هورمونهاي :نتایج پژوهنتیجه گیري 
 تیروئیدي است و با رعایت شدنت و مدت و اصل اضافه بار می توانند در این زمینه موثر واقع گردند.

  :هورمونهاي تیروئیدي,تمرینات مقاومتی , تمرینات هوازي, تیروکسینکلمات کلیدي
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The comparison of 36 week aerobic and resistance exercise on thyroid 
hormons in middle aged women  

Ahmad arbabi,2)hamideh moamen kahkha 1) 

The master of sport  and exercise  education,the faculty member of sport and exercise 
sity.ahmadarbabi@yahoo.comeducation of zabol univer  

2)MA in exercise physiology ,azad university of  zabol .lida.moamen@yahoo.com  

 

Abstract: 

The thyroid gland is one of the largest endocrine gland  that secretes two major 
hormones thyroxine (T4) and Triiodothyronine (T3) explainThis secrete hormones 
have different roles in the body compare two training . 

method: 36 people choose randomly and divided in 3 groups:control(12) aerobic 
exercise (12) and resistence exercise (12).Results for the analysis ANOVA and Tukey 
use  . 

 Results:results show  aerobic and resistance increased TSH, T3 and decreased T4, 
but the effect of  resistance exercise was more 
Conclusion: The results of this study indicate that the positive effects of resistance 
training and aerobic exercise on the secretion of thyroid hormones and for your 
respect and for the principle of overload can be effective in this regard. 

Keywords: Thyroid hormones, resistance training, aerobic training, thyroxine  
  

  مقدمه:- 1

ریز بدن می باشد که وزن طبیعی آن در بزرگسالی به غده ي تیروئید یکی از بزرگ ترین غدد درون 
گرم می رسد و درست بالفاصله زیر حنجره و در دو طرف و جلوي ناي قرار می گیرد. این غده دو  20تا15

را ترشح می  (T3)و تري یدوتیرونین  (T4)هورمون اصلی  تترایدو تیرونین یا همان تیروکسین  
بدنی وضعیتی پراسترس و تنش زا است که هومئوستاز بدن را به ) تمرین 1379محمد علیزاده ,(.کند.

چالش می کشد، به طوري که انسان را مجبور به بازیابی موازنه ي پویایی جدید به منظور به حداقل 
رساندن صدمه به سلول می کند. یکی از دستگاه هایی که تحت تاثیر فعالیت بدنی قرار می گیرد محور 

). نیاز متابولیک در طی تمرین افزایش می یابد و 2008تیرویید است (رودریگو, – هیپوفیز -هیپوتاالموس 
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درجه حرارت باالتر توسط سازوکار هایی که به منظور توزیع حرارت، مانند اتساع (انبساط) عروق فعال می 
رار تیرویید توسط ورزش شدید تحت تاثیر ق –هیپوفیز  -). محور هیپوتاالموس 2شوند، تنظیم می شود (

می گیرد، اما سازوکارهاي ناشی از تغییرات عملکرد تیروئید پس از ورزش نیازمند توجه بیشتر است 
). هورمون هاي تیروئید بر فرآیند چندگانه ي متابولیکی ، غلظت و فعالیت آنزیم هاي متعدد، 2001(ین,

متعدد تاثیر دارد  متابولیسم مواد، ویتامین ها و مواد معدنی، و پاسخ بافت هدف به هورمون هاي
). فعالیت و رقابتهاي ورزشی درکنار فوائد سودمند شان به علت ماهیت استرسی خود موجب 1992(الرسن

شوند که در صورت عدم رعایت اصول علم تمرینی شاید آثار تخریبی برهم خوردن موقت هومئوستاز می
چه پژوهش هاي بی شماري در طی سال در زمینه ي اندوکرینولوژي ورزشی، اگر نیز به همراه داشته باشد.

هاي گذشته در سطح جهان صورت گرفته است ، اما متاسفانه هورمون هاي تیروئید و هورمون تحریک 
کننده ي آن ها سهم زیادي از این پژوهش ها نداشته اند. مسئله ي نا امید کننده هنگامی آشکار می شود 

ه شده، نتایج متناقضی گزارش شده است. عدم توافق که در همین بررسی هاي نه چندان زیاد صورت گرفت
یافته ها شاید ناشی از تفاوت برنامه هاي تمرینی استفاده شده از نظر شدت ، مدت و نوع تمرین باشد. 

در طی تمرین با شدت و مدت کار همبستگی دارد و  T4و  T3پژوهشگران به این نتیجه رسیدند تغییرات 
). تمرین مقاومتی تأثیرات شناخته شده اي 1981وئید می شود (ماتی ,باعث تحریک سمپاتیکی غده تیر

براي تندرستی و تناسب اندام دارد که اخیرا مورد توجه بسیاري از مردان قرار گرفته است. نقش نقش 
هورمونهاي تیروئید در طی تمرینات مقاومتی هنوز روشن نیست اما مشخص شده است که آنها با دیگر 

) با گیرنده خود در بیش T3انفعال می کنند. در حیوانات فعل و انفعال تري یدوتیرونین (هورمونها فعل و 
نشان داده شده است که این تنظیم بوسیله غلظت باالي آندروژن نیرومند می شود  AR mRNAتنظیم 
ر در ). در مردان متوسط تمرین کرده و قایقرانان خیلی تمرین کرده ، کاهش استراحتی معنادا2000(کارن,

) 3) (TSH) و هورمون محرك تیروئید (10آزاد ( T3) ، 9) ، تیروکسین آزاد T4) (9)تیروکسین (
) نیز گزارش شده است. پاکارینن 2000(سمیچ T4) یا T3 )9گزارش شده است ، در حالی که عدم تغییر 

د (دو در طی یک هفته تمرین مقاومتی شدی TSHو  T3  ،T4کاهش معنادار در  1991و همکاران (
جلسه کار در روز) در وزنه برداران حرفه اي را گزارش کردند. به هر صورت در دوره هاي یک ساله تمرین 
در ورزشکاران ، عدم تغییر در همه هورمونهاي تیروئید تا دوره قبل از مسابقه مشاهده شد. چنانچه کاهش 

) 1991رش شده است (پاراکرینن,آزاد گزا T3آزاد و  T4حجم تمرین جائی بود که افزایش معنادار در 
این تغییرات هورمونی زمانی که شدت تمرین افزایش می یابد در طی مراحل بعدي تمرین به سطوح پایه 
باز می گردد. آشکار شده است که تمرینات مقاومتی شاید کارکرد تیروئید را تغییر دهد اما شدت این 

نده است. همچنین به دلیل کنترل دقیق هومئوستاز تغییرات مورد تفکر و اندیشه در زمان حاضر باقی ما
هورمونهاي تیروئید ، افزایش در طی تمرین مقاومتی مورد انتظار نیست. با توجه به اینکه رابطه ي انواع 
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تمرین مقاومتی با هورمونهاي تیروئید و هورمون تحریک کننده آنها به خوبی دیده نشده است و روشن 
ی محرك قوي تري جهت تغییرات این هورمونها و چگونگی این تغییرات نشده که کدام تمرین مقاومت

  احتمالی است، توجه به این مهم از اهمیت زیادي برخوردار است.

  مواد و روشها:- 3

نفر تمایل خود را براي شرکت در پژوهش اعالم کردند  که نهایتا  100پس از فراخوان پژوهش  بالغ بر  
نفر  12نفر کنترل که تمرینی نداشتند  12د انتخاب کرده و به سه گروه  نفر را که کامال سالم بودن 36

نفر تمرینات هوازي   تقسیم شدند.تمرینات هوازي با تواتر سه بار در هفته باشدت  12تمرین مقاومتی و 
درصدد انجام شد مدت  75تا 60درصد و تمرینات مقاومتی نیز با تواتر سه بار در هفته با شدت 75تا 60

ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی انجام شد .تجزیه و  24ساعت قبل و  24ماه بود.خونگیري  9نات تمری
  انجام شد.Tو ازمون  spssتحلیل آماري با نرم افزار

  نتایج:- 4

و گروه تمرینات  مقاومتی  قبل تمرین 28,2و گروه تمرین هوازي   28توده بدنی گروه کنترل قبل تمرین 
و گروه تمرینات  26و گروه تمرینات  هوازي  29گروه کنترل پس از تمرین  بود و توده بدنی 28,4

  هست. 25,89مقاومتی 

  جدول یک : تغییرات هورمونهاي تیروئیدي

  

 زمون تعقیبی توکی متغیر                                                                       

TSH میکرو واحد بین)
ر )المللی بر میلی لیت

سطح میانگین  گروهسطح معناداري f میانگین
 معناداري

تفاضل توکی در پیش آزمون و 
 پس آزمون

میان گروهی     
 پیش آزمون 

کنترل پیش    0/994 5.20 0/003
 آزمون

1,955 994/0   
 کنترل

813/0- 

پیش  هوازي    
 آزمون

1,945 994/0 

پیش    درون گروهی    
 آزمون

پیش   مقاومتی   994/0 5.20 0/415
 آزمون

 846/0استقامتی  994/0 1,792
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میان گروهی پس  
 آزمون

کنترل پس    001/0 7.27 5.87
 آزمون

1,89 001/0 

 هوازي 
 آزمون

2,15 001/0 

درون گروهی پس   
 آزمون

 مقاومتی   001/0 7.27 13.32
 آزمون

 450/0 مقاومتی 001/0 2,45

T3 نانوگرم بر میلی)
 لیتر)

 تفاضل میانگین ها توکیسطح معناداري f میانگین

سطح  میانگین گروه
 معناداري

 گروهها                  مقدار

میان گروهی پیش    
 آزمون 

پیش  کنترل 0/861 10.24 184.88
 آزمون

 24,500 کنترل 0/861 148

پیش  هوازي 
 آزمون

 33,248  استقامتی 0/861 144

درون گروهی پیش   
 آزمون

مقاومتی پیش    0/861 10.24 206.8
 آزمون

142.66 0/861 

میان گروهی پس   
 آزمون

کنترل پس     15.248001/0 166.72
 آزمون

 145,25 مقاومتی 001/0 146

 هوازي 
 آزمون

159,66 001/0 

درون گروهی پس   
 آزمون

قاومتی پس م    180.91715.248001/0
 آزمون

174,65 001/0 

  T4 میکروگرم در)
 دسی لیتر )

و پس آزمون تفاضل پیش آزمون توکی      سطح معناداري f میانگین
کنترل پیش   

 آزمون

 0/843 کنترل 0/414 9.39

میان گروهی پیش    
 آزمون

پیش هوازی 0/384 0/985 2.87
 آزمون

9,65 0/414 

مقاومتی پیش   
 آزمون

9,44 0/414 
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درون گروهی پیش   
 آزمون

کنترل پس    0/384 0/985 4.123
 آزمون

 1.09-استقامتی  0/001 9,89

میان گروهی    
 مونLآزSپ

 هوازي  001/0 8.052 2.8
 آزمون

 0/45 مقاومتی 001/0 8,36

 001/0 8,12مقاومتی پس آ  

درون گروهی پس 
  0/001 8,052 2,79  آزمون

  

  

 

  

  شکل یک :تغییرات هورمونهاي تیروئید

  بحث:-5
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درصد مشاهده  90را پس از تمرین با شدت TSH)افزایش 2005فیگن و همکاران(
درصد و  70درصد و  45شدت ) بیان کردند که ورزشهاي هوازي با 2005نمودند.کلیکوگلوپیکروهوهتاري(

درصد نشان می دهد که تمرین در آستانه بی هوازي بیشترین تغییرات را در میزان این هورمونها ایجاد  90
) ورزش هوازي پرشدت 2005در صد بیشینه ادامه می یابد. سیلیگو( 90تا TSH,می کند و افزایش

T3,T490تا  70درصد بود که از  90و 70و  45 را تحت تاثیر قرار می دهد  که دوچرخه ارگومتر باشدت 
پس از TSH)سطوح هورمونهاي 2009افزایش یافت.پوروقار و همکاران(TSH,T4کاهش ولی T3درصد 

دقیقه شنا با سرعت متوسط در هورمونهاي 30انجام فعالیت ایروبیک افزایش یافته است اثر بیشینه 
) در تاثیر یک جلسه 2012. بستانی ( درجه افزایش یافت20در دماي TSHتیروئیدي بررسی شد که 

) کاهش 2002. سیمسچ و همکاران (افزایش داشتTSH,T3,T4تمرین تکواندو بر هورمونهاي تیروئیذي 
) 1991) را پس از تمرینات مقاومتی گزارش کردند. پاکارینن و همکاران (TSHهورمون محرك تیروئید (

ومتی شدید (دو جلسه کار در روز) در وزنه را در طی یک هفته تمرین مقا TSHکاهش معنادار در 
در طی یک هفته تمرین  TSH) کاهش معنادار در 1993برداران حرفه اي گزارش کردند آلن و همکاران (

مقاومتی شدید (دو جلسه کار در روز) در وزنه برداران حرفه اي را گزارش کردند. به هر صورت در دوره 
تا دوره قبل از  TSHم تغییر در همه هورمونهاي تیروئید و نیز هاي یک ساله تمرین در ورزشکاران ، عد

مسابقه مشاهده شد  آشکار شده است که تمرینات مقاومتی شاید کارکرد تیروئید را تغییر دهد اما شدت 
این تغییرات مورد تفکر و اندیشه در زمان حاضر باقی مانده است. به علت کنترل دقیق هومئوستاز 

  ، افزایش در طی تمرین مقاومتی مورد انتظار نیستهورمونهاي تیروئید 

دارد.متوراکس و T3نتایج مطالعات نشان داد که تمرینات مقاومتی تاثیر معناداري بر میزان 
در موشها بالفاصله پس از تمرین را مشاهده نمودند.. سهیال محمد T3)افزایش در میزان 2005همکاران(

رمونهاي تیروئیدي بررسی کرد که افراد ورزشکار رشته تنیس با علیزاده نیز تاثیر تمرین را بر این هو
پس از  T3بسکتبالیست  را همراه با دوگروه کنترل در نظر گرفت و تمرین یک ساعت به طول انجامید و 

 در هر دوگروه افزایش یافته است. T3تمرین زیاد شدو نتایج نشان داد که 

 افزایش داشت.TSH,T3,T4اندو بر هورمونهاي تیروئیذي ) در تاثیر یک جلسه تمرین تکو2012بستانی ( 
ساعت پس از تمرین به  2سرم پس از تمرین کاهش یافت و T3)سطوح2008سو آر اس و همکاران(

وزنه بردار نخبه در طی یک سال کاهش 11در  2012درصد کمتر از سطوح کنترل رسید.  هایکن 30
T3) تیروئید در مردان بررسی که ) شدت تمرین  رابر 2013را شاهد بود . فومنTSH,T4 افزایش یافت و
T3 کیلومتر در هفته افزایش  80کاهش یافت .نقش ورزش بر متابولیسم تیروئید کامال شناخته نیست و

) تاثیر ورزش نیمه بیشینه را بر هورمونهاي 2012هورمونهاي تیروئیدي را به همراه دارد. مقصود پیري(
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ولی عدم T4تمرین که افزایش 70سی دقیقه روي تردمیل با شدت  تیروئیدي مردان جوان بررسی که
را شاهد بود.که نتایج به خاطر سطوح و مدت تمرین و نوع فعالیت است. رحیمی T3,TSHتغییر در 

ساعت قبل و بعد  24)تاثیر هشت هفته تمرینات استقامتی را در مردان جوان برسی که خونگیري 2013(
تغییري نکرد. دلیل تناقض بدلیل شدت مدت نوع تمرین سطح آمادگی TSH,T3,T4تمرین انجام شد که 

  بدنی افراد و جنس ازمودنی ها با پژوهشمان را میتوان ذکر کرد .

 دارد.. T4نتایج مطالعات نشان داد که تمرینات مقاومتی تاثیر معناداري بر

دان جوان بررسی که سی ) تاثیر ورزش نیمه بیشینه را بر هورمونهاي تیروئیدي مر2012مقصود پیري(
را شاهد بود.که نتایج به T3,TSHولی عدم تغییر در T4تمرین که افزایش 70دقیقه روي تردمیل با شدت 

ورزشکاران نخبه قدرتی را پس ازیک هفته  2012خاطر سطوح و مدت تمرین و نوع فعالیت است الن 
)تاثیر هشت هفته 2013حیمی (شاهد نبود. رT4اموزش قدرتی شدید بررسی کرد که تغییري در میزان

ساعت قبل و بعد تمرین انجام شد که  24تمرینات استقامتی را در مردان جوان برسی که خونگیري 
TSH,T3,T4.تغییري نکرد  

  

  

  

  نتیجه گیري:-6

محور هیپوتاالموس هیپوفیز تحت تاثیر ورزش شدید قرار دارد مکانیزم عملکرد تیروئید پس از ورزش 
در انها تاثیر  T3و T4یرنده هاي هورمونهاي تیروئیدي در اکثر بافتهاي بدن هستند و و گ . تغییر می کند

می گذارد که از جمله تاثیر بر عضله قلبی و اسکلتی است فعالیت ورزشی عملکرد تیروئید را به طور 
به T4وکاهشTSH,T3باتوجه به افزایشمستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد.

ن مقاومتی فشارمضاعف براي توسعه امادگی بدنی ورزشگاران الزم است رااعمال میکند . نظرمیرسدتمری
تمرین بارعایت شدت ومدت اصل اضافه بارمیتوانندجهت اهداف موردنظرماکه چگونگی اثرورزش  مقاومتی 

  .برترشح هورمونهاي تیروئیدي که میتوانندموثربربافتهاوسلولهاباشدمورداستفاده قرارگیرد

  

  بع:منا-7
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