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Abstract:
Background: Changes in anabolic and catabolic hormones are associated with increasing age
in old age. This study aimed to evaluate the effect of 12 weeks of TRX training on testosterone
and cortisol serum levels in elderly men.
Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 16 elderly men with age range of
(62.06±1.53) years were selected as a sample and randomly selected in two training groups:
TRX and control. There were 8 participants in each group. The experimental group trained in
a TRX training program for 12 weeks and 3 sessions per week for 60 minutes. Blood samples
were taken 48 hours before and after the intervention to measure serum testosterone and
cortisol. Statistical analysis was performed on the surface P<0.05.
Results: The results of paired t-test showed that there was a significant difference between
pre-test and post-test in testosterone levels (P=0.01, t=-0.49) in TRX group. Also, the results
of analysis of covariance showed that the amount of testosterone in the TRX group increased
compared to the control group, but the changes were not significant (P=0.06, F=4.07). Also,
no significant change in blood cortisol levels was observed between the two groups (P= 0.20,
F=1.77).
Conclusion: It seems that resistance training with body weight can be effective in the
increasing the anabolic hormone testosterone in the elderly and reduce the level of the
catabolic hormone cortisol, also. Therefore, TRX training is recommended as a suitable
training method to increase testosterone levels in the elderly.
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اثر دوازده هفته تمرینات مقاومتی با کلّ بدن ( )TRXبر سطوح سرمی تستوسترون و
کورتیزول در مردان سالمند
حامد قیامی تکلیمی ،1رقیه افرونده ،2محمّدابراهیم بهرام ،1محمّدجواد پوروقار ،*3سهیال همتی

4

خالصه:
سابقه و هدف :افزایش سن در دوره سالمندی با تغییرات هورمون های آنابولیک و کاتابولیک همراه است .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی اثر  12هفته
تمرینات  TRXبر سطوح سرمی تستوسترون و کورتیزول در مردان سالمند بود.
مواد و روشها :در این پژوهش نیمهتجربی ،تعداد  16نفر از مردان سالمند با محدوده سنی ) (62/1±06/53سال بهصورت دردسترس بهعنوان نمونه
انتخاب شدند و بهطور تصادفی ،در دو گروه تمرینی  TRXو کنترل ،هر گروه  8نفر قرار گرفتند .گروه تجربی در یک برنامه تمرینی  ،TRXبه مدت 12
هفته و هر هفته  3جلسه به مدت  60دقیقه به تمرین پرداختند .نمونهگیری خونی  48ساعت قبل و بعد از دوره مداخلـه جهت اندازهگیری تستوسترون و
کورتیزول سرم انجام شد .تحلیل دادهها در سطح معناداری  P < 0/05انجام شد.
نتایج :نتایج آزمون  tزوجی نشان داد که بین پیشآزمون و پسآزمون در میزان تستوسترون ( )t= -3/49 ، P=0/01در گروه  TRXتفاوت معناداری وجود
دارد .همچنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که میزان تستوسترون در گروه  TRXنسبت به گروه کنترل افزایش داشته ،ولی تغییرات معنادار
نبوده است ( .)F=4/07 ، P=0/06همچنین تغییر معناداری در میزان کورتیزول خون بین دو گروه مشاهده نشد (.)F=1/77 ، P=0/20
نتیجهگیری :تمرینات مقاوتی با وزن بدن میتواند در افزایش هورمون آنابولیک تستوسترون در سالمندان مؤثر باشد و میزان هورمون کاتابولیکی کورتیزول
را نیز کاهش دهد .بنابراین ،پیشنهاد میشود تمرینات  TRXبهعنوان یک شیوه تمرینی مناسب برای افزایش سطح تستوسترون در سالمندان استفاده شود.
واژگان کلیدی ،TRX :کورتیزول ،تستوسترون ،سالمند
دوماهنامه علمی -پژوهشی فیض ،دوره بیست و پنجم ،شماره  ،3مرداد  -شهریور  ،1400صفحات 917-925

مقدمه
سالمندی فرآیندی طبیعی است که با کاهش پیشرونده در

کاهش تستوسترون در مردان بهتدریج از  45سالگی آغاز میشود؛ اما

عملکرد فیزیولوژیکی مشخص میشود و موجب افزایش خطر

در  70سالگی ،متوسط تولید تستوسترون در مردان  30درصد کمتر

بیماریها و میزان مرگومیر میگردد [ .]1سالمندی با کاهش

از اوج خود است .عالوهبر این ،ارتباط معنیداری بین تستوسترون و

تدریجی قدرت عضالنی ،بهدلیل ازدستدادن توده عضالت و

عملکرد بدنی در افراد سالمند مشاهده شده است [ .]7کورتیزول نیز

کاهش فعالسازی عصبی  -عضالنی [ ]3،2و نیز با خطراتی از

یک هورمون کاتابولیک ض ّد استرس بوده که عملکـرد اصلی آن

قبیل شکستگی ،ناتوانی و ازدستدادن استقالل همراه است.]5،4[ .

افـزایش تجزیـه پروتئین ،مهار برداشت گلوکز و افزایش لیپولیز

کاهش چشمگیر هورمونهای آنابولیک بدن از جمله تستوسترون

چربی اســت [ .]8سن یکی از عوامل تأثیرگذار بر روی کورتیزول

با افزایش سن بهخوبی توصیف شده است [ .]6تستوسترون

است و میزان آن در مردان در دوره سالمندی افزایش مییابد که

قویترین هورمون آنابولیک مردانه است که تأثیر مستقیمی بر توده

نشانگر اختالل در محور هیپوفیز -هیپوتاالموس -آدرنال ()HPA

عضالنی و تراکم استخوان دارد.

میباشـد [ .]9اگرچه امروزه با استفاده از روشهای دارودرمانی

 .1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکده علومتربیتی و روانشناسی

میتوان تا اندازهای نارساییهای جسمانی و روانی ناشی از کهولت

دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .2دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشکده علومتربیتی و روانشناسی دانشگاه

سن را برطرف کرد ،اما به نظر میرسد برای مقابله با این معضل

محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

بزرگ ،باید راهکارهای مطمئنتر و مناسبتری پیدا نمود [ .]10این

 .3دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشکده علومانسانی دانشگاه کاشان ،کاشان،

انحطاط بیولوژیکی را میتوان با ورزش از طریق افزایش تنش وارد

ایران
 .4دانشجوی کارشناسیارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکده علومتربیتی و
روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

شده بر روی بافت عضالنی و اثر تحریککننده بر روی سیستم
هورمونی برگرداند [ .]13،12،11دستگاه غدد درونریز ،بهویژه در

نشانی نویسنده مسؤول :دانشکده علومانسانی دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران.

سازگاریهای ناشی از تمرینات قدرتی ،از اهمیت بسیار زیادی

تلفن09126220782 :

برخوردار است؛ چراکه نتایج تحقیقات نشان میدهد تغییر در میزان

پست الکترونیکVaghar@kashanu.ac.ir :

ترشح هورمونها بر اثر تمرینات قدرتی ،اصلیترین عامل در سنتز

تاریخ دریافت1399/12/4 :

تاریخ پذیرش نهایی1400/2/28 :
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اثر دوازده هفته تمرینات مقاومتی....
پروتئین پس از تمرینات قدرتی و ایجاد سازگاریهای مثبت در

هفته تمرینات  TRXبر سطوح سرمی تستوسترون و کورتیزول در

ساختار عضالت اسکلتی است [ .]15،14با وجود اثرات مثبت فعالیت

مردان سالمند انجام شد.

مقاومتی ،تحقیقات محدودی در زمینه تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی
 )Total Body Resistance Exercise( TRXبر هورمونهای
آنابولیک و کاتابولیک مانند تستوسترون و کورتیزول صورت گرفته
است [ .]16،1محبی و همکاران ( )2012نشان دادند که تمرینات
مقاومتی با شدت باال روی مردان غیرفعال نسبت به گروه با شدت
متوسط افزایش معنادار سطوح سرمی کورتیزول را به همراه دارد
[ .]17همچنین ،میر و همکاران ( )2013گزارش کردند که هشت هفته
تمرینات ورزشی منجر به افزایش معنادار سطوح تستوسترون و کاهش
کورتیزول سرمی میشود [ .]18مطالعات ،نتایج ضدّ و نقیضی در
رابطه با اثر تمرینات مقاومتی در میزان سطوح سرمی تستوسترون و
کورتیزول در مردان مسن گزارش کردهاند [ .]19،16،3تمرینات
مقاومتی کلّ بدن تکنیک قدرتی جدیدی است که با استفاده از طناب
یا بند انجام میشود و در آن انقباض عضالت از طریق فاصله بین
محور مرکزی طناب رخ میدهد و از دو دستگیره و بدنه تشکیل شده
است .تمرینات  TRXحرکات را از طریق زوایا و دامنه حرکت بیشتر
در مقایسه با تمرینات مقاومتی دمبل یا هالتر ممکن میسازد.
تکنیکهای انجام این ورزش طوری طراحی شده تا روی مرکز وزن
بدن تمرکز کند و عضالت اصلی و جانبی بدن را همزمان درگیر
نماید .بنابر گزارشها TRX ،از نظر سنگینی بار تمرین ،به دلیل
اینکه عضالت را از طریق استفاده از وزن بدن تحریک میکند ،خطر
آسیب کمتری دارد [ .]21،20مطالعات محدودی در رابطه با اثر TRX
بر روی سالمندان انجام شده است .در این رابطه ،انصاری و همکاران
( ،)2020نشان دادند که شش هفته تمرین  TRXباعث افزایش مقدار
کورتیزول در زنان شد ،هرچند این افزایش از نظر آماری معنادار نبود.
اما نتایج نشان داد که این تمرینات میتواند در افزایش قابلتوجه
قدرت و استقامت عضالت باالتنه و پایینتنه زنان مؤثر باشد [.]4
بخشی از این سازگاریها را میتوان به تغییر در غلظت هورمونهای
در حال گردش پس از ورزش مقاومتی نسبت داد [ .]23،22از آنجا
که بیشتر تحقیقات گذشته مربوط به تأثیرات ورزش مقاومتی بر روی
جوانان به ویژه ورزشکاران است ،میزان تأثیر این پاسخ فیزیولوژیکی
بر بیماران مسن همچنان متناقض است و از طرفی اطالعات کمی در
مورد تأثیر  TRXبر سطح تستوسترون و کورتیزول در افراد سالمند
وجود دارد .همچنین با توجه به اینکه احتمال بروز آسیب در اثر
استفاده از وزنه برای سالمندان وجود دارد و نیز با توجه به اینکه
مطالعات در زمینه پاسخدهی هورمونی پس از تمرینات  TRXدر
سالمندان محدود می باشد؛ تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر دوازده

دوماهنامه فیض | مرداد  -شهریور |  | 1400دوره  | 25شماره 3

مواد و روشها
این کارآزمایی بالینی در سامانه  IRCTبه شماره
 IRCT2017082712796N3به ثبت رسید .همچنین این پژوهش
از نوع نیمهتجربی و کاربردی و طرح آن بهصورت پیشآزمون –
پسآزمون با گروه  TRXو کنترل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر
دبیران مرد بازنشسته تربیتبدنی شهرستان کاشان بودند که بعد از
اعالم فراخوان 32 ،نفر از آنها بهطور داوطلبانه حاضر به همکاری
در پژوهش شدند .نمونه آماری این تحقیق  16نفر از سالمندان بودند
که شرایط ورود به مطالعه را داشتند که انتخاب آنها بر اساس
امکانات تیم تحقیق بود .آزمودنیها با محدوده سنی  59تا  68سال،
بهصورت هدفمند و در دسترس انتخاب و بر اساس شاخص توده
بدن ،همگن شدند و بهصورت تصادفی ،به گروه  TRXو گروه کنترل
تقسیم گردیدند (جدول شماره  .)2شرایط ورود به مطالعه ،شامل)1 :
سالمندان سالم مرد باالی  60سال )2 ،کسب نمره  18در آزمون معاینه
مختصر روانی ) ،(MMSEطرحشده بهوسیله  Folsteinو همکاران
( )3 ،)1975عدم استفاده از عصا و توانایی راهرفتن بهصورت مستقل،
 )4نداشتن سابقهی بیماری قلبی  -ریوی حاد ،صدمات مغزی ،بیماری
پارکینسون ،فشارخون باال ،دیابت ،بیماری کلیوی )5 ،عدم
ناتوانیهای ارتوپدی معنادار یا بیماری حاد )6 ،تکمیل پرسشنامه
آمادگی برای شروع فعالیتبدنی ( )PARQو پیشینه پزشکی و )7
آشنایی آزمودنیها با نحوه انجام فعالیتبدنی و نیز معیارهای خروج
افراد از مطالعه ،شامل )1 :دو جلسه غیبت در زمان اجرای پروتکل
تمرینی )2 ،بروز هر نوع بیماری و مصرف هر نوع دارو و مکمل
غذایی که بر فاکتورهای اندازهگیریشده مؤثر باشد )3 ،شرکت در
برنامه ورزشی خارج از برنامه تمرینی مطالعه و  )4عدم شرکت در
آزمایشها بود .بعد از جمعآوری مشخصات دموگرافیک و معاینه
توسط پزشک ،اجازه تمرینات ورزشی از طرف پزشک صادر شد.
کلیه شرکتکنندگان اطّالعات مکتوب در خصوص پژوهش را
دریافت نمودند و پس از مطالعه ،از آنها درخواست شد که
رضایتنامه کتبی را امضا نمایند .در مرحله اوّل ،وزن (کیلوگرم) و
قد (سانتیمتر) آزمودنیها با استفاده از ترازوی مدل  SECAساخت
کشور آلمان ،به ترتیب با دقت  0/1کیلوگرم و  0/1سانتیمتر و
شاخص توده بدن ( )BMIبر حسب وزن تقسیم بر مجذور قد
(کیلوگرم بر مترمربع) اندازهگیری شد .کلیه مراحل تحقیق زیر نظر
پزشک معتمد و متخصص فیزیولوژی ورزشی صورت گرفت .گروه
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اثر دوازده هفته تمرینات مقاومتی....
تجربی به مدت  12هفته 3 ،جلسه در هفته و به مدت  60دقیقه زیر

آزمودنی ها ،توسط تکنسین آزمایشگاه گرفته شـد .در این مطالعه،

نظر مربی بینالمللی  TRXبه تمرین پرداختند 10 .دقیقه ابتدایی

سطوح سرمی تستوسترون و کورتیزول توسط کیتهای LIAISON

جلسه تمرین به گرم کردن و  5دقیقه آخر به حرکات کششی جهت

ساخت کشور اسپانیا با روش کمّی لومینسانس در مقیاس نانوگرم در

سرد کردن اختصاص داده شد .گروه تجربی تمرینات مقاومتی TRX

میلیلیتر اندازهگیری شد .در تجزیهوتحلیل آماری ،ابتدا تمامی

را طبق جدول  1انجام دادند و گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت

متغیرهای کمّی توسط آزمون شاپیرو  -ویلک از نظر نرمال بودن

نکردند [ 48 .]12ساعت قبل و بعد از دوره مداخلـه ،پـس از 12

بررسی شد و پس از تأیید ،از روشهای آماری پارامتریک شامل

ساعت ناشتایی شبانه ساعت  9تا  10صبح روزهـای تعیینشده و در

آزمون تحلیل کوواریانس و  tزوجی برای تجزیهوتحلیل دادهها

شـرایط آزمایشـگاهی یکسان (از نظر درجه حرارت ،نور ،رطوبت،

استفاده شد .کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار آماری

ریتم شبانهروزی و ساعت خونگیری) 5 ،سیسی خون از ورید

 SPSSنسخه  23در سطح معناداری  P<0/05انجام شد.

آنتیکوبیتال از سیاهرگ ناحیه ساعد در وضعیت نشسته از دست چپ
جدول شماره  -1تمرینات  TRXو نحوه صحیح انجام هر حرکت و عضالتی را که آن حرکت درگیر میکند [.]12
تمرین TRX

پرس سینه

النژ معلق (هر دو
پا)

پارویی (رویینگ)
دو دست

اسکات

توضیحات
وضعیت بدن را پشت بر روی مرکز دستگاه کنید .دستگیرههای  TRXرا گرفته و به بدن زاویه دهید .با خم
کردن آرنجها بدن را با سطح فقسه سینه همتراز کنید .سپس با باز کردن آرنجها بدن را به نقطه آغاز بازگردانید.

عضالت درگیرشونده
سینهای بزرگ
دلتوئید
پشت بازو

یکی از پاها را در هر دو دستگیره کش (بند) ،داخل کنید به شکلی که روی پا به سطح دستگیرهها قفل شود .یک

چهار سر ران

گام از مرکز دستگاه فاصله یگبرید .حال ،زانویی را که وزن بدن روی آن افتاده ،به آرامی خم کنید .به یاد داشته

پشت ران (همسترینگ)

باشید پنچه پا جلوتر از زانو باشد .سپس زانو را به حالت آغازین بازگردانید.

سرینی

بدن را رو به دستگاه کنید .دستگیرهها را طوری بگیرید که به هم نزدیک باشند .در یک وضعیت مطلوب قرار

ذوزنقهای

گرفته به شکلی که کلّ بدن در یک راستا باشد .بدن را تا سطح سینه باال کشیده و سپس به حالت کامالً آزاد

عضله پشتی بزرگ

آغازین برگردید.

سرشانه (دلتوئیدی)

هر دو دستگیره را در حالتی که رو به دستگاه هستید ،با دو دست بگیرید .فاصله دستها از هم مقداری طبیعی

چهارسر ران

باشد .زانوها را به شکلی که از پنجه پاها عقبترند تا زمانی که رانها با زمین موازی شوند ،خم کنید ،از

پشت ران

دستها فقط به عنوان پشتیانی ،جهت نگهداشتن تعادل کمک بگیرید .سپس به حالت آغازین بازگردید.

سرینی

روی به دستگاه شوید .هر دو دستگیره را بگیرید .دستها بایستی طی سه حرکت کلّ دامنه حرکتی دایرهایشکل
پروانه با بند
()YTW

را طی کنند .این حرکت سه مرحلهای است که پس از اتمام هر مرحله بایستی به نقطه آغازین حرکت بازگردید.

سرشانه (دلتوئیدی)

بدن به آرامی زاویهدار میشود .دستها را در فرم  Yشکل به باالی سر ببرید .سپس دستها را در راستای

ذوزنقهای

پهلوها کامالً باز از هم پایین آورده تا شکل  Tبه خود بگیرند .در آخر دستها را پایین کشیده ،در کنار رانها

ماهیچههای لوزیشکل

قرار دهید تا فرم  Wبه خود بگیرند.
روی یکی از پاها را در هر دو دستگیره فرو کنید .یک قدم از مرکز دستگاه فاصله بگیرید .دوال شده و در
پشت پا ددلیفت

حالتیکه پشت کمر صاف است و پای درگیر کش کمی خم شده است تا سطح باسنها پایین بیایید .حال باالتنه

(هر دو پا)

را به سمت زمین خم کنید .در آخر به حالت اوّلیه بازگردید.

سرینی
پشت ران (همسترینگ)

پشت به روی مرکز دستگاه باشید .هر دو دستگیره را در حالتیکه دستها باالی سر قرار دارند و کامالً
پشت بازو

کشیدهاند ،بگیرید .بدن بایستی در یک راستا باشد و آرنجها همتراز با سرشانهها قرار گیرند .آرنجها را تا زاویه

پشت بازو

 90درجه خم کرده ،سپس به حالت کشیده اوّل تمرین بازگردانید.
پشت ران
(همسترینگ)

طاقباز روی زمین دراز بکشید .پاشنه هر پا را داخل دستگیرهها کرده به شکلی که پشت پا با آنها در تماس
باشد .سپس پاشنهها را در وضعیتی پلمانند به سمت باسن کشیده ،در همین موقعیت نگه دارید .این حرکت به

پشت ران

سمت داخل به سمت بیرون را متناوباً انجام دهید.
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پالنک (تخت)

عضالت راست شکم

در حالتی که از آرنجها به روی زمین بهعنوان تکیهگاه استفاده میکنید ،رو به پشت خوابیده و پاها را به شکلی

عضله عرضی شکم

که روی پا درون دستگیره باشد ،در آنها فرو کنید .حال در این وضعیت تا حدّ امکان قرار گیرید.

پهلو و فیله کمر

ایزومتریک ساید
هولد با پرس

از طرف پهلو به سمت مرکز دستگاه بایستید .هر دو دستگیره را گرفته در سطح قفسه سینه نگه دارید .به بدنتان

پهلو

پالوف و بند

زاویه دهید .حال با باال و پایین کردن کشها توسط دستها بدن را به سمت باال و پایین حرکت دهید.

ماهیچه مربع کمری

(کش)

مردان سالمند گروه تجربی شد ( .)P>0/05مقدار تستوسترون به

نتایج
همانطور که جدول شماره  2نشان میدهد ،بین

میزان ( )6/92±0/82و با  15/34درصد تغییر با افزایش بعد از 12

متغیرهای سن ،وزن ،قد و  BMIسالمندان شرکتکننده در این

هفته تمرینات  TRXهمراه بود .از طرفی نتایج تحلیل آماری

مطالعه در دو گروه تجربی و کنترل از لحاظ آماری ،تفاوت

بینگروهی ناشی از تحلیل کوواریانس (با کوواریت پیشآزمون)

معناداری وجود نداشت ( .)P <0/05گروه تجربی (با میانگین سن
 ،61/87±1/24وزن  ،74/37±3/37قد  1/71±0/03و BMI
 )25/32±1/76و گروه کنترل (با میانگین سن  ،62/25±1/83وزن

نشان داد که میزان تستوسترون در گروه تجربی به نسبت کنترل
افزایشیافته ولی اختالف معناداری مشاهده نشد ( .)P<0/05نتایج
نشان داد که میزان کورتیزول در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل

 ،73/00±3/97قد  1/73±0/39و  )23/24±1/26 BMIدر این

افزایش داشت ،امّا معنادار نبود .همچنین در گروه کنترل که برنامه

مطالعه حضور داشتند .همانطور که جدول شماره  3نشان میدهد،

تمرینی را دریافت نکرده بودند ،در تغییرات درونگروهی

نتایج تحلیل آماری درونگروهی با استفاده از  tوابسته نشان داد
که  12هفته تمرینات  TRXمنجر به اختالف معناداری در میزان

کورتیزول ،تفاوت معناداری مشاهده نشد (.)P<0/05

تستوسترون خون سرمی ( )t= -3/49 ، P=0/01در
جدول شماره  -2ویژگیهای توصیفی آزمودنیها در گروه تجربی ( )n=8و کنترل ()n=8
متغیر

پیشآزمون تجربی

پیشآزمون کنترل

P

سن (سال)

61/1±87/24

62/1±25/83

0/65

وزن (کیلوگرم)

74/3±37/37

73/3±00/97

0/25

قد (سانتیمتر)

1/0±71/03

1/0±73/39

0/34

( BMIکیلوگرم بر متر مربع)

25/32±1/76

23/24±1/26

0/14

جدول شماره  -3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و  tزوجی برای بررسی اثر بینگروهی و درونگروهی (گروه تجربی ( )n=8و کنترل ())n=8
متغیر

تستوسترون (نانوگرم /میلیلیتر)

کورتیزول (نانوگرم /میلیلیتر)

 Pدرونگروهی

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

تجربی

5/84±0/87

6/92±0/82

-3/49

کنترل

6/33±0/98

6/20±0/86

0/32

0/75

تجربی

149/10 ±14/94

159/66 ±20/22

-1/62

0/14

کنترل

147/72±15/77

146/72±21/38

0/17

0/86

 Pبینگروهی

t

sig

F

sig

*0/01

4/07

0/06

1/77

0/20

* نشانه معناداری آماری درونگروهی
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بحث

هورمونهای در گردش خون نظیر هورمون رشد ،تستوسترون و
هدف از مطالعه حاضر ،بررسی اثر  12هفته تمرینات TRX

بر سطوح سرمی هورمونهای تستوسترون و کورتیزول در مردان
سالمند بود .نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات  TRXبه مدت
 12هفته منجر به افزایش میزان تستوسترون در سالمندان میشود .در
تحقیق حاضر مشخص شد که غلظت سطح تستوسترون سرم از 5/84
(نانوگرم/میلیلیتر) در مرحله پیشآزمون به ( 6/92نانوگرم/میلیلیتر)
پس از  12هفته تمرینات  TRXافزایش یافته است .بنابراین ،تمرینات
 TRXباعث افزایش  15/34درصدی در غلظت تستوسترون در گروه
تجربی شده است .همچنین ،میزان سطح سرمی تستوسترون در گروه
تجربی به نسبت کنترل افزایش داشت ،اما از نظر آماری معنیدار نبود.
در تحقیقی  Ribeiroو همکاران ( )2017نشان دادند که هشت هفته
تمرین مقاومتی تأثیری بر تستوسترون زنان سالمند ندارد که با تحقیق
حاضر همخوانی ندارد .احتماالً یکی از دالیل افزایشنیافتن
تستوسترون در تحقیق  ،Ribeiroجنسیت آزمودنیهای پژوهش
بود[ ، ]24چرا که در زنان سطوح تستوسترون پایه بسیار پایین است
[ Paunksnis .]25و همکاران ( )2018نیز تفاوتی در میزان
تستوسترون افراد سالمند 2 ،و  24ساعت پس از دو نوع تمرین
مقاومتی مشاهده نکردند [ .]16در بررسی پاسخهای آنابولیک
هورمونی ،انصاری و همکاران ( )1399گزارش کردند که به دنبال
شش هفته تمرین  ،TRXمقدار هورمون آنابولیکی فاکتور شبه-
انسولین ( ،)IGF-1در پسآزمون گروه تجربی نسبت به پیشآزمون
با افزایش همراه بوده است [ .]4از سوی دیگر ،یافتههای مطالعات
قبلی نشان داد که تمرینات  TRXمیتواند قدرت و استقامت
عضالت باالتنه و پایینتنه را بهبود بخشد که این نتیجه ،نشاندهندهی
محیط آنابولیک در بدن است [ .]4یافته دیگر مطالعه حاضر این بود
که غلظت کورتیزول پس از  12هفته تمرینات  TRXاز 10/149
(نانوگرم/میلیلیتر)

در

مرحله

پیشآزمون

به

159/66

(نانوگرم/میلیلیتر) در پسآزمون در گروه تجربی افزایش یافت؛ اما
این افزایش معنادار نبود .درحالیکه گروه کنترل غیرفعال باقی ماند
و بهطور طبیعی هیچ افزایشی در سطح کورتیزول خود نشان نداد .در
مورد تغییر در الگوی ترشح کورتیزول توسط تمرین مقاومتی
درازمدت تفاهم عمومی وجود ندارد ،بهطوریکه برخی عدم تغییر
[ ،]25کاهش [ ]26و حتی افزایش [ ]27آن را گزارش کردهاند .نتایج
در مطالعه حاضر در مورد کورتیزول همسو با مطالعات انصاری و
همکاران ( ،)1399سیاح و همکاران (،)2019

 Vuorimaو

همکاران ( )2008و Bussauو همکاران ( )2006بود [.]29،28،23،4
معموالً تمرینات مقاومتی ،یک محرك قوی برای افزایش حادّ غلظت
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کورتیزول است [ .]30علمیه و همکاران نیز با بررسی اثر تمرینات
TRXبر سطوح سرمی کورتیزول زنان گزارش کردند که با انجام
این نوع تمرینات میزان کورتیزول افزایش مییابد که با نتایج مطالعه
ما همسو است [ .]4اما از طرف دیگر ،نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق
دشتی و همکارانش ( )1393مغایرت داشت .دشتی و همکارانش در
تحقیقی که با هدف بررسی پاسخهای هورمونی کوتاهمدت کورتیزول
به تمرین مقاومتی در پسران جوان غیر ورزشکار انجام دادند ،افزایش
حادّ قابلمالحظهای را در غلظت کورتیزول سرمی مشاهده کردند .از
دالیل احتمالی تفاوت در نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق دشتی
میتوان به تفاوت در جنسیت نمونهها اشاره کرد .نمونههای تحقیق
حاضر را سالمندان تشکیل میدادند ،حال آنکه نمونههای موجود در
تحقیق دشتی و همکارانش پسران جوان غیرورزشکار بودند .دلیل
دیگر تفاوت در نتایج ،مربوط به نوع و مدتزمان تمرین مقاومتی
ارائهشده به شرکتکنندهها است [ .]31یافتههای  Tahaو Khaled
( )2019نشان داد که پس از یک دوره حادّ ورزش مقاومتی با شدت
کم و متوسط ،میزان کورتیزول کاهش قابلتوجهی داشته است ،در
حالیکه بعد از یک دوره حادّ تمرین مقاومتی با شدت باال در افراد
مسن تغییر قابلتوجهی در میزان کورتیزول مشاهده نشد [ .]8از دالیل
احتمالی تفاوت در نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق دشتی و
همکاران میتوان به تکجلسهای بودن تمرینات اشاره کرد .کاهش
کورتیزول بهطور کلی ممکن است مربوط به مهار کاتابولیسم پروتئین
و تجمع پروتئین به دلیل کاهش تخریب آن باشد [ .]32برخی از
مطالعات گزارش کردهاند که کورتیزول بهعنوان یک هورمون
استرس ،پس از برنامههای تمرینی با حجم باال که با استرس
متابولیکی زیادی همراه است ،در مقایسه با برنامههای تمرینی
کمحجم ،بیشتر افزایش مییابد [ .]34،33به نظر میرسد کورتیزول
آزادشده وابسته به نیروی انقباض عضله ،مقدار تحریکشده درون
بافت عضالنی و در مدتزمان استراحت بین ستها باشد [.]35
علیرغم نگرانیهای روششناختی ،بعضی مطالعات ،کورتیزول را از
طریق بزاق اندازهگیری میکنند [ .]36بدینترتیب مقادیر آستانههای
بالینی نمیتوانند در همه آزمایشگاهها اعمال شوند و باید با احتیاط
تفسیر گردند [ .]36با توجه به نتایج تحقیق ،احتماالً تمرینات TRX
نمیتواند غلظت سطح کورتیزول را به مقدار خیلی زیاد افزایش دهد.
یک توضیح احتمالی برای نتایج تحقیق حاضر ممکن است عدم فشار
کافی متابولیکی ناشی از ورزش  TRXباشد که برای افزایش سطح
کورتیزول سرم کافی نیست .همچنین برنامه تمرینی  TRXمورد
استفاده در این تحقیق منجر به افزایش  15/34درصدی غلظت
هورمون تستوسترون شده است و فرآیندهای آنابولیک را تحتتأثیر
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قرار میدهد .احتماالً افزایش تستوسترون بهدلیل سازگاریهای

کرد؛ بنابراین در تعمیم یافتههای تحقیق حاضر باید احتیاط الزم را

عصبی ناشی از فراخوان واحدهای حرکتی ،تواتر برانگیخته شدن

در نظر داشت .از اینرو پیشنهاد میشود تمرینات  TRXبا سنجش

واحدهای حرکتی و افزایش فعالیت اختیاری آگونیستها و کاهش

میزان قدرت و استقامت عضالنی همراه با پاسخهای هورمونی در

عملکرد آنتاگونیستها به وجود میآید [ .]38 ،37چون ماهیت

اندازه نمونه بزرگتر و با کنترل شرایط روانی نیز مورد بررسی قرار

تمرینات TRX

با توجه به معلق بودن ،سیستم عصبی را درگیر

گیرد.

میکند ،سازگاری عصبی قدرت بهوجودآمده و افزایش تستوسترون
در این مطالعه را توجیه میکند .از دالیل احتمالی دیگر افزایش
تستوسترون ،سازگاریهای موضعی عضله ناشی از افزایش فعالیت
آنزیم های اکسایشی و گلیکولیتیکی است که البته در این تحقیق
اندازهگیری نشده بودند [ .]39تمرینات مقاومتی با شدت باالتر ممکن
است نتایج مفیدتری به همراه داشته باشد ،اما ممکن است موجب
ایجاد فشار زیاد به سیستم عضالنی اسکلتی و قلبی  -عروقی شده،
عالوهبر بروز برخی عواقب ناخوشایند ،باعث دلزدگی و ترك
تمرینات از سوی سالمندان شود [ .]4استفاده از بارهای سبک برای
سالمندان ،خود سبب ایجاد انگیزه برای اجرای تمرینات مقاومتی در
این گروه میشود و نیز در سالمندانی که اعتماد به نفس کمتری برای
استفاده از بارهای سنگین دارند ،مفید است .از طرفی دیگر استفاده

نتیجهگیری
این مطالعه نشان داد که تمرینات  TRXبهعنوان یک تمرین
مقاومتی با استفاده از وزن بدن باعث افزایش معنادار میزان
تستوسترون و کاهش کورتیزول میشود .با توجه به اینکه با افزایش
سن میزان هورمونهای آنابولیک بدن کاهش پیدا میکنند ،افراد
سالمند میتوانند از تمرینات  TRXبرای بهینهسازی پاسخ آنابولیکی
پس از تمرین و به حداقل رساندن پاسخ زیاد استرس که اثر نامطلوبی
بر عضالت و پاسچر و تعادل افراد سالمند دارد ،استفاده کنند تا
پیامدهای منفی جسمانی و متعاقب آن هزینههای درمانی کاهش یابد.
تشکر و قدردانی

از  ، TRXامکان اجرای این تمرینات را در فضایی غیر از سالن
ورزشی ،مانند خانه و محیط کار فراهم آورده ،پایبندی به ورزش را

محققان این پژوهش ،از کلیه آزمودنیهایی که در این

بهبود میبخشد .بنابراین ،این برنامه تمرینی بهعنوان یک شیوه تمرینی

پژوهش شرکت نمودهاند ،صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایند .از

مناسب برای افزایش سطح تستوسترون در سالمندان توصیه میشود.

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه کاشان و دانشگاه محقق اردبیلی که

از جمله محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به انتخاب حجم کم

در این تحقیق ما را همراهی نمودند ،سپاسگزاریم.

نمونه و عدم اندازهگیری قدرت و استقامت عضالنی سالمندان اشاره
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