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تمرين درمانده ساز غلظت تستوسترون و كورتيزول سرم در دو نوبت صبح و تمرين درمانده ساز غلظت تستوسترون و كورتيزول سرم در دو نوبت صبح و تأثيرات تأثيرات مقايسه مقايسه 
  عصر در ورزشكاران دخترعصر در ورزشكاران دختر

  
   پرستو نوري پرستو نوري__سن غفراني سن غفراني  مح مح__ احمد همت فر  احمد همت فر __  11چيمن ليموئيچيمن ليموئي

كارشناس ارشد تربيت بدني دانشگاه آزاد بروجرد، استاديار دانشگاه آزاد بروجرد، استاديار دانشگاه  سيستان و بلوچستان، كارشناس ارشد تربيت بدني دانشگاه آزاد بروجرد، استاديار دانشگاه آزاد بروجرد، استاديار دانشگاه  سيستان و بلوچستان، 
  كارشناس ارشد تربيت بدني دانشگاه شهركردكارشناس ارشد تربيت بدني دانشگاه شهركرد

  
  

 چكيده
كورتيزول   و كورتيزول سرم و نسبتساز بر غلظت تستوسترون  تأثير يك جلسه تمرين درماندهة مقايس،اين پژوهشاز هدف 
 دختر واليباليست با ميانگين 12به اين منظور . هاي دختر بود ن سرمدر دو نوبت صبح و عصر در واليباليستوبه تستوستر

فعاليت به صورت داوطلب در اين سابقة  سال چهارو با حداقل  متر  سانتي49/166 كيلوگرم و ميانگين قد 8/58سال، وزن 24سني
 در دو نوبت صبح و عصر انجام گرفت قبل و تريدميلتست مورد نظر تست بروس بود كه بر روي دستگاه  .ش شركت كردندپژوه

براي . گيري  شد اندازه) االيزا( سطوح اين دو هورمون با روش راديوايمونواسي.آوري شد هاي خوني جمع بعد از تست بروس نمونه
 براي ، از آمار توصيفيبررسي مورد ةهاي گروه نمون ها و ويژگي  به منظور توصيف داده،spss 16افزار  تجزيه و تحليل آماري از نرم

 براي t و از آزمون 50/0اين دو هورمون قبل و بعد از تمرين از تي همبسته در سطح خطاي قدار گروهي م بررسي تفاوت دورن
 نسبت تستوسترون به كورتيزول در دو نوبت صبح و عصر نتايج نشان داد كه مقادير تستوسترون و. هاي وابسته استفاده شد گروه

ساز در دو نوبت صبح و عصر بر سطح كورتيزول كاهش معناداري را نشان   اما يك جلسه تمرين درمانده،تفاوت معناداري نداشت
بت آن با كورتيزول تواند بر سطح هورمون تستوسترن و نس ساز، نمي گيري كرد كه يك جلسه تمرين وامانده توان نتيجه داد و مي
قدار كاهش مموجب داري داشته باشد و  كورتيزول به تنهايي اثر معنيقدار كه ممكن است بر كاهش م گذار باشد، درحالي سرم اثر

 .كورتيزول شود
 

 هاي كليدي واژه
 .ساز تستوسترون، كورتيزول، تمرين درمانده

                                                           
                                                      Email :chinachiman@yahoo.com        09372612156  :تلفن :  نويسندة مسئول -11
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  مقدمه

عبـارت   شود، پاسخ دهـد، بـه       اي كه بر آن تحميل مي       ي فزاينده سرعت به نيازها   هنگام فعاليت ورزشي، بدن بايد به     
، چنـين    داردنيـاز   هـاي فيزيولوژيـك و بيوشـيميايي          فعاليت عضالني به تنظيم و هماهنگي بسـياري از دسـتگاه           ،ديگر

 كـه ) غـدد ( بـدن    ةيافتـ  هـاي تخصـص عمـل        بين دستگاه عصبي خودكـار و بافـت        ة تعامل پيچيد  ةيكپارچگي به وسيل  
 در  ،هاي ورزشي    هورموني به فعاليت   ةهاي شناخته شد    سازماندهي پاسخ . آيد  وجود مي ه  كنند، ب   ها را ترشح مي     هورمون

 ). 3(اند هاي ورزشي مهم عملكردهاي بيولوژيكي براي توانايي تحمل فشار فعاليت

  تغييـر   )...تاثيرات محيطي، فشـار هيجـاني، فعاليـت ورزشـي،         (زا   ترشح هورمون كورتيزول در شرايط استرس     
 به عبارت ديگر كورتيزول به صورت       ،غلظت طبيعي كورتيزول در انسان در طول روز در حال نوسان است           . كند مي

 و ACTHترشـح  .  شـود  تنظيم مـي )ACTH1(روزي آزاد شدن اي آزاد شده و هر روز از طريق ريتم شبانه        دوره
 سوپراكياسماتيك تحت تاثير عواملي     ة هست ،است سيستم عصبي مركزي     ةكنند متعاقبا كورتيزول تحت اثر تنظيم    

 CRHهـاي عصـبي ترشـحات هورمـون          مانند مدت زمان، تاريكي و روشنايي و خواب و بيداري بـا ارسـال مـوج               
  ثابـت و مـنظم در سـاعات         ة هيپـوفيزي را بـه صـورت يـك برنامـ           ACTHو متعاقبا   گيرد   قرار مي موس  االهيپوت
 بـه طـوري كـه       قـرار دارد،  هاي جسمي و هيجاني نيز        تحت تاثير شوك   ترشح كورتيزول  .كند روز تنطيم مي   شبانه

اثر كردن سيستم  ها با بي  هاي پيام  تشويش و غيره هركدام با تاثير كه در هسته         عواملي مانند درد، ترس، اضطراب،    
امين  موجب افزايش سريع ترشح كورتيزول و ت       ،روزي  ترشح شبانه  ةتنظيم منفي و همچنين با به هم ريختن برنام        

 ).5(شوند نياز فوري بدن مي

صورت ترشـحات ضـرباني اسـت     گيرد، بلكه به   جريان يكنواخت و دائمي انجام نمي     صورت    ترشح كورتيزول به  
 ترشـح كـورتيزول بـين        درصد 70ين ترتيب تقريبا    ه ا ب. ست آنها در ساعات صبحگاهي بيشتر ا      ةكه دفعات و دامن   

 و بـه همـان نسـبت از         ACTHتـدريج از      صـبح بـه    8بعد از ساعت    د و   يرگ   صبح انجام مي   8نيمه شب و ساعت     
 عصر الي نيمه شب به حداقل غلظت خـود يعنـي            6شود تا اينكه حدود ساعت     غلظت كورتيزول پالسما كاسته مي    

 ).5(رسد   ميكروگرم در دسي ليتر مي6حدود 

                                                           
1 - AdernoCorticotropine Hormone  
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كليـوي اثـر     هـاي غـدد فـوق      تـا حـدودي روي ترشـح آنـدروژن        ) ACTH(كليوي   هورمون محرك قشر فوق   
در (كليـوي    افزايش ترشح هورمون محرك قشر فوق     . هاست  توليد تستوسترون در زن    أگذارد و ترشح آنها منش     مي

 .)1(هاي مردانه در آنها شود  ها و بروز ويژگي تواند موجب افزايش تستوسترون در زن مي) شرايط استرس شديد

شود، الزم    گذاشته مي  ه جا تلف ورزشي در مسابقات ب    هاي مخ  اي در رشته    از آنجاي كه هر روز ركوردهاي تازه      
 درحال حاضر درصد    همچنين. هاي خود بر شدت تمرين خود بيفزايند       تقويت توانايي به منظور   است ورزشكاران   

با توجه به تغييرات فيزيولوژيكي بدن كـه بـه          . كنند از بانوان  در سطح ورزش قهرماني فعاليت مي        زيادي  
دهد، نقش تغييرات هورموني در حفظ هموسـتاز و برقـراري            وي مي ساز ر  درماندهدنبال يك جلسه تمرين     

 ).4(سالمت جسمي و رواني بازيكنان قابل بررسي است 

  هورمون تستوسترون بهاز سوي ديگر،  تواند تغيير يابد زا مي ترشح هورمون كورتيزول در شرايط استرس
ها به   پاسخ اين هورمونمورد در .ليت بدني شناخته شده است اثر متقابل كورتيزول هنگام فعاةكنند عنوان خنثي

 .اثر گذارند...سطح آمادگي جسماني فرد و   نوع تمرين و وتمرينات ورزشي عواملي از قبيل شدت، مدت، زمان

زمان تمرين است كه اطالعات  ل تمرين وآ ههاي تمريني، آگاهي از سطح ايد ترين قسمت اجراي برنامه مشكل
برخي مطالعات جديد تغييراتي در سطح كورتيزول سرم در در  .ن زمينه براي بهترين اجرا وجود داردكمي در اي

 ).8(مشاهده شده است دو نوبت صبح و عصر 

در بررسي يك جلسه تمرين تا سرحد خستگي بر تستوسترون و كورتيزول ) 1380(ميرزاقابيك و همكاران 
 . بسكتبال ، تاثير معناداري را مشاهده نكردندةيزول بازيكنان نخبسرمي و بررسي نسبت تستوسترون آزاد به كورت

اند كه هنگامي كه تمرينات شديد و  گزارش كرده) 1997( 2، وليك و همكاران) 1986( 1و همكاران ادلركروتز
بررسي ). 23، 11(گيرد داري در تستوسترون و كورتيزول سرم صورت مي ساز باشد، تغييرات معني درمانده
 . ساز نتايج متناقضي را نشان داده است ها به تمرينات درمانده پاسخ اين هورمونزمينة در گرفته انجام ت تحقيقا

                                                           
1 - Adlercreutz H. et al (1986). 
2 - Volek, J. S. et al(1997). 
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 ، كورتيزول و تستوسترون و نسبت تستوسترون به ACTHتغييرات) 2006 (1هاندزسيكي و همكاران
رم كردن و بعد از مسابقه  اي فوتبال در سه نوبت قبل از گرم كردن، بعد از گ در بازيكنان حرفهرا كورتيزول 

برخي تحقيقات نشان .  درصدي نسبت تستوسترون به كورتيزول را نشان داد30نتايج كاهش . بررسي كردند
تمريني را از خود   درصد بازيكنان فوتبال در آخر و در طول مسابقه عالئم سندروم بيش30 تا 10اند كه  داده

تمرينات شديد روي (كه تمرينات مشابه كوهنوردي ) 1994( 2راندسوزا و همكاتحقيق  در ).21(اند  دادهنشان 
 ).13(داده شد، سطح كورتيزول و تستوسترون سرم افزايش يافت ) مرد(به كوهنوردان ) تردميل

بررسي  مرد سالم 10در را هاي فيزيولوژيكي  روزي بر پاسخ تأثير فعاليت بدني و ريتم شبانه) 1998(دشنز 
هاي تستوسترون و  ه تغيير ساعت تمرين، موجب تغييرات معناداري در مقادير هورموننتايج نشان داد ك. كرد

 صبح در باالترين سطح 8هاي تستوسترون و كورتيزول در ساعت  كورتيزول نشده است، اگرچه غلظت هورمون
زنان ورزشكار در مقايسه با زنان غيرورزشكار ) 1986 (3ماركس). 12 (شت قرار دا20نسبت به ساعت 

دار منفي بين تستوسترون سرم و شدت  نيز ارتباط معني) 1987 (4اورهازن). 18(ند رادستوسترون كمتري ت
 ).22(تمرين در زنان قايقران مشاهده نموده است 

تحقيقات .  متابوليكي مخالف يكديگر دارندتاثيراتكورتيزول و تستوسترون از خانواده استروئيدها هستند كه 
. در پاسخ كورتيزول و تستوسترون به ورزش وجود داردزيادي  كه در آنها تغييرپذيري  است بسياري انجام شده 

دهد كه   نتايج متناقضي را نشان مي،ها به تمرينات پاسخ اين هورمونپژوهش هاي انجام گرفته در زمينة بررسي 
. ا بوده استه به دليل تفاوت در شدت، حجم، مدت، زمان استراحت، سن و سطح آمادگي جسماني آزمودني

ساز بر غلظت تستوسترون و   تا تأثير يك جلسه تمرين درماندهگرفتبنابراين تحقيق حاضر با اين هدف انجام 
بررسي هاي دختر  كورتيزول سرمي و نسبت تستوسترون به كورتيزول را در دو نوبت صبح و عصر در واليباليست

 . به رفع تناقضات و ابهامات موجود بپردازدوكند 

                                                           
1 - Handziski Z. et al  
2 - De Souza MJ. et al 
3 - Marx. JO. et al 
4 -  Urhausen A. et al  
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 تحقيق    روش 

ساز را بر غلظت تستوسترون و  تأثير يك جلسه تمرين درماندهدر آن تجربي است كه  اين تحقيق از نوع نيمه
 بررسيهاي دختر  كورتيزول سرمي و نسبت تستوسترون به كورتيزول در دو نوبت صبح و عصر در واليباليست

نفر از بازيكنان واليبال 12 آماري ة، نموندودختر شهرستان سقز ب هاي يست، واليبالپژوهشجامعه آماري .شد
 .گيري در دسترس انتخاب شدند طور نمونهه  سال سابقه فعاليت و ب4دختر با حداقل 

 روش اجرا

نامه  ها فرم رضايت   سپس آزمودني، مراحل انجام پژوهش توضيح داده شدبارةها در  ابتدا به تمامي آزمودني
اين . انجام گرفت 1تريدميل آزمون بروس بود كه بر روي دستگاه،رفته شدند، تمريني كه در نظر گكردرا تكميل 

 از .يابد اي است كه در پايان هر مرحله شيب و سرعت دستگاه افزايش مي  دقيقه3 ة مرحل7آزمون شامل 
  از شروع آزمون در نوبت صبح نمونةقبل. ها خواسته شد تا حد درماندگي كامل به فعاليت ادامه دهند آزمودني

گيري نوبت دوم و به همين ترتيب  نوبت اول گرفته شد، سپس بعد از آزمون بروس خون )  خونCc5( خوني
 2 بين ةها خواسته شده بود كه در فاصل از آزمودني . يك روز انجام گرفتةدر روز ديگري با فاصلآزمون عصر 
شد  به آزمايشگاه انتقال داده ،ه شدمقدار خون كه در هر نوبت گرفت. گونه فعاليت بدني نداشته باشند تست هيچ

) ساخت آلمان(هاي مربوط   راديوايمونواسي و كيتة كورتيزول و تستوسترون سرم آن با استفاده از شيوقدارتا م
 .مشخص شود

 روش آماري

هاي گروه نمونه از آمار توصيفي و براي   ويژگيبراي بررسي، spss 16افزار  ها از نرم به منظور توصيف داده
 همبسته استفاده شد "t" تمريني از ةشده قبل و بعد از دور گيري هورمون اندازهقدار گروهي م سي تفاوت درونبرر

)10(.  

                                                           
1 - Tredmil 
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 ها يافته 
 

 .شده استآورده  1ها در جدول  هاي فردي آزمودني ويژگي
 

 ها  مشخصات فردي آزمودني _1جدول
 

 
 
 
 
 
 

بر سطح  عصر نوبت صبح ودو ساز در  جلسه تمرين درمانده يك ،شود  مالحظه مي2طور كه در جدول  همان
 .داري ندارد كورتيزول سرم دختران واليباليست تاثير معني

 
 ساز در نوبت صبح وعصر بر روي سطح كورتيزول سرم  تاثير يك جلسه تمرين درمانده_2جدول

 آزمون پس آزمون پيش
انحراف  متغير

 معيار
 ميانگين

انحراف 
 معيار

 ميانگين
t 

سطح 
 داري معني

 ةدرج
 آزادي

 (ng/ml)سطح كورتيزول 
 نوبت صبح

30/52 160 66/55 58/148 78/0 46/0 11 

 (ng/ml)سطح كورتيزول 
 نوبت عصر

23/51 44/106 28/29 94/100 53/0 61/0 11 

  ميانگين انحراف استاندارد
 متغير

02/2  26/23  سن 

92/3  49/166  قد 

6/5  8/58  وزن 



 در ورزشكاران دخترمقايسة تأثيرات تمرين درمانده ساز بر غلظت تستوسترون و كورتيزول سرم در دو نوبت صبح و عصر 

 

39

0
20
40
60
80
100
120
140
160

نوبت صبح  نوبت عصر 

پيش آزمون 
پس آزمون 

 
 ساز نوبت صبح و عصر بعد ازيك جلسه تمرين درماندهدو ح كورتيزول سرم در  سطة مقايس_ 1شكل 

 

نوبت صبح و عصر تأثير معناداري بر سطح دو ساز در   يك جلسه تمرين درماندهنشان مي دهد كه 3جدول 
 .ها داشته است كورتيزول سرم آزمودني

 
 بر سطح كورتيزول سرم) آزمون پس(رنوبت صبح و عصدو ساز در   تاثير يك جلسه تمرين درمانده_ 3جدول 

 t ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار متغير عصر پس آزمون صبح پس آزمون
سطح 

 داري معني
 ةدرج

 آزادي
سطح كورتيزول 

(ng/ml) 
65/55 58/148 28/29 93/100 43/2 03/0 11 

 

عصر بر سطح تستوسترون  وبت صبح وندو ساز در  كه  يك جلسه تمرين درماندهنشان مي دهد  4جدول
 .داري ندارد سرم دختران واليباليست تاثير معني
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  نوبت صبح و عصر بر سطح تستوسترون سرم دوساز در يك جلسه تمرين درمانده تاثير _٤جدول
 آزمون پس آزمون پيش

انحراف  متغير
 معيار

 ميانگين
انحراف 
 معيار

 ميانگين
t 

سطح 
 داري معني

 ةدرج
 آزادي

سطح تستوسترون 
(ng/ml) 
 نوبت صبح

17/0 46/0 25/0 54/0 68/1- 12/0 11 

سطح تستوسترون 
(ng/ml) 
 نوبت عصر

18/0 56/0 30/0 52/0 68/0 52/0 11 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

نوبت صبح  نوبت عصر 

پيش آزمون 
پس آزمون 

 
 ساز  سطح تستوسترون سرم در نوبت صبح و عصر بعد ازيك جلسه تمرين درماندهة مقايس_2شكل 

 

دو نوبت صبح و عصر بر سطح تستوسترون در ساز  درمانده كه  يك جلسه تمرين دهد نشان مي 5جدول 
 .داري ندارد سرم دختران واليباليست تاثير معني
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 بر سطح تستوسترون سرم) پس آزمون(دو نوبت صبح و عصردر ساز  يك جلسه تمرين درماندهثير أت_ 5جدول
 عصر پس آزمون صبح پس آزمون

انحراف  متغير
 عيارم

 ميانگين انحراف معيار ميانگين
t 

سطح 
 داري معني

 ةدرج
 آزادي

سطح 
تستوسترون 

(ng/ml) 

24/0 53/0 29/0 52/0 17/0 87/0 11 

 

 نوبت صبح و عصر بر نسبت تستوسترون به  دوساز در  يك جلسه تمرين درماندهدهد كه  نشان مي6جدول 
 .داري ندارد كورتيزول سرم دختران واليباليست تاثير معني

 
 ساز در نوبت صبح و عصر بر روي نسبت تستوسترون به كورتيزول سرم جلسه تمرين درمانده تاثير يك _6جدول

 آزمون پس آزمون پيش
انحراف  متغير

 معيار
 ميانگين

انحراف 
 معيار

 ميانگين
t 

سطح 
دار معني
 ي

  آزاديةدرج

سطح تستوسترون به 
 (ng/ml)كورتيزول 

 نوبت صبح
001/0 003/0 002/0 004/0 62/0- 55/0 11 

سطح تستوسترون به 
 (ng/ml)كورتيزول 

 نوبت عصر
003/0 006/0 003/0 005/0 35/0 74/0 11 
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0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

نوبت صبح  نوبت عصر 

پيش آزمون 
پس آزمون 

 
 ساز نوبت صبح و عصر بعد ازيك جلسه تمرين درماندهدو  نسبت تستوسترون به كورتيزول سرم در ة مقايس_3شكل 

 

بر نسبت تستوسترون به دو نوبت صبح و عصر  ساز در يك جلسه تمرين درماندهدهد كه   نشان مي7جدول 
 .داري ندارد كورتيزول سرم دختران واليباليست تاثير معني

 
 بر نسبت تستوسترون به )پس آزمون(در دو نوبت صبح و عصر ساز يك جلسه تمرين درمانده تاثير _ 7جدول 

 كورتيزول سرم
پس 
 آزمون

 صبح
پس 
 آزمون

 عصر
انحراف  متغير

 معيار
ميانگي
 ن

انحراف 
 معيار

ميانگي
 ن

t 
سطح 

 داري معني
 ةدرج

 آزادي

سطح تستوسترون 
به كورتيزول 

(ng/ml) 

002/0 004/0 003/0 005/0 27/1- 023/0 11 
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 نتايج و يافته هاي تحقيق 

ساز در دو نوبت صبح و عصر بر سطوح   مطالعه تاثير يك جلسه تمرين درمانده،اين پژوهشاز هدف 
ها بعد  آمده از آزمودني دست هاي به شود پاسخ  مشاهده مي3ه به جدول با مراجع.تستوسترون و كورتيزول سرم بود

 در سطح كورتيزول چشمگيريدر برخي تحقيقات تغيير . از آزمون در دو نوبت صبح وعصر معنادار بوده است
 .سرم بعد از تمرينات بيشينه در دو نوبت صبح و عصر مشاهده شده است

گليسيريد   و تريكه  به بررسي تغييرات كورتيزول ) 1385(سيان و كسائيانكرباتحقيق نتايج اين پژوهش با نتايج 
آنها با بررسي اين مطالعه  به اين نتيجه . استمغاير  هاي استقامتي پرداختند، دو) مرد(خون در ورزشكاران 

 پژوهش نتايج اين ).6(عصر داشته است  داري در دو نوبت صبح و رسيدند كه غلظت كورتيزول سرم افزايش معني
بر تغييرات برخي را ) صبح و عصر(ايشان نيز تاثير زمان تمرين . همسواست) 1386(با نتايج پوروقار و همكاران 

در . دندكرهاي كورتيزول و تستوسترون دانشجويان مرد ورزشكار بررسي  هاي سرم و پاسخ هورمون ايمونوگلوبين
 عصر آزمون و پسآزمون  پيشآزمون صبح و  و پسن آزمو اين پژوهش غلظت تستوسترون دو گروه در مراحل پيش

ها   همچنين تحليل واريانس هورمون كورتيزول تفاوت معناداري را بين گروه.با يكديگر تفاوت معناداري نداشت
 ).2( معنادار بوده است آزمون پسدر و آزمون  پيشتفاوت بين دو گروه تمريني صبح و عصر در . نشان داد

 ميزان تغييرات هورمون كورتيزول پالسماي خون ورزشكاران ةبه مقايس) 1376(ايي  ميرزي ديگرتحقيقدر 
تمرين بيشينه موجب افزايش سطح هورمون كورتيزول  . صبح وعصر پرداختةدر يك جلسه تمرين بيشين

 نجامهاي ا در پژوهش). 9( اما اين اختالف از لحاظ آماري معنادار نبود ،دشها در صبح و عصر  پالسماي آزمودني
دست ه ها نتايج متفاوتي ب سن و جنس آزمودنينيز  و  حجم تمرينوگرفته در اين زمينه با توجه به نوع، شدت 

 .آمد

 هفته 8به بررسي پاسخ كورتيزول و تستوسترون در زنان و مردان به مدت ) 1994 (1و همكاران هيكسون
در سطوح كورتيزول سرم  پس از تمرين تنها  در اين پژوهش افزايش معنادار .تمرين مقاومتي سنگين پرداختند

 . افزايش يافت درصد18تا  4در مردان ديده شد، در زنان نيز سطوح تستوسترون بالفاصله پس از آخرين جلسه 

                                                           
1 -  Hickson. R. et al  
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ترشح هورمون قدار حاضر مپژوهش در  ).16(در مقايسه با روز اول تغيير مشابهي در مردان ديده شد 
هاي دشنز و  اين نتايج با يافته. داري نداشته است ي مستقل تغيير معنيتستوسترون با وجود اعمال متغيرها

هاي تستوسترون و  تفاوت معناداري در مقادير هورمون همسوست ، آنها با تغيير زمان تمرين،) 1998(همكاران 
 ).12(كورتيزول مشاهده نكردند 

اين محققان پاسخ  .است همسو) 2004 (1ماركو كارلوس اچيدا و همكاراننتايج پژوهش نتايج اين پژوهش با 
هيچ تغييري در و  هفته تمرينات مقاومتي سنگين در زنان بررسي كردند 8تستوسترون و كورتيزول سرم را به 

 به ، هفته تمرين كاهش يافت8 ولي غلظت پالسمايي كورتيزول بعد از ،غلظت كلي تستوسترون مشاهده نشد
اين ). 17 (ست حالت استراحت ا درصد20افزايش يافت كه ) T/C(همين علت نسبت تستوسترون به كورتيزول 

 ، كورتيزول و تستوسترون و نسبت ACTHكه تغييرات) 2006( هاندزسيكي و همكاران نتايج با نتايج تحقيق
اي فوتبال در سه نوبت قبل از گرم كردن، بعد از گرم كردن و بعد  در بازيكنان حرفهرا تستوسترون به كورتيزول 

 درصدي در نسبت تستوسترون به كورتيزول را 30نتايج اين تحقيق كاهش . بررسي كردند، مغاير استبقه از مسا
 ).15(نشان داد 

زياد ها به تمرينات قدرتي با شدت متوسط و   واكنش هورمونةبا مطالع) 2000 (2ترولس راستد  و همكاران
 زياد داري بعد از تمرين با شدت  م افزايش معني رسيدند كه دو هورمون تستوسترون و كورتيزول سرهبه اين نتيج

 هفته 11در بررسي اثر ) 2005 (3گروستيگا و همكاران). 21(نسبت به تمرين با شدت متوسط نشان دادند 
هاي كورتيزول و تستوسترون مردان جوان فوتباليست دريافتند كه كورتيزول و  تمرين قدرتي بر هورمون

). 14(داري نداشت   هفته تمرين قدرتي تفاوت معني11اين افراد پس از تستوسترون سرمي حالت استراحت 
 ساعته در سطح كورتيزول تغيير 2دريافتند كه يك جلسه تمرين قدرتي شديد ) 2004 (4نيمن  و همكاران

 به دليل تفاوت در نوع و شدت تمرين و نوعمكن است ها م ناهمخواني اين يافته). 19(آورد معناداري به وجود نمي
 .ها باشد آزمودني

                                                           
1 -  Marco Carlos Uchida. et al  
2 -  TrulsRaastad. et al 
3 - Gorostiaga.EM.et al 
4 - Nieman. D. et al  
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 به صورتي ،دار استرروزي نسبتا قوي برخو توان گفت ترشح هورمون كورتيزول از ريتم شبانه كلي مي طور به
اما ترشح تستوسترون بر خالف كورتيزول از ). 7(روز است  ر اوقات شبانهديگكه ترشح آن در صبح بيشتر از 

 از تغييرات خارج از بدن و ناشي از الگوي فعاليت روزانه و  بلكه متاثر،كند روزي خاصي تبعيت نمي  شبانهةچرخ
دهد كه سطح سرمي كورتيزول در پاسخ به  هاي حاصل از پژوهش نشان مي در مجموع، يافته. رژيم غذايي است

 .يابد ساز كاهش مي يك جلسه تمرين درمانده

بعد از  قبل و( مرحله چهار ، فقط در ها  زياد انجام آزمايشةدليل محدوديت و هزين در اين تحقيق متاسفانه به
با خونگيري . گرفتها انجام  خونگيري به منظور بررسي تغييرات ترشح هورمون) عصر دو نوبت صبح و تست در
 . توان از نتايج پژوهش دفاع كرد بهتر مي...) بعد از ريكاوري و   دقيقه بعد از تست،30(هاي مختلف  در زمان
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