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چکیده
زمینه و هدف:

با توجه به اثرات سودمند سايکو فیزيولوژيک ورزش بر سیکل قاعدگی هدف از اين پژوهش ،بررسی آثار برنامه ورزشی

هوازی با شدت متوسط بر روی اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح پلاسمايی هورمونهای  FSHو  LHاست.

مواد و روشها:

در اين پژوهش  32زن دارای اختلالات قاعدگی بهطور تصادفی به دو گروه مداخله و مقايسه تقسیم شدند .گروه مداخله

بهمدت  8هفته ،تحت تمرينات هوازی با شدت متوسط قرار گرفتند؛ در اين مدت ،گروه مقايسه هیچ فعالیت ورزشی منظمی را نداشتهاند .در ابتدا
و  32ساعت پس از دوره  8هفتهای تمرينات ورزشی ،نمونه خونی آزمودنیها در فاز فولیکولار برای اندازهگیری متغیرهای هورمونی گرفته شد و
سپس آزمودنیها به پرسشنامههای تعیین سطح اختلالات قاعدگی پاسخ دادند.

یافتهها:

نتايج حاصل از پژوهش نشان داد در گروه مداخله میانگین شاخص درد در مقیاس آنالوگ بصری Visual Analog Scale

) (VASپس از  8هفته فعالیت متوسط هوازی ،کاهش معناداری داشته است ( .)P<2/21افزون بر اين ،سطح پلاسمايی هورمونهای  FSHو
 LHبهترتیب افزايش و کاهش معناداری را نشان دادند (.)P<2/21

نتیجهگیری:

استفاده از تمرينات منظم ورزش هوازی با شدت متوسط در کاهش اختلالات چرخه قاعدگی و ديسمنوره مؤثر بوده و از اين

تمرينات میتوان بهعنوان روشی پیشگیرانه ،درمانی يا کمک درمانی برای کنترل ديسمنوره و ديگر اختلالات قاعدگی بهکار گرفت.

واژههای کلیدی :اختلالات چرخه قاعدگی ،تمرينات استقامتی FSH ،و . LH

مهمترين نشانه كار دستگاه تولیدمثل در جنس مؤنث بالغ

مقدمه
در بدن زن بالغ در طول  22روز ،يک چرخه كامل

است ،ولي گاه اين پديده با نشانهها و علائمي همراه است

و منظم روي ميدهد كه همراه با ايجاد تغییرات فیزيکي

كه آزاردهنده است و باعث مشکلات جسماني و رواني

در ساختمان ديواره رحم و فولیکولهاي تخمداني و نیز

براي زنان ميشود .اختلال ديسمنوره يا قاعدگي دردناک با

در هورمونهاي مربوط به آن است .چرخه قاعدگي

نشانههايي از درد زياد در ناحیه پائین شکم شناخته مي-
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شود كه ممکن است به پشت و بالاي ران هم سرايت كند؛

ساعت پس از فعالیت ورزشي كاهش چشمگیري به میزان

اين نشانهها وجه به آواي كلام ضروري است رأي اندازه

 ٪05در تواتر ضرباني  LHاتفاق افتاده ولي در دامنه

شود با آغاز قاعدگي شروع و از چند ساعت تا دو روز

ضربان هیچ تغییري ايجاد نشده است (.)1
با اين وجود ،برخي پژوهشهاي موجود تنها تأثیر

ادامه خواهد داشت (.)1
ديسمنوره گاهي با نشانههايي مانند افسردگي،

برنامههاي ورزشي مقاومتي را بر چرخههاي قاعدگي

عصبانیت ،خوابآلودگي ،بيتوجهي و بيحوصلگي و يا

بررسي كردند ( )2،8و پژوهشهايي نیز كه تأثیر

اختلالات گوارشي مانند اسهال همراه است ( .)2در

برنامههاي ورزشي استقامتي بر چرخههاي قاعدگي را

پژوهشي گزارششده است تنها  1/32درصد آزمودنيها

سنجیدهاند ،برنامههاي ورزشي را در شدتهاي بالايي

در تمام چرخههاي قاعدگي دچار ديسمنوره ميشوند و

بهكاربردهاند ( )15و يا هورمونهاي گنادوتروپیني را

 05درصد آنها گاهي با اين عارضه روبهرو بودهاند.

بررسي نکردهاند ()11؛ بنابراين ،با توجه به موارد يادشده

آنهايي كه در سنین پايینتر اولین قاعدگي را تجربه كرده

و تناقض در يافتههاي پژوهشي در حوزه هورمونهاي

بودند در تمام چرخهها ديسمنوره داشتند ( .)3اين عارضه

گنادوتروپي و سیکلهاي قاعدگي ،در اين پژوهش سعي

بیشتر در دختران با دامنه سني  11-20سال گزارششده

شده است تأثیر برنامههاي ورزشي با شدت متوسط بر

است ( .)4اختلالات قاعدگي باعث ناباروري و سرطان

اختلالات چرخه قاعدگي و سطوح هورمونهاي  FSHو

ميشود؛ ازاينرو زنان دچار اختلال قاعدگي بايد شناسايي

 LHبررسي شود.

شوند و تدابیري براي رفع مشکل آنها انديشیده شود
( .)1تاكنون راههاي گوناگوني مانند درمانهاي دارويي،
جراحي و درمانهاي غیر دارويي براي رفع علائم آن
پیشنهادشده است؛ اما در اين میان ،درمانهاي غیر دارويي
از جمله فعالیت ورزشي به دلیل نداشتن عوارض جانبي،
موردتوجه بیشتري قرارگرفته است (.)0
با توجه به تأثیر ورزش منظم بر تغییرات هورموني
و فیزيولوژيايي ،اين اختلالات ميتواند كاهش يابد.
بااينوجود ،اگر فعالیت ورزشي با الگوي مناسبي به كار
نرود ممکن است با افزايش عوارض و اختلالات همراه
باشد .تحقیقاتي كه درباره ورزش و اختلالات قاعدگي
انجامشدهاند همگي به اين نتیجه رسیدهاند كه فعالیت
ورزشي باعث كاهش سطح اختلالات ميشود؛ اما اين
موضوع به نوع ،شدت و مدت فعالیت ورزشي بستگي
دارد ( .)6همچنین ،پاسخ هورمونهاي  FSHو  LHبه
فعالیت ورزشي هنوز موردبحث است .براي نمونه ،در
تحقیقي كه در سال  1820بر میزان ضرباني هورمون

LH

هنگام فعالیت ورزشي و پسازآن انجامشده است6 ،
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مواد و روشها
در اين پژوهش كه از نوع نیمهتجربي است 25
دانشجوي غیر ورزشکار زن دانشگاه بوعليسینا همدان
شركت كردند كه اختلالات چرخه قاعدگي داشتند .در
ابتدا اختلال قاعدگي آزمودنيها با يک پرسشنامه استاندارد
مشخص شد ،از طريق اطلاعات بهدستآمده از پرسشنامه
افرادي كه سابقه بیماري قلبي -عروقي ،كلیوي ،كبدي،
فشارخون ،سیگار كشیدن يا استفاده از داروي خاصي را
داشتند شناسايي و از شركت در تحقیق بازداشته شدند.
سپس بهطور تصادفي به دو گروه مداخله شامل  15زن
داراي اختلال قاعدگي و گروه مقايسه شامل  15زن داراي
اختلال قاعدگي تقسیم شدند .آزمودنيهاي گروه مداخله
برنامههاي ورزشهاي هوازي با شدت متوسط را بر پايه
توصیههاي دانشکده طب ورزشي آمريکا انجام دادند ()12
برنامه يادشده شامل دويدن روي نوار گردان شیبدار كه
با رعايت اصل اضافهبار بهصورت پیشرونده  35دقیقه با
سرعت  2/0 –0كیلومتر بر ساعت ،با شیب  3-1درصد و
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 60تا  20درصد بیشینه ضربان قلب بوده كه به مدت 2

در پايان پژوهش ،دادهها با استفاده از آمار

هفته و هر هفته  3جلسه اجرا شد .آزمودنيها براي گرم

توصیفي و استنباطي تحلیل شد .ابتدا با استفاده از آزمون

كردن در ابتداي هر جلسه تمريني به مدت  0دقیقه با

شاپیرو -ويلک ،توزيع دادهها بررسي شد .با توجه به

سرعت  2/0كیلومتر بر ساعت با شیب  %3و براي سرد

طبیعي بودن توزيع دادهها از آزمون  tمستقل و  tوابسته

كردن در انتهاي هر جلسه تمريني به مدت يک دقیقه بر

براي بررسي تفاوتهاي بین گروهي و درونگروهي

روي تردمیل ميدويدند تا بهسرعت اولیه برسند (.)13

استفاده شد .كلیه دادهها در محیط نرمافزار  SPSS 25در

آزمودنيهاي گروه مقايسه نیز در اين مدت فعالیتهاي

سطح معناداري  p<5/50استفاده شد.

روزمره خود را انجام ميدادند كه شامل هر فعالیتي بهجز
تمرينات ورزشي منظم هوازي ميشد.

یافتهها

خونگیري از آزمودنيها در دو مرحله در طول

ويژگيهاي فردي آزمودنيها

اجراي پژوهش ،در حالت نشسته بر روي صندلي از ناحیه

وزن (ترازوي الکترونیکي مدل سهند با دقت 5/1

ساعد انجام شد .از آزمودنيها خواسته شد تا براي حضور

كیلوگرم) ،قد (قد سنج  Secaبا دقت  5/1سانتیمتر) و

در جلسه خونگیري از ساعت  12شب به بعد چیزي میل

نمايهي تودهي بدني ( )BMIآزمودنيها نیز در پیش و

نکنند و در حالت ناشتا براي خونگیري مراجعه نمايند.

پس از پروتکل تمريني اندازهگیري شد (جدول .)1

همه آزمودنيها در هنگام خونگیري در مرحله فولیکولي

هیچ اختلاف معناداري در میزان هورمونهاي  FSHو

( 3تا  0روز اول سیکل قاعدگي) بودند 2 .میليلیتر خون

و میانگین شاخص درد در پیشآزمون دو گروه مشاهده

در هر بار خونگیري در لولههاي  15میليلیتري ريخته

نشد ( .)P>5/50بین میانگین شاخص درد ( )V.A.Sپیش

شد و جهت لخته شدن كامل و تهیه پلاسما به مدت 1

از دوره تمريني در گروه مداخله ( )6/44و گروه مقايسه

ساعت در دماي اتاق نگهداري شد .سپس براي جداسازي

( )6/45اختلاف معنادار مشاهده نشد ( ،P=5/181شکل

پلاسما ،نمونهها به مدت  10دقیقه در دماي  4درجه

 .)1پس از  2هفته فعالیت هوازي ،میانگین درد در گروه

سانتيگراد و با سرعت  3555دور در دقیقه سانتريفیوژ

مداخله به  4/2كاهش يافت كه اختلاف معناداري با مقادير

شدند .سرم جداشده در میکرو تیوب در دماي  -10درجه

پیشین نشان داد ( .) t12= 6/122 ،P=5/551در گروه

سانتيگراد نگهداري شد تا در مراحل بعدي سطوح سرمي

مقايسه تغییرات معناداري پس از  2هفته فعالیت مشاهده

 FSHو  LHبا روش راديو ايمونواسي ( )RIAاندازهگیري

نشد ( ،P>5/50شکل .)1

LH

شد .همچنین ،براي شناسايي دقیق اختلالات قاعدگي

بین سطوح هورمون  FSHپیش از دوره تمريني در

آزمودنيها از پرسشنامه استانداردي به نام پرسشنامه

گروه مداخله ( )6/22 ±1/4و گروه مقايسه (±1/28

VAS: Visual Analogue

 )6/13اختلاف معنيداري مشاهده نشد .)P=5/131( .پس

 )Scaleاستفاده شد .اين پرسشنامه شامل چند سؤال

از  2هفته فعالیت هوازي ،سطوح هورمون  FSHدر گروه

تشخیص اختلالات قاعدگي (

عمومي و چند سؤال درباره متغیرهاي پژوهش است.
جدول  :1ویژگیهای فردی آزمودنیها ()Mean±SEM
وزن ()Kg

گروه (تعداد)

سن (سال)

سن اولین قاعدگی

قد ()cm

مداخله ()01

33/6±3/0

03/5±3/6

060±4/3

55/3±6/3

مقایسه ()01

33/4±3/3

03/0±3/5

063±5/0

55/5±5/0
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شاخص توده بدن ()Kg/m2

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

55/3±6/0

0/5±33/6

0/5±33/3

55/5±5/4

0/3±33/3

0/4±33/3
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.2

FSH
(
Mean±SEM
*
P<0/05
)

( )V.A.S

.1

(
Mean±SEM
P<0/05

)

(

)

(
.

 .2طح FSH

)

(

.

(

)
.

*

)

ص
آ

Mean±SEM
P<0/05

*

 .3طح LH
)

(

(

Mean±SEM

)

*P<0/05

.

مداخله به ( 1/22 ±1/31واحد بینالمللي بر میليلیتر)

بحث

افزايش يافت كه اختلاف معنيداري را با سطوح اولیه

يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد  2هفته برنامه

نشان داد ( .)t12= 4/622 ،P=5/551در گروه مقايسه

ورزشي هوازي با شدت متوسط توانسته است تأثیر

تغییرات معنيداري پس از  2هفته فعالیت مشاهده نشد

معناداري بر میانگین شاخص درد بگذارد؛ كه اين يافتهها

( ،P>5/50شکل

.) 2

با نتايج ديلي همسو ( )14و با نتايج بالکي و همکارانش

بین سطوح هورمون  LHپیش از دوره تمريني در

پژوهشها ناهمسو بود ( .)10فعالیت ورزشي در بیشتر

گروه مداخله ( )12/33 ±1/4و گروه مقايسه (±1/2

مطالعاتي كه پیرامون درد انجامشده است ،راهکار مناسبي

 )12/1اختلاف معناداري مشاهده نشد .)P=5/631( .پس

براي مديريت درد معرفي شده است ( .)11براي نمونه،

از  2هفته فعالیت هوازي ،سطوح هورمون  LHدر گروه

يافتههاي برخي پژوهشگران حاكي از آن است كه

مداخله به ( 15/23 ±1/2واحد بینالمللي بر میليلیتر)

برنامههاي ورزشي هوازي بهطور معناداري سبب كاهش

كاهش يافت كه اختلاف معناداري را با سطوح اولیه نشان

میزان خونريزي قاعدگي و ديسمنورهي اولیه ( )14در

داد ( .) t12= 0/412 ،P=5/554در گروه مقايسه تغییرات

حاليكه برخي ديگر از پژوهشگران بیان كردهاند كه هیچ

معناداري پس از  2هفته فعالیت مشاهده نشد (،P>5/50

ارتباطي بین شركت در برنامههاي ورزشي و اختلالات

شکل .)3

قاعدگي وجود ندارد ( .)10احتمالاً تمرينات ورزشي با

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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افزايش جريان خون لگني در سه روز پیش از قاعدگي،

ورزش با كاهش استرس ميتواند فعالیت اعصاب

آغاز تجمع پروستاگلاندين در اين ناحیه و در نتیجه شروع

سمپاتیک را كاهش دهد و درنتیجه علائم و نشانههاي

درد را به تأخیر مياندازد .همچنین ،تمرينات ورزشي در

قاعدگي كاهش يابد (.)16

زمان درد سبب انتقال سريعتر مواد زائد و پروستاگلاندين-

همچنین ،يافتههاي اين پژوهش نشان داد  2هفته

ها از رحم ميشود و در نتیجه مدت درد در حین قاعدگي

فعالیت هوازي با شدت متوسط باعث افزايش سطوح

را كاهش ميدهد ( .)16مطالعات انجامشده نشان دادهاند

سرمي هورمونهاي  FSHو كاهش سطوح سرمي هورمون

زناني كه فعالیت ورزشي منظم داشتهاند نسبت به زنان

 LHميشود .اين يافتهها با نتايج رونکاينن و همکارانش و

غیرفعال و كمتحرک با علائم بدني كمتري از جمله ورم

نتايج ويلیامز پژوهشها همسو بود ( .)1,12بااينوجود،

اندامها ،نفخ شکم ،درد و حساسیت سینهها ،افزايش وزن،

نتايج ناهمسو با نتیجه اين مطالعه يافت نشد .با توجه به

سردرد و سرگیجه روبهرو شدهاند .بهنظر ميرسد بروز اين

اينکه كاهش ضربان ترشحي گنادوتروپین از هیپوتالاموس

B

يکي از عوامل ايجاد اختلالات هورموني است ،افزايش

و منیزيم باشد؛ فعالیتهاي ورزشي با كاهش رنین و

پیامهاي دريافتي از هیپوتالاموس ميتواند يکي از

افزايش استروژن و پروژسترون ،میزان سرمي آلدوسترون را

سازوكارهاي مسئول اين تغییرات هورموني باشد.

كاهش داده و بدين ترتیب سبب كاهش علائم اختلال مي-

پژوهشگران بر اين باورند كه به دنبال فشارهاي ورزشي و

شود ( .)11,12همچنین با توجه به كاهش ترشح

با فعال شدن محور هیپوتالاموس– هیپوفیز– آدرنال،

پروستاگلاندين ها كه موجب افزايش آستانه درد در

تأثیرات بازدارندهاي بر عملکرد دستگاه تناسلي زنان ايجاد

ورزشکاران ميشود ،شدت و بروز درد قاعدگي در آنان

ميشود .ازاينرو ،هورمون مهاركننده هورمون رشد

كمتر است (.)18,25

) (GHIHاز ترشح هورمون آزادكنندهي گنادوتروپین

علائم ناشي از افزايش آلدوسترون سرم ،كمبود ويتامین

از طرفي ورزش منظم نقش مهمي در كاهش

) (GnRHجلوگیري ميكند .همچنین گلوكوكورتیکوئیدي

استرس داشته و به بهبود گردش خون و افزايش سطوح

كه در حین فعالیت ورزشي تولید ميشود از ترشح

اندورفین و انتقالدهندههاي عصبى كمک ميكند .در نتیجه

هورمون  LHاز هیپوفیز و ترشح استروژن و پروژسترون

ديسمنوره ناشي از كاهش جريان خون رحم را كاهش

از تخمدان جلوگیري ميكند .فعالیت ورزشي با اين

ميدهد .مهار استرس يکي از بارزترين عوامل ارتباط بین

سازوكار ميتواند موجب كاهش  LHو آثار مهاري بر

ورزش و قاعدگي دردناک است ( .)16از طرفي ارتباط

دستگاه تناسلي زنان شود ( .)4بر پايه نتايج پژوهشي،

مستقیم بین استرس روزمره با سندروم پیش از قاعدگي در

كاهش فعالیت دستگاه عصبي سمپاتیک و افزايش فعالیت

مطالعات متعدد مشخصشده است ( .)21,22ورزش

پاراسمپاتیکي در اثر تمرينات ورزشي با شدت متوسط و

بهطور گستردهاي بهعنوان روشي براي كاهش استرس و

مداوم نیز ميتواند باعث كاهش ترشح هورمون  LHشود

كنترل تغییرات شیمیايي در سیستم ايمني بدن استفاده

( .)12همچنین ،پژوهشگران بر اين باورند كه مخدرهاي

ميشود ( .)6,12درد قاعدگي احتمال ًا ريشه در افزايش

درونزا در تنظیم و ترشح هورمونهاي  LHو

انقباض عضلات رحمي كه توسط دستگاه عصبي سمپاتیک

دخالت دارند ( .)6يکي از اين مخدرهاي مهم بتا اندورفین

عصبدهي ميشود ،دارد ( .)23,24استرس به افزايش

است كه با توجه به تحقیقات انجامشده در اثر ورزش

فعالیت اعصاب سمپاتیک كمک ميكند و ممکن است

افزايش مييابد .برخي مطالعات نشان دادهاند تمرين

تشديد انقباض عضلات رحم ،درد قاعدگي را افزايش دهد.

ورزشي با شدت پائینتر از  25درصد اكسیژن مصرفي
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تأثیر هشت هفته ورزش هوازي بر اختلالات چرخه قاعدگي

 نتايج اين بررسي آشکار ساخت كه برنامههاي،در نهايت

 با عدمتغییر در سطوح بتا،بیشینه يا تمرين كوتاهمدت

 ميتواند موجب كاهش،منظم هوازي با شدت متوسط

 و هورمونهايGnRH اندورفین و تأثیر آن بر

 اين، ازاينرو.ديسمنوره و اختلالات چرخه قاعدگي شود

 را توضیحLH  وFSH گونادوتروپین ميتواند عدم تغییر

،برنامههاي ورزشي ميتواند بهعنوان روشي پیشگیرانه

.)4,6( دهد

درماني و يا كمک درماني براي كنترل ديسمنوره و ديگر
.اختلالات قاعدگي استفاده شود

از آنجاييكه برنامههاي ورزشي از يکسو موجب
كاهش سطوح سرمي رنین و آلدسترون خون شده و از
سوي ديگر موجب افزايش سطوح سرمي استروژن و

تقدیر و تشکر

پروژسترون خون و در نتیجه كاهش و بهبود علائم بدني

از دانشگاه بوعليسینا همدان بهعنوان تأمینكننده

 لذا اندازهگیري سطوح پلاسمايي اين عوامل،)0( ميشود

مالي اين پژوهش و همچنین از همه شركتكنندگان كه

براي ارزيابي دقیق آثار برنامههاي ورزشي بر سطوح

،بدون هیچ چشمداشتي در اين پژوهش شركت نمودند

پلاسمايي هورمونهاي جنسي مؤثر بر اختلالات چرخه

.سپاسگزاري ميگردد

 پژوهشهاي، ازاينرو.قاعدگي ضروري بهنظر ميرسد
.آينده بايد سطوح سرمي اين عوامل را نیز در نظر گیرند
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Background & Objectives: According to benefits of psychophysiological effects of aerobic exercise, the purpose of this
study was to investigate the effects of eight-week moderateintensity aerobic exercise training on menstrual cycle disorders
and plasma levels of FSH and LH.
Methods: In this study, 20 women with menstrual disorder
randomly divided into two experimental and control groups. The
experimental group submitted 8 weeks of moderate-intensity
aerobic exercise, while the control group had no regular physical
training. 24 hours before and after the period of exercise training,
follicular phase blood samples of all subjects were taken to
measure hormonal variables and then they responded to
questionnaires to determine levels of menstrual disorders.
Results: The research results revealed that, after 8-week
training, pain at Visual Analgesic Scale in experimental group
decreased significantly (p<0.05). In addition, plasma level of FSH
and LH hormones significantly increased and decreased
respectively (p<0.05). Conclusion: It can be concluded that, by
regular endurance exercise of moderate intensity, Dysmenorrheal
can be reduced, and these exercises can be used as a
preventive treatment or therapy to help control Dysmenorrhea
and menstrual disorders.
Keywords: Menstrual disorders, Endurance Training, FSH and
LH
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