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ABSTRACT
Introduction: Women's sexual function decreases during menopause, which in turn reduces
their quality of life. Some studies have suggested that physical activity is associated with
increased serum levels of androgens and improved sexual function. The aim of this study was to
investigate the effect of concurrent training on serum androgens levels and sexual function in
postmenopausal women.
Methods: The study was performed quasi-experimentally. The statistical sample of this
study consisted of 30 postmenopausal women with an average weight of 65.1±5.4kg. Subjects
were randomly divided into two groups of simultaneous training and control. The training group
performed 8 weeks of concurrent training. Serum levels of dehydroepiandrosterone, testosterone
and sexual function were measured 48 hours before and after training. Data were analyzed using
SPSS 23 statistical software at a significance level of 0.05.
Results: Concurrent training in the experimental group significantly increased serum
testosterone levels compared to the control group (P=0.042). Although concurrent training
increased the serum level of dehydroepiandrosterone in the experimental group, but this value
was not significant (P=0.396). Concurrent training also increased sexual function in the areas of
desire (P=0.035), marital satisfaction (P=0.002) and total scores (P=0.047) in the concurrent
training group compared to the control group.
Conclusion: In general, based on our findings, it seems that concurrent training improves
sexual function in postmenopausal women by increasing serum testosterone levels.

Keywords: Menopause, Sexual development, Androgen, Testosterone, Dehydroepiandrosterone, Training
Corresponding Information:

Mohammad Parastesh, Assistant Professor, Faculty of Sport Sciences, Department of Sports Physiology
and Pathology, Arak University, Arak, Iran. Email: M-Parastesh@Araku.ac.ir

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits
copy and redistribution of the material just in noncommercial usages with proper citation.

How to Cite This Article:

Parastesh M, Mohseni Z, Khosravi Zadeh E, Saremi A. The Effect of Concurrent Training on Serum
Androgens Levels and Sexual Function in Menopausal Women. Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2021;
29 (4) :292-301

1400  – پاییز4  شمارة29 دورة

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا  -شاپا الکترونیک | 2676-5748 :مقاله پژوهشی

تأثیر تمرین همزمان استقامتی و مقاومتی بر سطوح آندروژنها و عملکرد جنسی زنان یائسه
محمد پرستش

* ،۱زهرا محسنی  ،2اسفندیار خسروی زاده

 ،۳عباس صارمی

4

 .1استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اراك ،اراك ،ایران
 .2كارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اراك ،اراك ،ایران
 .3دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اراك ،اراك ،ایران
 .4دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اراك ،اراك ،ایران
اطالعات مقاله
تاریخ وصول1399/12/04 :
تاریخ پذیرش1400/06/13 :
انتشار آنلین1400/09/30 :
نویسندۀ مسئول:
محمد پرستش
استادیار گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی
ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اراك،
اراك ،ایران

پست الکترونیک:
M-parastesh@Araku.ac.ir
برای دانلود این مقاله ،کد زیر را با
موبایل خود اسکن کنید.

چکیده
مقدمه :عملکرد جنسی زنان در طول یائسگی كاهش مییابد كه خود باعث كاهش كیفیت زندگی
آنها میشود .برخی مطالعات ارتباط فعالیت فیزیکی با افزایش سطح سرمی آندروژنها و بهبود عملکرد
جنسی را مطرح كردند .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرین همزمان بر سطح آندروژنها و عملکرد
جنسی زنان یائسه انجام شد.
روش کار :مطالعه بهصورت نیمهتجربی اجرا شد كه نمونۀ آماری این پژوهش را  30زنان یائسه با
میانگین وزن  65/1±5/4كیلوگرم تـشکیل دادند .در ادامه ،آزمودنیها بهطورتصادفی به دو گروه تمرین
همزمان و كنترل تقسیم شدند .گروه تمرین  8هفتـه تمـرین همزمان اجرا نمودنـد .سـطوح سرمی
دیهیدرواپیآندروسترون ،تستوسترون ،عملکرد جنسی  48ساعت قبل و بعد از دورة تمرینی اندازهگیری
شد .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخۀ  23در سطح معنیداری  0/05تحلیل شدند.
یافتهها :تمرین همزمان در گروه تجربی موجب افزایش معنادار سطح سرمی تستوسترون نسبت به گروه
كنترل شد ( .)P=0/042با وجود اینکه تمرین همزمان موجب افزایش سـطح سرمی دیهیدرواپیآندروسترون
در گروه تجربی شد؛ اما این مقدار در سطح معناداری نبود ( .)P=0/396تمرین مقاومتی همچنین موجب
افزایش عملکرد جنسی در حیطههای میل ( ،)P=0/035رضایت زناشویی ( )P=0/002و مجموع امتیازات
( )P=0/047در گروه تمرین همزمان نسبت به گروه كنترل شد.
نتیجه گیری :بهطوركلی ،بر اساس یافتههای ما به نظر میرسد كه تمرین همزمان استفامتی -مقاومتی
با افزایش سطح سرمی تستوسترون موجب بهبود عملکرد جنسی زنان یائسه میشود.
کلیدواژهها :یائسگی ،بهبود عملکرد جنسی :آندروژن ،تستوسترون ،دیهیدرواپیآندروسترون ،تمرین

مقدمه
یائسگی ،پدیدهای كاملً طبیعی و در واقع ،نقطهای از
حیات یک زن است كه بهدلیل كاهش فعالیت تخمدانها و
كمبود استروژن ،دورههای قائدگی به پایان میرسد و به اتمام
دوران باروری در زن میانجامد ( .)1افزایش امید به زندگی در
كشورها موجب شده تا زنان نیمی از عمر خود را در حالت
كمبود استروژن سپری كنند ( .)2با افزایش سن زنان از میزان
هورمون آنابولیک تستوسترون به خصوص بعد از سن 40
سالگی كاسته میشود ،بهطوری كه بین سنین  40تا50
سالگی ،سطح سرمی تستوسترون بهطور تقریبی ،نصف مقدار
follicles
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آن در سنین  20تا  30سالگی است ( .)3هورمون تستوسترون
مهمترین آندروژن است كه در زنان ،در سنین قبل از یائسگی
 25درصد بهوسیلۀ سلولهای تکای 1تخمدانها ( 25 )4درصد
بهوسیلۀ قشر غدد فوق كلیوی و تقریباً  50درصد بقیه
تستوسترون در خون ،از تبدیل محیطی هورمونهای
آندروستندیون ،دهیدرواپی آندروسترون (( )DHEAكه سهم
غدة فوق كلیوی  70درصد تا  90درصد و بقیه سهم تخمدان
است) و دهیدرواپی آندروسترون سولفات (( ،)DHEA-Sكه
تقریباً  95تا  100درصد آن از غدد فوق كلیوی ترشح میشود)،
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به وجود میآید ( .)5در سنین بعد از یائسگی ،تخمدانها منبع
اصلی تولید تستوسترون هستند ،بهطوری كه  50درصد
بهوسیلۀ تخمدانها 10 ،درصد بهوسیلۀ قشر غدد فوق كلیوی
و  40درصد از طریق محیطی تولید میشود (.)7 ,6
دیهیدرواپی آندروسترون ( )DHEAفراوانترین هورمون
استروئیدی آدرنال 1در گردش خون بزرگساالن سالم است.
در هر دو جنس مردان و زنان ،سطح سرمی  DHEAدر حدود
 25سال به اوج مقدار خود میرسد و در دهۀ سوم سنی بهطور
پیوسته كاهش مییابد ( .)8همچنین كاهش سطوح سرمی
 DHEAممکن است به ضعف جسمانی و یا كاهش فعالیت
بدنی مرتبط باشد (.)9
عملکرد جنسی بخشی از زندگی و رفتار انسانی است و
چنان با شخصیت فرد در هم آمیخته است كه صحبت از آن
بهعنوان پدیدهای مستقل ،غیرممکن به نظر میرسد .یکی از
نگرانیهای زنان در سنین یائسگی كاهش عملکرد جنسی آنها
است .بر اساس مطالعههای مبتنی بر جامعه ،شیوع اختلل
عملکرد جنسی در زنان یائسه بین  68تا  86/5درصد در
كشورهای مختلف ذكرشده است ( .)10در مطالعهای در كشور
ایران مشخص میگردد كه دو سوم زنان یائسه ( 45تا  65ساله)
از حداقل یک مشکل جنسی رنج میبرند ( .)11پژوهشهای
متعدد نشان میدهد كه هورمونهای جنسی (استروژن،
آندروژنها و حتی پروژسترون) مغز را برای پاسخ التهابی به
انگیزههای جنسی از طریق القای شرایط عصبی -شیمیایی
تحریک میكنند ( .)13 ,12بررسیها نشان داده است كاهش
انگیزة جنسی ،برانگیختگی جنسی ،لغزندهسازی واژن و
مواردی از این قبیل ،همه در ارتباط با كاهش سطوح آندروژن
است ( .)14برخی مطالعات نشان میدهد كه آندروژنهای
درونزا یا آندروژنهای تجویزشده برای درمان ،بهطور بالقوه
روی عملکرد جنسی زنان تأثیر میگذارند ( .)15برخی
تحقیقات نشان دادهاند كه میزان تستوسترون سرم در زنان
یائسه با عملکرد جنسی ارتباط معنیداری دارد ( .)16در
حالیکه در مطالعات دیگر هیچ ارتباطی بین سطح تستوسترون
و عملکرد جنسی در دوران یائسگی پیدا نشده است (.)18 ,17
برای مثال مطالعهای در استرالیا ،نتوانست ارتباط بین سطوح
تستوسترون پلسما و نشانههای جنسی را نشان دهد .از طرفی
ارتباطی بین سطوح دهیدرواپی آندروسترون سولفات 2پلسما

در زیر صدك  10و نمرة پایین حوزههای مختلف عملکرد
جنسی در جمعیت مشابه استرالیایی پیدا شد ( .)19با این
حال ،در گزارش دیگری بیشتر زنان با سطوح پایین ،DHEAS
عملکرد جنسی پایینی را گزارش نکردند (.)20
از طرفی تمرینات ورزش میتواند از طریق چند
بیومکانیسم مختلف موجب بهبود فعالیتهای جنسی زنان
شود .برای مثال ورزش ترشح هورمون آزادكننده
كورتیکوتروپین ( )CRHرا تحریک میكند و افزایش این
هورمون به ترشح بیشتر  ACTHو اندورفین میانجامد (.)21
علوه براین اوپیوئیدهای اندوژن كه با ورزش در ارتباط هستند
نیز ممکن است ،تأثیر مثبتی بر عملکرد جنسی داشته باشند
( .)22از طرفی ،كمتحركی میتواند باعث ابتل افراد به
بیماریهایی از قبیل دیابت ،فشار خون و چاقی شود ،كه
هركدام میتواند به كاهش میل جنسی منجر گردد (.)23
مطالعات نشان دادهاند كه تمرینات مقاومتی میتواند سطوح
سرمی  DHEAرا بعد از یک دورة تمرین مقاومتی افزایش دهد
( )24كه این موضوع به نظر میرسد میتواند یک جنبۀ مثبت
تمرین مقاومتی برای اختلالت عملکرد جنسی زنان یائسه
باشد .الزم به ذكر است با اینکه برخی از مطالعات به سنجش
اثر فعالیت بدنی بر عملکرد جنسی پرداختهاند ،اما پژوهشهای
صورتگرفته در این حیطه ،نوپا بوده و بیشتر محدود به
نمونههایی با بیماریهای خاص است .افزایش آندروژنها در
مردان به دنبال تمرینهای استقامتی و بیهوازی اثبات شده
است؛ اما مطالعات كمی به بررسی اثر تمرینات همزمان بر
سطح تستوسترون پرداختند .علوه بر این ،یافتن ارتباط این
نوع تمرینها با سطح آندروژنها و عملکرد جنسی در زنان
یائسه هنوز مبهم است.
با توجه به مطالعات گذشته اختلالت عملکرد جنسی در
زنان یائسه به وضوح به اثبات رسیده است از طرفی به نظر
میرسد ورزش و فعالیتهای بدنی با تغییر سطح هورمونهای
آندروژن میتواند بر عملکرد جنسی زنان یائسه تأثیرگذار باشد.
همچنین به نظر میرسد ،اثر تمرینات همزمان مقاومتی–
استقامتی بر این دو متغیر تاكنون بررسی نشده است .هدف
مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر  8هفته تمرین همزمان استقامتی
و مقاومتی بر سطح سرمی آندروژنهای و متعاقب آن بررسی
عملکرد جنسی زنان یائسه است.

1

2

Circulating adrenal steroid hormone
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روش کار
پژوهش حاضر از نوع كارآزمایی كنترلشدة تصادفی با طرح
پیشآزمون -پسآزمون با دو گروه كنترل و مداخله است .این
مطالعه بر  30نفر از زنان سالمند یائسۀ سالم غیرفعال با
میانگین سنی  59±5/4و محدودة سنی  45تا  68سال
شهرستان گلپایگان انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه،
شامل :سن بین  45تا  68سال ،تأهل ،عدم ابتلء به بیماریهای
مزمن ،عدم سابقۀ فعالیتبدنی منظم در یک سال قبل از آغاز
مطالعه و داشتن سطح سلمت عمومی جسمانی و روانی مبتل
نبودن به دیابت و نداشتن سابقۀ تخمدان پلیكیستیک بود؛ كه
این موارد با استفاده از پرسشنامه آمادگی برای شروع فعالیت
ورزشی ( )PARQو پرسشنامه پیشینۀ پزشکی مورد ارزیابی
قرار گرفت و معیارهای خروج از مطالعه شامل :غیبت بیش از
 3جلسه و آسیب حین اجرای پروتکل تمرینی بود .پس از
معرفی و تشریح اهداف پژوهش و مراحل و انتظارات پژوهشگر،
ابتدا از آزمودنیها درخواست شد ،تا فرم رضایتنامۀ شركت در
تحقیق را تکمیل نمایند .نمونهها بهصورت مبتنی بر هدف،
انتخاب و بهصورت تصادفی ساده قرعهكشی و به دو گروه شاهد
( 15نفر) و مداخله ( 15نفر) تقسیم شدند .حجم نمونه بر
اساس مطالعات قبلی در این زمینه و سپس بر اساس برآورد
نرمافزار جی پاور ( )G Powerانجام پذیرفت كه مقدار اندازة اثر
 1/05با توجه به میانگین و انحرافمعیار مطالعات قبلی (پیش
آزمون  0/19±0/13نانوگرم بر میلیلیتر و پس
آزمون 0/28±0/07نانوگرم بر میلیلیتر) و مقدار خطا نوع 1
(الفا  )0/5و مقدار خطا نوع ( 2بتای  )0/5در نظر گرفته شد
( .)25نمونهگیری خون در دو مرحله ،قبل از آغاز تمرین و پس
از آخرین جلسۀ تمرین ،در حالت ناشتا از ورید بازویی گرفته
شد .همچنین نمونههای گروه كنترل نیز در همین بازة زمانی
گرفته شد و نمونۀ دوم هم  8هفته بعد 24 ،ساعت بعد از
آخرین جلسۀ تمرین ،اخذ گردید .پرسشنامۀ عملکرد جنسی
نیز توسط افراد هر دو گروه ،قبل از انجام آزمون و بعد از آن
بهصورت همزمان تکمیل گردید .در ابتدا یک جلسۀ 60
دقیقهای آشناسازی با هدف پژوهش و آشنایی مختصری با
تمرینات برای تمام افراد شركتكننده انجام شد و سپس برنامۀ
تمرینات ورزشی به مدت  8هفته ،سه جلسه در هفته ،هر
جلسه  90دقیقه و شامل  10دقیقه گرم كردن فعال با استفاده
)Female Sexual Function Index (FSFI
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از حركات كششی ،دویدن نرم به همراه چندین حركت ساده
ایروبیک و سپس تمرینات ورزشی هوازی به مدت  40دقیقه و
سپس  35دقیقه تمرینات مقاومتی و در نهایت  5دقیقه سرد
كردن شامل حركات كششی انجام شد.
ارزیابی عملکرد جنسی
در این مطالعه از پرسشنامۀ شاخص عملکرد جنسی زنان
( 1)FSFIو دموگرافیک توسط آزمودنیهای گروه شاهد و
مداخله ،قبل اجرای پروتکل تمرینی و  24ساعت پس از آخرین
جلسۀ تمرینی تکمیل و پاسخ داده شد .این پرسشنامه ،شامل
 19سؤال بود كه عملکرد جنسی زنان را در  6حوزة مستقل
میل ،تحریکروانی ،رطوبت ،ارگاسم ،رضایتمندی و درد جنسی
میسنجد .نمرات در نظرگرفتهشده برای هر حوزه از  1-5یا
صفر است .نمرة صفر به معنی عدم فعالیت جنسی در  4هفته
گذشته است .با جمع كردن نمرات شش حوزه باهم نمرة كل
مقیاس به دست میآید .به این ترتیب نمرهگذاری بهگونهای
است كه نمرة بیشتر ،مبین كاركرد بهتر جنسی است .ضریب
آلفای كرونباخ در كل افراد برای هر یک از حوزهها و كل مقیاس
 0/70و باالتر بود كه با مطالعات قبلی همخوانی داشت (.)26
اندازهگیریهای بیوشیمیایی
در این مطالعه از سطح سرمی تستوسترون و دیهیدرواپی
اندرسترون بهعنوان شاخصهای اندروژن استفاده شد .این دو
هورمون مناسبترین و رایجترین شاخصهای اندروژن در
مطالعات انجامگرفته روی انسان هستند .در هر مرحلۀ خونگیری
حدود  5میلیلیتر خون از ورید بازویی آزمودنیها گرفته شد2 .
میلیلیتر از آن در لولههای بدون مادة ضدانعقاد منتقل شد.
نمونۀ خونی پایانی  48ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی از
آزمودنیها گرفته شد .نمونهها بلفاصله به آزمایشگاه منتقل شد
و در آزمایشگاه سرم خون توسط دستگاه سانتریفیوژ (به مدت
 5دقیقه با  3000دور در دقیقه) جدا شد و در میکروتیوبها
جمعآوری و در دمای منفی  20درجۀ سانتیگراد تا زمان انجام
آنالیز نگهداری شد .سطح سرمی تستوسترون با استفاده از
دستگاه  ،Cobas E411با بهكارگیری تکنولوژی جدید
الکتروكمیلومینسانس (ECL) 2ساخت شركت  Rocheآلمان و
با استفاده از كیت مخصوص دستگاه و با دقت -15 ng/mL
 0/025و همچنین سطح سرمی دهیدرواپیآندرسترون با دقت
 0/01-30 ng/mLاندازهگیری شد.
Electrochemiluminescence
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تمرینات استقامتی

تمرینات مقاومتی
تمرینات مقاومتی پیشرونده با شدت  50درصد یک تکرار
بیشینه 1شروع شد و تا انتهای دورة تمرینی بهطور پیشرونده
به  80درصد  1RMافزایش یافت .میزان  1RMبه روش
غیرمستقیم و با استفاده از فرمول برزیسکی 2محاسبه گردید.
تمرینات مقاومتی شامل  4حركت باالتنه (پرس سینه با
دستگاه ،سرشانه با دستگاه ،جلو بازو با دستگاه و زیر بغل لت
با دستگاه) و  4حركت پایینتنه (پرس پا با دستگاه ،پشت پا
با دستگاه ،جلو پا با دستگاه و ساق پا ایستاده با دستگاه) بود.
میزان وزنه هر دو هفته یک بار  10درصد افزایش یافت .هر 8
حركت به تعداد  3ست و  6الی  8تکرار در هر ست انجام شده
و بین هر ست  30ثانیه استراحت و بین هر حركت  2دقیقه
استراحت داده میشود (.)27

تمرینات هوازی به مدت  40دقیقه با  50درصد ضربانقلب
هدف ( 3)THRشروع و در جلسات انتهایی به  80درصد آن
رسید .معیار برای طراحی برنامه استقامتی ضربان قلب هدف
بود .جهت اندازهگیری ضربان قلب هدف در ابتدا ضربان قلب
استراحت آزمودنیها اندازهگیری و سپس با استفاده از فرمول
كارونن ضربان قلب هدف آزمودنیها محاسبه شد .جهت تنظیم
شدت تمرین از ضربانسنج سینهای پوالر 4استفاده شد.
همچنین به آزمودنیها نحوة اندازهگیری ضربان قلب را آموزش
داده و به هر شخص محدوده ضربان قلب هنگام تمرینات
هوازی ارائه گردید و ضمن كنترل ضربان قلب ،از آنان خواسته
شد در محدودة ضربان قلب تعیینشده تمرینات خود را انجام
دهند ( .)27همچنین كلیۀ تمرینات در سالن  17شهریور
شهرستان گلپایگان با هماهنگی كارشناس ورزش همگانی ادارة
تربیت بدنی شهرستان گلپایگان انجام شد.
ضربان قلب استراحت ( +درصد شدت تمرینات × (ضربان
قلب استراحت  -ضربان قلب حداكثر)= ضربان قلب هدف

جدول  .۱برنامه تمرینات استقامتی -مقاومتی پیشرونده در طی  8هفته تمرین
هفته 2-۱
تمرین مقاومتی
تمرین استقامتی

هفته5-6

هفته۳-4

هفته7-8

 %40حداكثر یک تکرار بیشینه  %45حداكثر یک تکرار بیشینه  %50حداكثر یک تکرار بیشینه  %55حداكثر یک تکرار بیشینه
 %40ضربان قلب هدف

 %45ضربان قلب هدف

 %50ضربان قلب هدف

 %55ضربان قلب هدف

تجزیهوتحلیل آماری
تجزیهوتحلیل دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخۀ ( 23
(SPSS Inc., Chicago, Ill., USAانجام شد .نتایج بهصورت
میانگین و انحراف استاندارد برای نمونههای موجود در هر گروه
بیان شده است .جهت آنالیز آماری پس از اطمینان از نرمال
بودن دادهها با استفاده از آزمون برآورد نرمالیتی شاپیرو-ویلک
استفاده شد .برای تحلیل دادهها از آزمون  tمستقل برای
محاسبه نتایج قبل و بعد از مداخله در بین دو گروه و بهمنظور
بررسی تفاوتهای درونگروهی از آزمون  tوابسته استفاده

One Repetition Maximum or 1RM
Brzycki formula

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

گردید .سطح معنیداری آزمونها  P-value>0/05در نظر
گرفته شده است.

یافتهها
در این مطالعه 15 ،زن یائسه با میانگین سنی 59/8±5/12
سال در گروه مداخله و  15زن با میانگین سنی 58/5±2/77
سال در گروه كنترل قرار گرفتند .تفاوت آماری معنیداری بین
سن و سایر اطلعات دموگرافیک دو گروه كه در جدول  2ارائه
شده است ،وجود نداشت.

1

3Target

2

4

heart rate or THR
Polar heart rate sensor belt
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جدول  .2بررسی سطح آندروژن ها و شاخصهها ترکیب بدنی در گروههای مورد مطالعه
گروهها

متغیرها
كنترل

تمرین همزمان

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

مقدار P

وزن

پیش آزمون

66/6±2/28

63/5±9/41

0/299

(کیلوگرم)

پس آزمون

66/6±0/11

61/1±1/04

0/075

قد

پیش آزمون

162/3±8/75

161/4±7/92

0/484

(سانتیمتر)

پس آزمون

162/3±9/63

161/4±8/64

0/489

شاخص توده بدن

پیش آزمون

24/2±9/43

24/2±4/20

0/545

(کیلوگرم بر متر مربع)

پس آزمون

24/2±8/37

23/1±2/13

0/088

تستوسترون

پیش آزمون

0/304±0/136

0/334±0/133

0/547

(نانوگرم بر میلی لیتر)

پس آزمون

0/308±0/119

0/391±0/096

٭0/046

دیهیدرواپیآندسترون

پیش آزمون

3/85±1/102

3/82±1/046

0/938

(نانوگرم بر میلی لیتر)

پس آزمون

3/85±1/021

4/23±1/370

0/396

مراحل

مقایسه بین گروهی توسط آزمون  tمستقل در سطح معناداری .P≤0/05
(*  :وجود تفاوت معنادار در سطح معناداری )P≥0/05

جدول  ،2مقایسۀ آندروژنهای دو گروه مداخله و كنترل را
در قبل و بعد از مداخله خلصه میكند .همان طور كه مشاهده
میشود ،قبل از انجام دورة تمرینات استقامتی و مقاومتی،
میانگین سطح سرمی آندروژنها در گروه مداخله و كنترل
بهترتیب  0/334±0/133 ng/mو 0/304±0/136 ng/ mL
برای تستوسترون و  3/82±1/046 ng/mLو ng/ mL
 3/85±1/102برای  DHEAبه دست آمد .تفاوت معناداری بین
آندروژنهای دو گروه در قبل از مداخله وجود نداشت (P <0/05
 .)valueسطح سرمی تستوسترون بعد از مداخله ،در مقایسه با
قبل از مداخله ،در گروه مداخله افزایش قابلتوجهی داشت
()P value>0/05؛ اما در گروه كنترل تغییر قابلتوجهی نداشت
( .)P value<0/05تغییرات سطح  DHEAدر هیچ یک از
گروهها ،قابلتوجه نبود ( .)P value<0/05اگرچه سطح DHEA
در گروه مداخله افزایش نشان میدهد؛ اما در سطج معناداری
 ،0/05تغییرات معنادار نبود .مطابق با جدول  ،2اگرچه سطح
آندروژنهای قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معناداری
نداشتند؛ اما پس از مداخله سطح تستوسترون در گروه مداخله
بهطور معناداری بیشتر از گروه كنترل بوده است (بهترتیب
 0/391در برابر  0/308و  )P value>0/05همچنین بعد از

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

مداخله سطح  DHEAنیز در گروه مداخله بهطور معناداری
بیشتر از گروه كنترل بود (بهترتیب  4/23در برابر  3/85و
.)P value>0/05
جدول  ،3عملکرد جنسی زنان دو گروه را قبل و بعد از
مداخله ،مقایسه میكند .همانطور كه مشاهده میشود ،قبل از
مداخلۀ نمرة كل عملکرد جنسی در گروه مداخله و كنترل
بهترتیب  17/27±1/36و  17/28±2/06است كه از لحاظ آماری
تفاوت معناداری ندارند ( .)P value<0/05در مقایسه با قبل از
مداخله ،نمرة كل عملکرد جنسی در گروه مداخله ،پس از انجام
تمرینات همزمان ،افزایش چشمگیری داشته است (p >0/05
 )valueدر حالی كه در گروه كنترل تغییری مشاهده نشد
( .)P value<0/05پس از مداخله ،نمرة كل عملکرد جنسی در
گروه مداخله و كنترل بهترتیب  18/58± 1/16و 17/58±1/73
است كه این تفاوت از لحاظ آماری معنادار است (P >0/05
 .)valueدر مقایسۀ درونگروهی ،نتایج آزمون  tوابسته تفاوت
معنیداری را در حیطههای رضایتمندی (،)P value=0/004
میل جنسی ( )P value=0/048و نمرة كل عملکرد جنسی
( )P value=0/002نشان داد.
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جدول  . ۳بررسی حیطههای مختلف عملکرد جنسی در گروههای مورد مطالعه
متغیرها

میل
)(Desire
تحریک روانی
)(Arousal
رطوبت
)(Lubrication
ارگاسم
)(Orgasm
رضایتمندی
)(Satisfaction
درد جنسی
)(Pain
مجموع امتیازات

گروهها
کنترل بیتمرین

تمرین همزمان

مراحل

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

مقدار P

پیش آزمون

2/68±0/93

2/96±0/80

0/382

پس آزمون

2/72±0/78

3/24±0/67

*

0/035

پیش آزمون

2/70±0/55

2/74±0/40

0/822

پس آزمون

2/82±0/51

2/96 ±0/46

0/446

پیش آزمون

3/16±0/35

3/12±0/29

0/743

پس آزمون

3/22±0/53

3/26 ±0/33

0/802

پیش آزمون

2/93±0/41

2/96±0/29

0/842

پس آزمون

3/04±0/42

3/01 ±0/39

0/863

پیش آزمون

3/12±0/37

3/14±0/33

0/832

پس آزمون

3/04±0/33

3/54 ±0/45

*

0/002

پیش آزمون

2/69±0/51

2/34±0/67

0/127

پس آزمون

2/39±0/74

2/56 ±0/58

0/316

پیش آزمون

17/28±1/06

17/27±1/36

0/931

پس آزمون

17/58±1/73

20/58 ±1/16

*

0/047

*  :وجود تفاوت معنادار در سطح معناداری .P≤0/05

بحث
در این مطالعه مشاهده شد كه  8هفته تمرین همزمان
استقامتی و مقاومتی در گروه مداخله ،باعث افزایش قابلتوجه
سطح تستوسترون ،نمرة كل عملکرد جنسی و افزایش DHEA
میشود ،هرچند از لحاظ آماری معنادار نبود .در زیرمقیاسها
نیز مداخله باعث افزایش رضایتمندی و میل جنسی در گروه
مداخله شد؛ درحالی كه در گروه كنترل تفاوت نتایج ناچیز بوده
و در هیچ حیطهای تفاوت معناداری در پیش آزمون و پس آزمون
مشاهده نشد.
در این مطالعه از سطح سرمی تستوسترون و هیدرواپی
اندرسترون بهعنوان شاخصهای آندروژن استفاده شد كه
مناسبترین و رایجترین شاخصهای آندروژن در مطالعات
انجامگرفته روی انسان هستند .تستوسترون هورمون جنسی
اصلی مردان بوده؛ اما در زنان نیز به میزان كمتر وجود دارد .تأثیر
ورزشهای استقامتی در افزایش غلظت پلسمایی تستوسترون
در مطالعات مختلف اثبات شده است .این هورمون در زنان یائسه
اهمیتهای فراوانی از جمله حفظ تودة عضلنی و استخوان و
بهبود عملکرد جنسی دارد .در این مطالعه نشان داده شد كه
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

انجام تمرینات استقامتی و مقاومتی موجب افزایش چشمگیر
تستوسترون در زنان یائسه میشود (از  0/334±0/133قبل از
مداخله به  0/391±0/096بعد از مداخله) .دی هیدرواپی
آندروسترون ( )DHEAفراوانترین هورمون استروئیدی آدرنال
در گردش خون بزرگساالن سالم است .در هر دو جنس مردان
و زنان ،سطح سرمی  DHEAدر حدود  25سالگی به اوج مقدار
خود میرسد و از دهۀ سوم زندگی بهطور پیوسته كاهش مییابد.
 DHEAروی بافتهای محیطی یا بهطور غیرمستقیم از طریق
تبدیل به آندروژن و استروژنها یا بهطور مستقیم بهعنوان یک
استروئید تأثیر میگذارد ( .)25نتایج مشابه این مطالعه در
افزایش سطح آندروژنها با تمرینات ورزشی در چند مطالعه
دیگر نیز مشاهده شده است .برای مثال ،مطالعۀ  Eklundو
همکاران ( )2017مشاهده كردند كه در زنان ورزشکار حرفهای،
مقادیر سرمی هورمون  DHEAو استروژن ( )E1نسبت به گروه
كنترل بیتمرین بهطور معنادای باالتر است ( .)28همچنین در
مطالعۀ  Jonesو همکاران ( )2017نیز مشاهده شد كه
تمرینهای مقاومتی و استقامتی موجب افزایش سطح سرمی
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تستوسترون در زنان یائسه میشود ()29؛ اما در مطالعۀ Ribeiro

و همکاران ( )2020نشان داد كه  12هفته تمرینات منظم مداوم
و تناوبی موجب كاهش آندروژنهای سرمی (تستوسترون كل)
در زنان دارای پلیكیستیک میشود كه این نتایج با یافتههای
مطالعۀ حاضر همخوانی ندارد كه دالیل آن را روش تمرین این
مطالعه میتوان نسبت داد (.)30
عملکرد جنسی بر كیفت زندگی افراد تأثیر بهسزایی دارد.
بعد از یائسگی بسیاری از زنان حس میكنند كه دچار اختلل
عملکرد جنسی شدهاند .بر طبق مطالعۀ  Carcelénو همکاران
( 22 )2020درصد زنان یائسه فقط بهدلیل جذب رضایت همسر
در فعالیت جنسی شركت كرده و خود مایل به شركت در این
فعالیتها نیستند ( .)31در مطالعۀ حاضر مشاهده میشود كه
نمرة مقیاس كلی عملکرد جنسی و دو مؤلفۀ رضایتمندی و میل
جنسی طی  8هفتۀ تمرینات ورزشی ،افزایش مییابد .از آنجایی
كه عملکرد جنسی زنان یائسه به بهبود زندگی ،افزایش اعتماد
به نفس و كاهش بروز افسردگی ارتباط دارد ،انجام تمرینات
مقاومتی و استقامتی برای زنان منوپوز اهمیت بهسزایی دارد .در
مطالعۀ  Kjaergaardو همکاران ( )2021كه به بررسی عملکرد
تیروئید ،هورمونهای جنسی و عملکرد جنسی پرداختند و
دریافتند ارتباط معناداری بین هورمونهای تیروئیدی ( T4و
 ،)TSHهورمونهای جنسی و عملکرد جنسی وجود داد (.)32
در مطالعۀ حاضر مشاهده میشود كه نمرة مقیاس كلی عملکرد
جنسی و دو مؤلفۀ رضایتمندی و میل جنسی طی  8هفتۀ
تمرینات ورزشی ،افزایش مییابد .از آنجایی كه عملکرد جنسی
زنان یائسه به بهبود زندگی ،افزایش اعتمادبه نفس و كاهش بروز
افسردگی ارتباط دارد ،انجام ورزشهای مقاومتی و استقامتی
برای زنان منوپوز اهمیت بهسزایی دارد .همچنین همخوان با
مطالعات مطالعۀ حاضر در مطالعۀ  Nazarpourو همکاران
( )2016ارتباط مثبتی بین ورزش با نمرة لوبریکاسیون و ارگاسم
مشاهده شد ( .)33در مطالعۀ  Hosseiniو همکاران ( )2017نیز
كه با هدف تعیین اثر تمرینات مقاومتی بر تصویر بدنی ،اختلل
خوردن و عملکرد جنسی زنان الغر غیر ورزشکار ،انجام شد،
مشاهده كردند كه تمرینات مقاومتی موجب بهبود عملکرد
جنسی زنان میشود ( .)34در پایان از محدودیتهای تحقیق
حاضر میتوان به بررسی و كنترل نکردن سطح مالی ،اعتماد به
نفس ،سبک زندگی آزمودنیها اشاره كرد كه در تحقیقات آتی
محقیقن می توانند آنها را تا حد امکان مورد بررسی و كنترل

نتیجه گیری
تمرینات همزمان استقامتی و مقاومتی باعث افزایش قابل
توجه سطح سرمی تستوسترون و نمرة عملکرد جنسی در زنان
یائسه میشود .از آنجا كه كاهش عملکرد جنسی یکی از
عوارض یائسگی است و علوه بر این ،افسردگی و تحلیل قوای
عضلنی نیز كه بهصورت شایع در زنان منوپوز دیده میشود و
بهصورت غیرمستقیم با كاهش عملکرد جنسی همراه هستند،
نیز با تمرینات ورزشی بهبود مییابند .بنابراین توصیه میشود
كه اقداماتی جهت تشویق و افزایش آگاهی زنان یائسه از فواید
تمرینات ورزشی بركیفیت زندگی جسمی و جنسی آنها
صورت گیرد.

پیشنهادات
با توجه به این كه مطالعات گذشته و همچنین مطالعۀ
حاضر ،جمعیت كوچکی را مورد بررسی قرار دادند و نتایج
برخی مطالعات نیز در تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر
آندروژنهای سرم و عملکرد جنسی بهویژه در زنان یائسه
متناقض است توصیه میشود كه مطالعات بیشتری خصوصاً
مطالعات مروری در این زمینه انجام شود.

سپاسگزاری
این پروژه در قالب طرح پژوهشی با اعتبارات دانشگاه اراك
انجام شده است .كد اخلق نیز به شرح
( )IR.ARAKMU.REC.1399.172در كمیتۀ اخلق طرحهای
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك اخذ گردیده است .بدین
وسیله از همکاری صمیمانۀ همۀ عزیزانی كه ما را در انجام این
مطالعه در دانشکدة علوم ورزشی اراك و دانشگاه علوم پزشکی
اراك یاری رساندند ،سپاسگزاریم.

تعارض در منافع
نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع اعلم نکردند.

منابع مالی
ندارد.

قرار دهند.
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