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 چکیده

 .دارد بسـیار  اهمیـت  کاتابولیک هورمون عنوان به کورتیزول و آنابولیک هورمون عنوان به تستوسترون نقش

 با. است عضله کاتابولیک و آنابولیک متابولیسم تعادل کنندهبیان نیز) TCR( کورتیزول به تستوسترون نسبت

 و کـورتیزول  تغییـرات  چگـونگی  بـا  ارتبـاط  در را ثابتی الگوي نتوان شاید پیشین، هايپژوهـش به توجـه

 جلسـه  یک تاثیر تا دارد قصد حاضر تحقیق بنابراین. کرد پیشنهاد ورزشی تمرینات به پاسخ در تستوسترون

 .نمایـد  بررسـی  جوان گیران کشتی در را هاآن نسبت و تستوسترون کورتیزول، میزان بر کشتی شدید تمرین

گیر داوطلب شدند که به طور کشتی 19براي شـرکت در مطـالعه  تجربی بود.روش انجام تحقیق از نوع نیمه

) تقسیم شدند. گروه تمرینی در جلسه تمرین کشتی در =7n) و کنترل (=12nتصادفی به دو گروه تمرینی (

تـا میـزان تستوسـترون و     گیري خـونی انجـام شـد   صبح شرکت کردند. قبل و بالفاصله بعد از تمرین نمونه

کورتیزول سرم مشخص شود. نتایج این پـژوهش نشـان داد تمـرین کشـتی سـبب افـزایش معنـادار میـزان         

کـرد. بـه   ) به طور معنـاداري جلـوگیري   =03/0p) شد و از کاهش کورتیزول (=04/0pتستوسترون سرم (

 )=TCR) (81/0pرتیزول سـرم ( عالوه، یک جلسه تمرین کشتی تاثیرمعناداري بر نسبت تستوسترون به کـو 

 تغییـرات . نیازنـد  مـورد  تستوسـترون  پاسـخ  ایجـاد  براي شدید هايفعالیت که است شده مشخص. نداشت

 هـاي محـرك  مهمترین از یکی که طوري به دارد؛ بستگی فعالیت مدت و شدت نوع، به نیز سرم کورتیزول

 تــحقیق  در کورتیــزول  به تستـوسترون نسبت نیافتن کاهش. است شدید بدنی فعالیت هورمون، این ترشح

  باشد. شدید کشتی تمرین جلسه یک متعاقب کاتابولیکی حالت وجود عدم دهندهنشـان است ممکن حاضـر

  واژگان کلیدي: کشتی، تستوسترون، کورتیزول

Abstract 
The role of testosterone as anabolic hormone and cortisol as a catabolic hormone is very important. 
Testosterone: cortisol ratio (TCR) also expresses the balance of anabolic and catabolic muscle metabolism. 
According to previous research, can not offered consistent pattern of cortisol and testosterone in response to 
exercise. Therefore, present study investigates intense wrestling session on cortisol, testosterone, and TCR in 

young wrestlers. The quasi-experimental study was conducted. 19 wrestlers volunteers were randomly 
divided into two groups: experimental (n =12) and control (n =7). Experimental group participated in wrestling 
exercise session in the morning. Blood sampling was taken before and immediately after exercise to determine 
serum testosterone and cortisol levels. Results showed significant increase in experimental group in serum 
testosterone levels (p =0/04) and inhibited significantly decrease in cortisol (p =0/03). In addition, wrestling 
session no effect on TCR (p =0/81). It is recognized that intense exercise are needed to produce testosterone 



response. Changes in serum cortisol are dependent to intensity, duration and type of exercise, so intense exercise 
main drivers of this hormone secretion. In present study no decrease in TCR may be showed absence of 
catabolic state following wrestling intense exercise session. 
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  مقدمه

 1کاردینـال ( شـوند مـی  محسـوب  تمـرین  بـه  سازگاري در هاکنندهتنظیم مهمترین کورتیزول، و تستوسترون

 کاتابولیک هورمون عنوان به کورتیزول و آنابولیک هورمون عنوان به تستوسترون نقش بین این در). 2008

 سـازي پـروتئین  تحریـک  سبب که است آنابولیکی هورمون تستوسترون ).2002 2ماسو( دارد بسیار اهمیت

-فعالیت .است بدن در ضداسترس هورمون ترینمهم واقع در و کاتابولیکی هورمونی نیز کورتیزول. شودمی

 فعالیـت،  در درگیـر  عضـالنی  تـوده  میزان. گرفت نظر در زااسترس فرآیند عنوان به تـوانمی را بدنی هاي

 تستوسـترون  پاسـخ  میزان بر مؤثر عوامل از تمرینی تجربه و سن ،)2009 3وینگرن( تمرین حجم و شدت

 عضـله  کاتابولیک و آنابولیک متابولیسم تعادل کنندهبیان نیز) TCR( کورتیزول به تستوسترون نسبت. هستند

 بیشـتر  یـا  درصـد % 30 کـه  زمـانی  و است آنابولیک شرایط دهندهنشان باشد، باال نسبت این زمانیکه. است

 تمرینـات  متعاقـب  هورمونی تغییرات گذشته تحقیقات در. است کاتابولیک شرایط دهندهنشان یابد، کاهش

 متعاقب را تستوسترون کاهش نیز) 2005( 4دالی. است شده مشاهده آنابولیکی روند و شده بررسی ورزشی

 مقـدار  از بیشتر تستوسترون، دفع افزایش است ممکن آن علت که کرد گزارش زنان در استقامتی تمرینات

 میزان بر معناداري تاثیر کاراته نیتمر جلسه یک که کرد گزارش) 2013( 5یبوستان .باشد آن شدن متابولیزه

 پیشـین،  پژوهشـی  هـاي یافته به توجه با بنابراین. ندارد ماهر ورزشکاران در سرم کورتیزول و تستوسترون

 ورزش بـه  پاسـخ  در تستوسـترون  و کـورتیزول  تغییـرات  چگونگی با ارتباط در را ثابتی الگوي نتوان شاید

 کـورتیزول،  میـزان  بـر  کشتی شدید تمرین جلسه یک تاثیر تا دارد قصد حاضر تحقیق بنابراین. کرد پیشنهاد

  .نماید بررسی گیران کشتی در را هاآن نسبت و تستوسترون

    تحقیق شناسی روش

بود که در مسابقات اسـتانی یـا    یگیرانتجربی بود. جامعه آماري شامل کشتیروش انجام تحقیق از نوع نیمه

گیـر  کشـتی  19دادند. براي شـرکت در مطـالعه مقام بوده و به طور منظم تمرین کشتی انجام می ملی داراي

) تقسیم شدند. گروه تمرینـی  =7n) و کنترل (=12nداوطلب شدند که به طور تصادفی به دو گروه تمرینی (

ها یکسان بود. در جلسه تمرین کشتی در صبح شرکت کردند. در روز تمرین کشتی، صبحانه تمامی آزمودنی

اي راد سـه زمـان دو دقیقـه   برنامه تمرینی نیز به صورت تمرین کشتی و مرور فن بود، بدین صورت کـه افـ  

ثانیه استراحت بین هر زمان بود. سپس به مدت سه دقیقـه اسـتراحت نمودنـد.     30تمرین کشتی نمودند که 

ثانیـه اسـتراحت    30اي بـا  شد، در دو زمان دو دقیقـه اي را شامل میثانیه 30مرور فن نیز که چهار تکنیک 

اي با هم کشتی گرفتند. قبل و بالفاصـله بعـد   مان سه دقیقهانجام شد. بعد از سه دقیقه استراحت نیز در دو ز
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گیـري کـورتیزول، از روش االیـزا، کیـت شـرکت      گیـري خـونی انجـام شـد. بـراي انـدازه      از تمرین نمونه

Diagnostics Biochem     ساخت کشور کانادا استفاده شد و غلظت تستوسترون سرم بـا روش االیـزا، کیـت

 tشور سوئد اندازه گیري شـد. براي مقایسه بین دو گروه، از آزمـون  ساخت ک Mercodia Uppsalaشرکت 

  انجام گردید.  SPSSهاي آماري با استفاده از نرم افزار مستقل استفاده شد و تمامی تجزیه تحلیل

   ها یافته

) شـد و از  =04/0pنتایج این پژوهش نشان داد تمرین کشتی سبب افزایش معنادار میزان تستوسترون سرم (

کـرد. بـه عـالوه، یـک جلسـه تمـرین کشـتی        ) به طـور معنـاداري جلـوگیري    =03/0pکاهش کورتیزول (

  . )1نداشت (جدول  )=TCR) (81/0pتاثیرمعناداري بر نسبت تستوسترون به کورتیزول سرم (

    گیري نتیجه و بحث

 طـور  بـه  تـام  تستوسـترون  میـزان  کشـتی  شـدید  تمرین جلسه یک از پس که داد نشان پژوهش این نتایج

 عـالوه،  بـه  .باشـد  تستوسـترون  ترشـح  و تولیـد  افزایش دلیل به تواندمی تغییر این .یافت افزایش معناداري

 الکتات تحریکی اثر آدرنالینی، تحریک دلیل به است ممکن تحقیق این در شده مشاهده تستوسترون افزایش

-سـلول  از تستوسترون ترشح و تولید که است شده داده نشان. باشد تستوسترون ترشح سازگاري توانایی یا

. رودمـی  بـاال  ورزش از پـس  الکتـات  فیزیولوژیـک  سـطح  افـزایش  و الکتات تزریق وسیله به لیدیگ هاي

 همچنـین . باشـد  خـون  الکتـات  تحریکی اثر از ناشی حدودي تا است ممکن تستوسترون تغییرات بنابراین،

 تمرینی هايپروتکـل و نیازند مورد تستوسترون پاسخ ایجاد براي شدید هايفعالیت که است شده مشخص

 تستوسـترون هايغلظت حاد افزایش موجب سازند،درگیرمی را مفصل چند نیز و بزرگ عضالت که شدید

 بـه  دارد؛ بسـتگی  فعالیـت  مـدت  و شـدت  نوع، به نیز سرم کورتیزول تغییرات). 2010 6الهنس( شوندمی

 نتـایج  بـه  توجـه  بـا . است شدید بدنی فعالیت هورمون، این ترشح هايمحرك مهمترین از یکی که طوري

 اثـر  بـر  کـورتیزول  هورمون رسدمی نظر به آمد دست به حاضر تحقیق در که نتایجی نیز و قبلی تحقیقات

 غلظـت  افـزایش  سـبب  نهایـت  در تغییـرات  ایـن  کـه  شـود مـی  تغییراتی دچار روانی و جسمانی فشارهاي

 یـا  افـزایش  تمرین، به کورتیزول به تستوسترون نسبت پاسخ سازوکار دقیق  طور به. شد خواهد کورتیزول

-نشــان  حاضــر  تــحقیق  در کورتیـزول به تستـوسترون نسبت کاهش عدم. است نشده گزارش آن کاهش

 غلظـت  از مطالعه این در. است شدید کشتی تمرین جلسه یک متعاقب کاتابولیکی حالت وجود عدم دهنده

 شـدن  ترروشن به تواندمی آزاد و تام حالت دو هر گیرياندازه که شد استفاده گیرياندازه در هاهورمون تام

  .شود انجام هاشاخص این آزاد حالت گیرياندازه با بعدي تحقیقات شود می پیشنهاد کند کمک نتایج
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  گیرانغلظت کورتیزول، تستوسترون و نسبت آنها در کشتی . تغییرات1جدول 

  گیريزمان اندازه 

 متغیر

تغییرات پیش آزمون و  پس آزمون پیش آزمون

 پس آزمون

P  تغییرات درون)

 گروهی)

ــورتیزول  کـــــــ

(میکروگـــرم بـــر 

 دسی لیتر)

 03/0 - 16/6±51/5 84/14 ±06/6 00/21±09/5 کنترل

 77/0 - 75/0±10/8 * 54/25 ±00/11 28/26 ±51/13 گیرکشتی

P (تغییرات بین گروهی)           14/0                        03/0                       26/0  - 

تستوســترون (نــانو 

 گرم بر میلی لیتر)

                         78/0 - 11/0±99/0 00/5 ±04/2 11/5 ±69/1 کنترل

                         22/0 58/0±48/1 * 11/8 ±71/3 53/7 ±09/4 گیرکشتی

P (تغییرات بین گروهی)           30/0                          04/0                      16/0  - 

نسبت کورتیزول به 

تستوســـــــترون 

)TCR( 

 06/0 05/0±52/0 35/0 ±12/0 25/0 ±10/0 کنترل

                       55/0 27/0±88/0  33/0 ±16/0 31/0 ±15/0 گیرکشتی

P (تغییرات بین گروهی)           56/0                         81/0                      35/0  - 

  >p 05/0تفاوت معنی دار نسبت به گروه کنترل  *
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