
 
 

٣٩١  

 مقاله پژوهشي 

آندرستن سولفات  يدرواپيتستوسترون و ده ن،يپروالکت يها هورمون يبر رو يورزش تاحد خستگ ريتاث
)DHEA-S (در مردان دونده  

  

  ٣يغمايي چهر يپر، ٢*، محمد حسن خادم انصاري١ژاله باقري حمزيان عليا

 

  07/06/1389رش یتاریخ پذ 05/04/1389تاریخ دریافت 
  

 دهيچك
قـوي بـراي سيسـتم     کنندهزش تا حد خستگي روي هيپوتاالموس هنوز به صورت مبهم باقي است تمرينات به عنوان يك تحريك اثر ور :هدف پيش زمينه و

   .نوع ورزش و تمرينات قبلي بستگي دارد ،مدت زمان ،ها نسبت به ورزش به فاكتورهاي مختلفي از قبيل وسعتاندوكريني شناخته شده است تغييرات هورمون

دويدن نـيم   ،گيري قبل از دويدننفر انتخاب گرديد خون ۱۶نفر داوطلب مرد به طور تصادفي  ۱۳۰بين از در اين مطالعه ورزشكاران دونده  :رکا  و روش مواد

استفاده از نتايج بدست آمده با  .ها در اين آزمون شدو ديابت باعث حذف آن ،قلبي ،هاي آندوكرينيبيماري .ساعت استراحت داده شد ۳ساعت در ميدان دو و 

  . باشدداراي ارزش مي> P ۰۵/۰شده است و  تحليل و آزمون تي جفتي  SPSSنرم افزار

نيم ساعت بعد از ورزش ديده شد كـه ايـن    DHEA-Sدر ميزان پروالكتين و  )>۰۵/۰P(داري صورت افزايش معنينتايج مطالعه نشان داد تغييرات به :هايافته

نيم ساعت بعد از ورزش مشاهده ) > P ۰۵/۰(داريتر از حالت قبلي برگشت در مورد تستوسترون كاهش معنيمقادير به كمساعت استراحت  سهتغييرات بعد از 

  .گرددساعت بعد از استراحت به حالت اول بر مي سهكه 

و كاهش سـطح تستوسـترون    DHEA-S تواند باعث افزايش سطح پروالكتين ونتايج اين مطالعه نشان داد كه ورزش تا حد خستگي مي: بحث و نتيجه گيري

  .يابدگردد كه اين تغييرات سه ساعت بعد از استراحت به حدود مقادير ناشتا كاهش مي

  

  DHEA-Sتستوسترون و ،پروالكتين،ورزش تا حد خستگي: هاكليد واژه

  

  ١٣٨٩ و اسفند ، بهمن٣٩١-٣٩٧ پنجم، ص  شمارهمجله پزشكي اروميه، دوره بيست و يکم، 

  

  ۰۹۱۴۱۴۱۵۸۷۹: تلفن     يميوشيگروه ب ،يدانشکده پزشک ،هياروم:  تبهمکا آدرس

Email: mhansari1@gmail.com 

 
  

                                                
 تهران يقاتيعلوم تحق ي، دانشگاه آزاد اسالميميوشيکارشناس ارشد، گروه ب ١ 
 )سنده مسئولينو(ه ياروم يعلوم پزشک دانشگاه ي، دانشکده پزشکينيبال يميوشيار، گروه بيدانش ٢ 
 تهران يقاتيعلوم تحق ي، دانشگاه آزاد اسالميميوشيار، گروه بياستاد ٣ 

 مقدمه
اسـت کـه    يتيشامل هـر نـوع فعـال    يورزش تا حد خستگ

ورزش  .)۱( شـود  يضربان قلب و ضربان تنفس م شيباعث افزا

شناخته شده  ينياندوکر يستمس يکنندة قو يکبه عنوان تحر

عامـل   ينبـه ورزش بـه چنـد    يهورمـون  هـاي  يتاست حساسـ 

نـوع   دارد که شـامل شـدت ورزش کـردن، طـول زمـان،       يبستگ

رسـان   يامپ يکهورمون  .)۲( باشد يافراد م زشورزش و طرز آمو

از بـدن آزاد   يبخشـ  يـک کـه توسـط سـلول در    اسـت   يمياييش

از  يگـري د يهـا  هـا بـه بخـش    سلول يررا تحت تأث يامو پ شود يم

 .)۳( فرستد يم يسمارگان
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 حمزيان عليا و همكاران يژاله باقر  ... نيپروالکت يها هورمون يبر رو يورزش تاحد خستگ ريتاث
 

٣٩٢  

با  يا رهيتک زنج کيلوتئوتروپ يديهورمون پپت کي نيپروالکت

 باشد يم لودالتونيک ۲۳به  کينزد يو وزن مولکول نهيآم دياس ۱۹۸

 شود يساخته م يقدام زيپوفيه هغد کيليدوفياس يها که در سلول

ژن  )۴( شـود  يکنتـرل مـ   پوتـاالموس يو بعد از آزاد شدن توسط ه

قرار گرفتـه   شش هشمار کروموزوم يبر رو نيپروالکت هکنند ديتول

 کيـ تحر ريشـ  ديـ تول يرا بـرا  يغـدد پسـتان   نيپروالکت )۵(است 

 ميمسـتق  ريتأث يسرم در طول حاملگ نيپروالکت شيبا افزا کند يم

و تنهـا   گـردد  يم ريته و باعث توقف ترشح شگذاش ها نهيس يبر رو

مطالعـات   .)۶( کند يشروع به ترشح م ريبچه متولد شد ش کهيزمان

 بـه صـورت  پالسـما بعـد از ورزش    نيداده است که پـروالکت  شانن

 ييبـاال  شيورزشکار افزا رينسبت به افراد غ ليتردم يبر رو دنيدو

توسـط   کيـ ممکـن اسـت بـا تحر    شيافـزا  نيـ را داشته است که ا

نشـان داده   گـر يمطالعـه د  کيـ در  .)۷(انجام شده باشد  زوليکورت

بـاال   يبعد از ورزش تا حـد خسـتگ   نيشده است که مقدار پروالکت

 .)۸(مانده است  يبعد از آن در حد باال باق قهيدق ۳۰رفته و 
کـه در هـر دو    باشـد  يآنـدروژن مـ   دياستروئ کي تستوسترون

ه سطح آن در هـر دو جـنس   اگر چ شود يم دهيجنس مرد و زن د

مـردان ترشـح    يهـا  ضهيدر ب هيهورمون بطور اول نيمتفاوت است ا

 شـود  يادرنال ترشح م ههم توسط غد ياگر چه مقدار اندک شود يم

از کلسـترول   رونتستوست يدياستروئ يها هورمون گريد هيشب )۹(

 هسـطح تستوسـترون نشـان دهنـد     شيافـزا  .)۱۰( شود يساخته م

  .)۱۲،۱۱( باشد يم يتومور آندوژن
   کيــو آنابول کيتستوســترون را بــه دو شــکل آنــدروژن اثــرات

و  يعضـالن  هشامل رشـد تـود   کياثرات آنابول. کنند يم يبندطبقه

 کيـ تراکم و قدرت اسـتخوان و تحر  شياستحکام و قدرت آن، افزا

شـامل   کياثرات انـدوژن  )۱۳( باشد يو بلوغ استخوان م يرشد طول

 .)۱۴( باشـد  يمردانه مـ  ياندام جنس ژهيبه و يجنس يها بلوغ اندام

 يها طبقـه بنـد   بسته به سن وقوع آن نياثرات تستوسترون همچن

 ۳۰روزانه به مدت  دنيمطالعات نشان دادند که دو )۱۵(. شوند يم

سطح تستوسترون تـا   شيباعث افزا ليدستگاه تردم يبر رو قهيدق

جـام دادنـد   سـخت ان  دنيـ که دو يو در دوندگان ماراتون درصد۲۵

 .)۱۶( افتيکاهش  يا به مقدار قابل مالحظه نسطح تستوسترو
 يچند عملکـرد  دياستروئ کي) DHEA(آندرستن  يدرواپيده

 گـر يرا در انسـان و د  يکيولوژياز اثرات ب يا گسترده فياست که ط

ـ  درويـ آن ده هسـولفات  اســترپسـتانداران همـراه بـا     آندرســتن  ياپ

ــولفات  ــاديا) DHEA-S(س ــ ج ــد يم ــده کن ــتن  يدرواپي آندرس

 هيـ فـوق کل  هغد هليکه به وس هاست انساندر  دياستروئ نيتر فراوان

در مغـز   denoveبه صـورت  نيهمچن دياستروئ نيا شود يساخته م

  .)۱۷( شود يساخته م

 يدرواپيـ ده هسـولفات  هنسخ کيآندرستن سولفات  يرواپديده

  توســط ســولفور ترانســفراز  ليتبــد نيــکــه ا باشــد يآندرســتن مــ

آندرستن سولفات در  يدرواپيمقدار ده شود يم زيکاتال ريپذرگشتب

  .)۱۸( باشد يآندرستن م يدرواپياز ده شتريبرابر ب ۳۰۰خون 
فـوق   يياز نارسـا  يممکن اسـت ناشـ   DHEA-Sسطح  کاهش

بــه کــاهش ســطح  باشــد کــه منجــر Hypopituitarism ايــ هيــکل

 يهـا  مـون و ترشـح هور  ديتول که گردد يم يزيپوفيه يها هورمون

در موقـع   DHEA-Sسـطح   شيافـزا . کنـد  يمـ  ميرا تنظ هيفوق کل

ـ  شـود  يمـ  دهيد کاليتومور آدرنوکورت در صـورت وجـود    نيهمچن

 .)۱۹(آدرنال  يايپرپالزيه ايسرطان آدرنال، 
سـرم در   DHEA-Sانـد کـه غلظـت     نشان داده رياخ مطالعات

بـا   هسـ يکه ورزش تا حد مقاومت را انجـام دادنـد در مقا   يدوندگان

در حال استراحت کردن هستند  ايو  دنديدو يکه به آرام يدوندگان

کـه ورزش تـا حـد     يدر دونـدگان  زانيـ م نيـ اسـت ا  شـتر يب يليخ

  .)۲۰(هست  نيتر کمرا انجام دادند  يخستگ

  
  مواد و روش کار

داشـتند بـه طـور     دنيدو هسابق سالکيورزشکاران دونده که 

نفر داوطلـب مـرد بـه     ۱۳۰ نياز ب شدند يدعوت به همکار يآگه

 ۲۲-۳۵(بـر سـن    يمبنـ  نامـه پرسـش نفر توسط  ۱۶ يطور تصادف

مـزمن   يها يناراحت ،يقلب ،ينيآندوکر يها يماريو نداشتن ب) سال

آزمون شـامل   نيکامل در مورد ا حاتيتوض. انتخاب شدند ابتيو د

 دانيساعت در م مين دنيقبل از ورزش، دو يريگخونناشتا بودن، 

جداگانـه   يريگخوناستراحت بود که در هر مرحله  ساعت ۳ دو و

بعد از گذاشتن در حـرارت   قهيدق ۱۵خون  يها نمونه. ديانجام گرد

 گــراديســانت جــهدر ۴۰در  شياتــاق، ســرم جــدا و تــا روز آزمــا

هـا را بـا    پس از ذوب شـدن سـرم آن   شيماشد در روز آز ينگهدار

 يريـ گ انـدازه  يبـرا  قيـ روش دق کيـ که  نسانسيلوم يروش کم

مربوطه و بـا اسـتفاده از    يها تيبا استفاده از ک باشد يها م هورمون

سـاعت بعـد از    ميقبـل از ورزش، نـ   لهمرح ۳استاندارد در  يمنحن

بـا   يها ورزش و سه ساعت استراحت بعد از ورزش به همراه کنترل

 . شدند يرياندازه گ نييمقدار باال و پا
 : نيپروالکت شيآزما

 Liaison ،Italy and( زونيـ ل زريدر آنـال  نيپـروالکت  شيآزما

Spania (بـا اسـتفاده از    نيپـروالکت  شيآزمـا  نيدر ا. انجام گرفت

 يبا آنت) Diasorin S. P. A – Saluggia - Italy( ينيپروالکت تيک

ــروالکت ــ - نيپ ــاد يآنت ــ  يب ــال موش ــتفاده از   يمونوکلون ــا اس ب

کونژوگـه بـه   و محلـول   نيروالکتپ يآنت - يباد يآنت نول،يزولوميا

 يريـ انـدازه گ  يچيساندو نسانسيلوم يکم ياس منويا کيصورت 

 . شد
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 ۸۹ ، بهمن و اسفند۵، شماره ۲۱دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٣٩٣  

 : تستوسترون شيآزما
 يبـا اسـتفاده از کمـ    ميمسـتق  به صورتتستوسترون  سنجش

 – Diasorin S. P. A(مربوطـه   تيـ توسـط ک  يرقابت نسانسيلوم

Saluggia – Italy ( ذرات . انجـام گرفـت   زونيـ ل زريبا دستگاه آنـال

 هيـ شـده بـر عل   دهيپوشـ  يمونوکلونال موش يکه با آنت يسيمغناط

ــترون و ا ــوليتستوس ــتفاده از   نيمونوگلوب ــا اس ــز ب ــب ــتق  کي مش

 . شد يرياندازه گ نوليزولوميا
 : DHEA-S شيآزما

 تيـ باک زونيـ با استفاده از دستگاه ل نسانسيلوم يروش کم از

. افـت يانجـام  ) Diasorin S. P. A – Saluggia – Italy(مربوطـه  

ــ صيوش تشــخر ــ DHEA-S يکم ــابت يروش اتصــال کي ــا  يرق ب

  باشد يم نسانسيلوم يسنجش کم

  
  ها يافته
 ۱۶مرد به تعداد  هورزشکاران دوند نيدر ب نيپروالکت نيانگيم

ساعت بعد از ورزش کردن و سه ساعت بعد  ميصورت ناشتا، نهنفر ب

و  ۶/۳۹۶±  ۳/۱۲۸،  ۲۶/۲۶۳ ±۶/۶۸ بياز استراحت کردن به ترت

۲/۴۹  ±۴۶/۲۱۵ mlu/l که زمان  دهد يفوق نشان م شاتيبود آزما

سه ساعت بعـد از  و ) p=  ۰۰۱/۰(ساعت بعد از ورزش  ميناشتا با ن

 ميداشته است در ضـمن نـ   يمهم راتييتغ) p= ۰۱۸/۰(استراحت 

) p=  ۰۰۱/۰( زيـ ساعت بعد از استراحت ن ۳ساعت بعد از ورزش با 

در شـکل   شيآزمـا  نيـ ا جينتـا  .را داشته است يداريمعن راتييتغ

 . نشان داده شده است ۱ هشمار
مرد بـه تعـداد    هورزشکاران دوند نيتستوسترون در ب نيانگيم

ساعت  ۳ساعت بعد از ورزش کردن و  ميناشتا، ن به صورتنفر  ۱۶

و  ۳۷/۵±  ۴/۱، ۸۱/۵±  ۳/۱ بيــبعـد از اسـتراحت کــردن بـه ترت   

۳/۱±۷۸/۴ ng/ml شـان داد کـه زمـان    فوق ن شاتيبوده است آزما

و سه سـاعت  ) p=  ۰۱۵/۰(ساعت بعد از ورزش کردن  ميناشتا با ن

داشـته اسـت    يداريمعنـ  راتييـ تغ) p=  ۰۰۱/۰(بعد از استراحت 

سـاعت بعـد از ورزش کـردن بـا سـه سـاعت بعـد از         مين نيهمچن

 نيـ ا جينتـا . دار بودنـد يمعنـ  راتييـ تغ) p=  ۰۱/۰(استراحت هـم  

 . نشان داده شده است ۲ هل شمارشک در شيآزما
 ۱۶مرد به تعداد  هورزشکاران دوند نيدر ب DHEA-S نيانگيم

و سـه سـاعت بعـد از     دنيـ ساعت بعـد از دو  مينفر بصورت ناشتا، ن

و  ۳۷/۲۵۳±  ۵/۹۴، ۲۵/۲۰۶±  ۶۵ بيــاســتراحت کــردن بــه ترت

۷۴/۴۰  ±۷۵/۱۷۵ ng/ml کـه   دهد يفوق نشان م جيبوده است نتا

و زمـان  ) p=  ۰۱۱/۰(اعت بعد از ورزش کردن س ميزمان ناشتا با ن

ساعت بعـد از   مين و) p=  ۰۳/۰(ساعت بعد از استراحت  ۳ناشتا با 

   راتييــتغ) p=  ۰۰۱/۰(بــا ســه ســاعت بعــد از اســتراحت  دنيــدو

 . داشته است يداريمعن
  .نشان داده شده است ۳ هدر شکل شمار شيآزما نيا جينتا

  

  سه ساعت  - ۳نيم ساعت بعد از دويدن  -۲ناشتا  - ۱(رات مربوط به آزمايشات پروالكتين ميانگين تغيي :)۱( شمارهشكل 

  )بعد از استراحت كردن
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  سه ساعت  -۳نيم ساعت بعد از دويدن  -۲ناشتا  -۱(ميانگين تغييرات مربوط به آزمايشات تستوسترون  :)۲( شمارهشكل 

  )بعد از استراحت كردن
 

  نيم ساعت بعد  -۲ناشتا  - ۱(يرات مربوط به آزمايشات دهيدرواپي آندرستن سولفات ميانگين تغي :)۳( شمارهشكل 

  )سه ساعت بعد از استراحت كردن  - ۳از دويدن 

  
  بحث و نتيجه گيري

ورزش (مداوم  يکيزيف ناتيمطالعه نشان داد که تمر نيا جينتا

 درويـ و ده نيسطح پروالکت شيباعث افزا تواند يم) يتا حد خستگ

و کـاهش سـطح تستوسـترون    ) DHEA-S(رستن سولفات آند ياپ

به ورزش  يهورمون يها تيحساس افتنيمطالعه  نيهدف از ا. گردد

کـه در   باشـد  يمـ  نگروه مشخص از دوندگا کيدر  يتا حد خستگ

 دن،يساعت بعد از دو ميناشتا، ن. (مطالعه انجام گرفت نيسه نوبت ا

 نيگان سنشان بـ گروه دوند نيا) سه ساعت بعد از استراحت کردن

 يهورمـون  راتييـ تغ يسن بـر رو  رياگر چه تأث. سال بودند ۲۳-۳۵

رابرت و همکاران که اثـرات ورزش   هدر مطالع. مشخص نشده است

در سـال   يزيپـوف يه - يديـ روئيمحور ت يرا بر رو يتا حد خستگ

 دنيـ کوتـاه دو  هدور کيبعد از  نيپروالکت يانجام شد تمام ۱۹۸۵

کـه   يگـر يد هدر مطالعـ  .)۲۱(نشـان داد   شيافزا. در هر سه گروه

انجام شد مشخص شـد کـه    ۲۰۰۵و همکاران در سال  يتوسط دال

در  يخستگو ورزش تا حد  نيپروالکت زانيم نيارتباط مثبت ب کي

در  کهيطورهبودند بدست آمد ب دهيآموزش د يکه به سخت يمردان

 يداريمعنـ  شيافـزا  هيـ نسـبت بـه حالـت پا    ياراد يحالت خستگ

)۰۵/۰ p< (زانيـ م شيافـزا  نيـ ا. شـد  دهيـ د نيپروالکت زانيدر م 

 قـه يدق ۹۰شد اما در  دهيد يبعد از خستگ قهيدق ۶۰تا  نيپروالکت

نسـبت بـه    نيپروالکت زانيدر م يمشخص راتييتغ يبعد از خستگ

ـ  زانيمطالعه م نينشد در هم دهيد هيحالت پا طـور  هتستوسترون ب

کرد و در  دايپ شيافزا يگبعد از خست قهيدق ۳۰در حالت يمشخص

 هيـ تستوسترون نسبت به حالت پا زانيم يبعد از خستگ قهيدق ۹۰

 هيساعت بعد از مسابقه به حالت اول۲۴ راتييتغ نيو ا افتيکاهش 

 .)۲۲( گردند يبر م
و  زيکــه توســط کــارکوال يمطالعــات هــا يبررســ نيــا هادامــ در

ـ  نيب هسيانجام شد در مقا ۲۰۰۸همکارانش در سال  روه از گـ  کي

بودنـد و ورزشـکاران    دهيـ آموزش د يکه به خوب يدوندگان ماراتون

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3

Groups

ng
/m

l

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3

Groups

ng
/m

l

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 7

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-828-fa.html


 ۸۹ ، بهمن و اسفند۵، شماره ۲۱دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٣٩٥  

شکل بود که  نيبه ا يهورمون يها تيحساس يا حرفه ريغ سالنيام

بعد از مسابقه نشان  عتسا کيرا  يمشخص شيسرم افزا نيپروالکت

مطالعـه سـطح    نيـ برگشت در ا هيهفته بعد به حالت اول کيداد و 

 هيـ هفته بعد از مسابقه به حالت اول کيو  افتهيتستوسترون کاهش 

 .)۲( گردد يبر م
 يها در ورزشکاران دونده با شدت يهورمون راتييتغ يبررس در

انجـام   ۱۹۸۰و همکـارانش در سـال    يمختلف که توسط کوپاسالم

 نيشتريمسافت و ب نيترتستوسترون در کم يهورمون راتييشد تغ

بالفاصـله   يطـوالن  ياه ريشد در دوندگان مس يريمسافت اندازه گ

 مينشان نداد امـا نـ   يرييتغ چيغلظت تستوسترون ه دنيبعد از دو

 يمشخص راتييتغ دنيساعت بعد از دو کيو  دنيساعت بعد از دو

شد که به صورت کاهش مشخص در غلظت تستوسترون بود  دهيد

هم ادامـه داشـت    دنيکاهش غلظت تا سه ساعت بعد از دو نيکه ا

)۲۳(. 
هم که توسط لهمن و همکـاران در سـال    گريد همطالع کي در

تستوسترون در دوندگان مسـافت   راتييتغ زانيانجام شد م ۱۹۹۲

 overtrainingاز سـندرم   يشد که مشـاهدات ناشـ   يبررس يطوالن

 ههفتـ  انيسخت در پا ناتيو تمر دنيشدت دو شيبودند که با افزا

  .)۲۴(نشد  جاديتستوسترون ا زانيدر م يرييتغ چيسوم ه
توسـط   يکـه در دونـدگان مـاراتون    ينيآنـدوکر  يها تيحساس

مطالعه شد مشخص شـد کـه    ۱۹۸۵و همکارانش در سال  مپليس

کرد  دايکاهش پ يا قابل مالحظه زانيتستوسترون سرم به م زانيم

 زانيـ به م يدر دوندگان ماراتون DHEA-S زانيمطالعه م نيدر هم

۰۱/۰ p< بـه پـارو زدن    يونهورم راتييتغ .)۲۵(نشان داد  شيافزا

در سـال   يو پرجـ  يکـه توسـط جـورم    قرانيدر مردان قـا  يطوالن

غلظت تستوسـترون بـا    يقرانيمطالعه شد بالفاصله بعد از قا ۲۰۰۱

صـورت کـه تـا دو سـاعت      نيشده ارتباط دارد به ا مودهيمسافت پ

 ينشـد ولـ   دهيد رونتستوست زانيدر م يرييتغ چيه يقرانيقا هياول

در  )۲۶( افتيتستوسترون کاهش  زانيم يقرانيساعت قا بعد از دو

تستوسـترون را در دونـدگان مسـافت     زانيـ که م گريد همطالع کي

دوره آمـوزش آرام   کيـ کردند سطح تستوسـترون   يبررس يطوالن

 زانيـ در م يرييهم تغ دنيهفته بعد از دو ۴نکرده و  يرييتغ چيه

ش در مطالعه توسط هومارد و همکـاران  نينشد ا دهيتستوسترون د

 ۱۹۹۰و همکارانش در سال  يمبليتر .)۲۷(انجام شد  ۱۹۹۰سال 

هورمــون تستوســترون در  زانيــنشــان دادنــد کــه م يا در مطالعـه 

مختلف قرار گرفتند در پاسخ  يکه تحت حاالت آموزش يورزشکاران

 قاومتکه ورزش تا حد م يزمان ژهينشان داد به و شيبه ورزش افزا

 راتييـ تغ نيورزش کردند ا يخستگ که تا حد يانجام شد در افراد

 شيافـزا  کيـ بـوده اسـت بعـد از     نيتـر نسبت به حد مقاومت کـم 

 يکاهش مشخصـ  کيدر غلظت تستوسترون بعد از ورزش  ييابتدا

 راتييتغ نيشد که ا دهيتستوسترون در طول استراحت د زانيدر م

در  باشـد  يکـردن مـ   شوابسته به مدل ورزش کردن و شـدت ورز 

 ژهيـ وهنشـان داد بـ   شيسـرم افـزا   DHEA-S زانيمطالعه م نيهم

بعـد از   DHEA-Sکه تا حـد مقاومـت ورزش کردنـد سـطح      يزمان

 يکـه تـا حـد خسـتگ     يدر افـراد  مانـد  يمـ  يباال باق زياستراحت ن

کـه تـا حـد مقاومـت      ينسبت بـه افـراد   يهورمون راتييتغ دنديدو

کـه توسـط    يگـر يد هدر مطالع .)۲۰(است  نيترکم دنديآموزش د

 ريانجام شد تأث ۲۰۰۹و همکارانش در سال  نژاد يد رضا صفرمحم

شـد در   يتستوسترون بررسـ  يمدت بر رو يو طوالن ديشد دنيدو

 .)۲۸(تستوسترون کم شد  زانيم دنديدو ياديافراد که با شدت ز
 ديـ و دوستان انجـام گرد  زريکه توسط ک گريد همطالع کي در

دو مـاراتون   يه بـرا تستوسترون در مردان دونده ک راتييتغ زانيم

شد کاهش غلظت تستوسـترون وابسـته بـه     يبررس شدند يآماده م

بعد از اسـتراحت بـه    تواند يم نيو ا باشد يمسابقه م دانيمسافت م

 افـت ي شيافزا DHEA-S زانيممطالعه  نيدر ا. برگردد هيحالت اول

 نيـ بـا ا  ماند يم يروز بعد از مسابقه هم باال باق ۱-۲تا  زانيم نيو ا

 شـتر يب يدر سـرم دونـدگان مـاراتون    DHEA-Sل باز هم مقدار حا

که توسـط کوپلنـد و دوسـتان در     گريد همطالع کيدر  .)۲۹(است 

 يمـدت زمـان ورزش کـردن بـر رو     ريانجام شـد تـأث   ۲۰۰۵سال 

 ميبعد از ورزش کردن در مردان تعل يدياستروئ يهورمون يها پاسخ

تستوسـترون   زانيـ م يمطالعه بطور کل نيشد که در ا يبررس دهيد

بعـد از   قـه يدق ۱۲۰و  قـه يدق ۸۰و  دنيـ ساعت بعـد از دو  کيدر 

در  افـت يو سه ساعت بعد از استراحت کاهش  افتي شيافزا دنيدو

ــرا  نيــا ــزا کيــتحر يمطالعــه مشــخص شــد کــه ب  زانيــش مياف

 نياست در هم ازيمورد ن قهيدق ۸۰از  شتريب يتستوسترون دوندگ

 ۸۰و  دنيـ سـاعت بعـد از دو   کيـ سـرم   DHEA-S زانيمطالعه م

نشان داد و سـه سـاعت    شيافزا دنيبعد از دو قهيدق ۱۲۰و  قهيدق

 شيمقـدار افـزا   نيشـتر يشد ب دهيبعد از استراحت کاهش مداوم د

DHEA-S ،۱۲۰ مـدت زمـان    نين بـود بنـابرا  ديـ بعد از دو قهيدق

مـؤثر   يپاسـخ هورمـون   يورزش کردن و شدت ورزش کردن بر رو

 .)۳۰(است 
در  يمقطعـ  نـات يتمر يکـه طـ   يهورمـون  راتييتغ يبررس در

انجام شد بـا   ۱۹۹۷و همکاران در سال  ننيمردان دونده توسط فل

مختلـف بـه    يها در زمان DHEA-S زانيم ناتيشدت تمر شيافزا

کـه توسـط    يگـر يد هدر مطالعـ  .)۳۱( افتيکاهش  يطور مشخص

ــونن و ک ــا  DHEA-Sانجــام شــد غلظــت  ۱۹۸۷در ســال  زريــب ت

سـاعت هـم بـاال     ۲داشـته و تـا    شيافزا يدوندگ يباال ياه مسافت

از  کـال يآدرنوکورت ديـ از تول توانـد  يکـه علـت آن مـ    مانـد  يم يباق

بعد از ورزش باشد  يمدت زمان طوالن يبرا ها دياز استروئ دياستروئ

)۳۲(.  
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