
 1

بررسي اثر يك دوره تمرين استقامتي بر سطح پروژسترون در فاز لوتئال 
 زنان ورزشكار

 
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان دكتر غالمرضا شريفي:

 كارشناس ارشد تربيت بدني گرايش فيزيولوژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان فاطمه فرزان فرد:
Fateme_farzanfard@yahoo.com 

 چكيده:
تمرينات ورزشي به عنوان يكي از قدرتمندترين عوامل محرك براي سيستم غدد درون ريز شناخته شده است. پاسخ هاي هورموني 
به تمرينات ورزشي به عوامل مختلفي چون نوع تمرينات،شدت ومدت،شرايط تمريني ورزشكار ومهم تر از همه جنسيت ورزشكار 

تاثيرات تمرين،خصوصاً تمرينات استقامتي بر هورمون هاي جنسي و سيستم توليدمثل درزنان  بستگي دارد.با توجه به اهميت
ورزشكار،تحقيق حاضر باهدف اندازه گيري سطح سرمي پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشكارپس از هشت هفته تمرين استقامتي 

ه سال سابقه تمرينات ورزشي و شركت در مسابقات ورزشي انجام گرديد.در اين تحقيق از ميان ورزشكاران عالقمندي كه حداقل س
در نظر گرفته شد.  ng/ml 25 – 5/2نفر انتخاب گرديدند.دامنه نرمال سطح سرمي پروژسترون در فاز لوتئال بين 15را داشتند ، 

ان را در دامنه نرمال قرار مي بود كه تمامي آن ng/ml 82/3ابتدا نمونه گيري اوليه از ورزشكاران انجام گرفت،اندازه به دست آمده 
داد ،آن گاه طبق برنامه تمريني ، اين ورزشكاران به مدت هشت هفته و هر هفته سه روز به تمرينات استقامتي پرداختند.در پايان 
هشت هفته از آن ها نمونه خوني جهت اندازه گيري سطح سرمي پروژسترون در فاز لوتئال گرفته شد. هم چنين پس از گذشت يك 
ماه از تمرينات استقامتي اندازه گيري سوم سطح سرمي پروژسترون در فاز لوتئال، انجام گرديد. تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق با 

انجام گرفت. نتايج به دست آمده حاكي از آن بود كه ≥p /05سطحهمبسته در  tاسميرنوف و آزمون  –استفاده از آزمون كالموگروف 
در ≥p 05/0بود، تفاوت معنا داري در سطح ng/ml32/1پس از هشت هفته تمرين استقامتي كه ميزان آنبين اندازه گيري اول و 

آزمودني ها مشاهده گرديد يعني سطح سرمي پروژسترون پس از هشت هفته كاهش داشت.هم چنين بين اندازه گيري سوم كه يك 
بود ،با ميزان اوليه سطح سرمي پروژسترون تفاوت معنا  ng/ml 28/3    پس از تمرينات استقامتي انجام پذيرفت و ميزان آن  ماه

داري وجود نداشت. يعني بعد از يك ماه ميزان سطح سرمي پروژسترون به خط پايه خود نزديك شد.پس نتيجه مي گيريم تمرينات 
ك ماه اين كاهش به استقامتي موجب كاهش ميزان سطح سرمي پروژسترون در فاز لوتئال زنان ورزشكار مي گردد اما پس از ي

سطح اوليه خود بازمي گردد. بنابراين نتايج به دست آمده از اين پژوهش مي تواند در جهت افزايش آگاهي مربيان در چگونگي 
زنان ورزشكار ، مفيد فايده  اعمال شدت تمرينات و خصوصاً تمرينات استقامتي با در نظر گرفتن تاثيرات آن در سيستم هورموني

  باشد
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 مقدمه:
 

امروزه ميزان مشاركت زنان در سراسر دنيا ، درفعاليت هاي قهرماني و رقابت هاي بسيار شديد ورزشي افزايش يافته است. 
كرده وبراي تسلط بر زندگي ، به زنان  اين فرآيند به تعريف مجدد نقش اجتماعي ، حرفه اي و خانوادگي زنان كمك

اختيار بيشتري داده است.ايده شكوفايي ابعاد انساني زنان در سايه ايجاد موقعيت براي پرورش شايستگي ها،موجب 
تشويق اين قشر در پيگيري طيف وسيعي از عاليق،از جمله ورزش شده است. به عالوه ، تغيير تصور و ذهنيت فرهنگي از 

با توجه به رشد روز افزون  .)1385ترجمه آزاد،1موجب گسترش ورزش بانوان شده است(وست وبوچر، زنان قهرمان ،
تمايل زنان براي شركت در مسابقات در سطح قهرماني وافزايش بهبود كارائي آنان در  برخي از رشته هاي ورزشي از 

ناخت بيشتري در رابطه بافيزيولوژي اين گروه جمله دوي استقامت ، استراتژي مربيان در ارائه برنامه تمرينات،مستلزم ش
). يكي از سيستم هاي بسيار آسيب پذيردر زنان ، دستگاه تناسلي مي باشد. 22000از ورزشكاران است (بروز و برد 

اختالالت هورمون هاي جنسي و به دنبال آن ، اختالالت قاعدگي ،از نشانه هاي وارد شدن آسيب به اين سيستم مي 
ه اين مشكل كه در اثر تمرينات شديد بروز مي كند ، اجتناب ناپذير است، ولي با رعايت برخي اصول توسط باشد. اگر چ

). به طور نسبي توجه بسيار  2007، 3مربيان و ورزشكاران ، مي توان حداقل آسيب را به اين دستگاه وارد نمايد (بيل
ني ورزشكاران زن شده و نتايج مبهمي از اثرات آن بر عادت كمي به تاثير ورزش هاي استقامتي بر فيزيولوژي و كاركرد بد

ماهانه و ترشح هورمون هاي  زنانه به دست آمده است ، خصوصاً هنگامي كه  اين مقوله در رابطه با سالمت ورزشكاران 
ن كه ). بعضي از تحقيقات بيان مي كند كه ميزان اختالالت هورمون هاي جنسي زنا1387زن بررسي مي گردد (حجتي، 

به دنبال آن اختالالت قاعدگي ايجاد مي گردد، با شدت تمرين،  به ويژه در دوندگان استقامت، مرتبط است. به عنوان 
درصد گزارش شده است .  49تا  5درصد و در زنان ورزشكار بين  5تا  2مثال دامنه اختالالت قاعدگي در زنان نرمال بين 

دگي توسط زنان  ورزشكار گزارش شده كه شامل : اختالالت قاعدگي اوليه و همين طور انواع مختلفي از اختالالت قاع
ثانويه ، قطع قاعدگي ، كوتاهي دوره لوتئال و عدم تخمك گذاري مي باشد. البته اظهار نظر قطعي در اين خصوص به 

شكاران كه با ).به نظر مي رسد الگوهاي كاركرد هورموني در ورز2000، 4تحقيقات بيشتري نياز دارد ( كليتون 
از هيپوتاالموس شده كه در نهايت ، موجب  5هيپوتاالموس در ارتباط است، موجب كاهش پالس ترشحي گنادوتروپين

).از ميان 2000،  6كاهش ترش هورمون لوتئيني ، هورمون محرك  فوليكولي و توقف تخمك گذاري مي گردد (كريستين
ميباشد كه به دنبال  جمله مهمترين تغييرات در سيستم توليد مثل زناناختالالت قاعدگي ، اختالالت فازلوتئال نيز از 

). از 2000،  7تاثير ناكافي پروژسترون ايجاد شده و به عنوان عملكرد غير طبيعي تخمدان محسوب مي شود (اسكات
ش ترشح  ديدگاه اندوكرينولوژي دوي استقامت و استرس هاي ايجاد شده  به دنبال آن پالس كافي را  جهت افزاي

كورتيكوتروپين ايجاد مي كند كه اثرات گسترده اي  را داراست و ازجمله اين تغييرات به دنبال افزايش ترشح 
 مي باشد.  كورتيكوتروپين ، افزايش آندورفين ها و سركوب پالس ترشحي گنادوتروپين و نهايتاً اختالل عملكرد توليدمثل

 در تحقيقي كه . هورموني در زنان ورزشكار، مستلزم توجه بيشتري است از اين رو دوي استقامت واثرات آن بر توازن
نفر  از زنان ورزشكاري  كه  17)در انستيتو ماكس  پالنك  در مونيخ  انجام شد ، 2000(  8توسط  بروك و همكاران 

                                                 
1-Wuest Da. & Bucher Ca. 
2 - Borrowst Melonie and Bird Steve  
3 - Bale, Marry  
4-Clayton L  
5 - Gonadotrophin Releasing Hormone (GnRH) 
6  - Christine W 
7 - Scotte James  
8 - Brook A , etal  
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 دند.نتايج  تحقيقنفر  نيز به عنوان گروه كنترل  انتخاب ش 11ورزش هاي تفريحي  انجام مي دادند   انتخاب شدند. 
نفر 6نشان داد كه در گروه كنترل نارسائي فازلوتئال مشاهده نشد ولي چهار نفر از افراد ورزشكار نارسايي فازلوتئال و 

نيزنقص در تكامل فوليكول را نشان دادند.  نقص در فاز لوتئال  به عنوان يك عملكرد  غير طبيعي  تخمدان تلقي مي 
) در 2005( 10). والدراپ2000( 9ا تاثير ناكافي پروژسترون  ايجاد مي شود اسكات و همكارانشود كه به دنبال  توليد ي

تاثيرگذار است و اين تغييرات  در  GnRHپژوهشي نشان داد كه استرس هاي رواني ناشي از تمرينات شديد  برپالس  
ا اين وجود كه پاتوفيزيولوژي موجب تغيراتي  در فاز لوتئال و ميزان ترشح پروژسترون مي گردد. ب GnRHپالس 

اختالالت هورموني و قاعدگي ورزشكاران زن بسيار پيچيده  و به فاكتور   هاي متعددي بستگي دارد.  اين فاكتورها 
عبارتند شدت تمرينات، رژيم هاي غذايي محدود شده ، كاهش  سرعت  متابولكي  و تمرينات سخت پيش از بلوغ (فالگ 

وني در زنان اعالم كردند كه شيوع اختالالت هورم 2000در سال  12تاناسيري و همكارانچوك 11).1999و همكاران ،
براي عدم كارايي هورمون هاي جنسي (استروژن و پروژسترون)است.هم چنين  ين نشانه بالينيبهتر دونده استقامتي

، به طور معني داري در سطوح پروژسترون پالسما ، هم در دوره فوليكولي وهم در دوره لوتئيني از سيكل قاعدگي 
  دوندگان استقامتي كاهش داشته است .

  
 روش تحقيق:

تحقيق حاضر از نوع آزمايشگاهي بوده چون در يك موقعيت فيزيكي جدا از موقعيت عادي زندگي انجام پذيرفته و 
شبه تجربي است، متغيرمستقل را دستكاري كرده و متغيرهاي ديگر را با دقت هرچه تمام تر كنترل مي كند و هم چنين 

 –زيرا بر روي زنان ورزشكار انجام گرفته است و نمي توان همه شرايط را از قبيل وراثت ، تغذيه، خواب و عوامل روحي 
پذيرد، از نوع تحقيقات  . نظر به اين كه اين پژوهش در مدت هشت هفته انجام مي را به طور كامل كنترل كرد. رواني

 –پيش آزمون اده از نتايج به دست آمده كاربردي است.هم چنين تحقيق حاضر از نوع باشد و به لحاظ استف مقطعي مي
  پس آزمون مي باشد كه در زير آورده شده است .

  :طرح تحقيق 1جدول شماره 

 
 
 
 
 
 

                                                 
9 - Scotte J, etal  
10 -Waldrop J  

Flug D etal -١١  
12  - Choktanasiri M, et al 

  پس آزمون دوم  پس آزمون اول  متغير مستقل  پيش آزمون  تعداد  گروه

 1T X 2T 3T  15  آزمودني ها
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 آزمودني ها:
سال كه حداقل داراي سه سال سابقه ورزش قهرماني در يكي از  30تا  20نفر از زنان  15ي تحقيق شامل آزمودني ها

هاي ضدبارداري، شيردهي، افزايش يا  رشته هاي ورزشي بودند. هيچ كدام از اين افراد باردار نبوده و سابقه مصرف قرص
تيروئيدي را نداشتند. همچنين همه آزمودني ها سيكل هاي  كاهش وزن در سه ماهه آخر قبل از تحقيق  و سابقه بيماري

  ماهيانه منظمي داشتند. 
  

 روش انتخاب نمونه ها:
آنان ثبت واندازه گيري    13BMIمشخصات آنتروپومتريكي هر كدام جهت اندازه گيريبراي همگن ساختن آزمودني ها ، 

 زيرالصه مشخصات فيزيكي آزمودني ها در جدول گرديد تا دراين مورد با يكديگر تفاوت معنا داري نداشته باشند، خ
 آورده شده است . 

 
 ها خالصه مشخصات فيزيكي آزمودني:  2جدول شماره 

  متر)                   تعداد ها(سال)           وزن(كيلوگرم)             قد(سانتي سن آزمودني
  15                  5/159 ± 5/3              8/58 ± 5/1                             20ـ30

                                                                                                      
دوره (اوج افزايش  21هاي خوني هر يك از افراد با توجه به اطالعات اخذ شده سيكل قاعدگي هر كدام در روز  نمونه

گيري شد. اين آزمايش جهت بررسي ميزان هورمون پروژسترون در فازلوتئال مورد استفاده قرار  اندازهترشح پروژسترون) 
به  mL /ng5/2است. مقادير كمتر از  5/2ـ ng/mL25 گرفت كه در آن مقادير نرمال بدست آمده در اين فاز بين 

  ) .1387عنوان نارسايي فازلوتئال در نظر گرفته شد (برادران ، 
كنندگان، زمان زيادي را به خود اختصاص  گيري اوليه كه مسلماً به دليل يكسان  نبودن دوره ماهيانه شركت ندازهپس از ا

  انجام شد.  14داد، برنامه تمرينات استقامتي آزمودني ها بر اساس پروتوكل باالبينيز 
گيري  ها، نمونه قاعدگي آزمودني پس از اتمام هشت هفته تمرين استقامتي، مجدداً با كمك اطالعات اخذ شده از سيكل

هفته، تا دوره لوتئال خود فاصله  8دوم آن ها در فازلوتئال هريك از آنان انجام پذيرفت البته كساني كه همزمان با اتمام 
شان پس از اتمام  گيري سوم آزمودني ها در سيكل ماهيانه بعدي زيادي داشتند تمرينات را ادامه دادند.سرانجام نمونه

. براي اندازه گيري توان بيشينه هوازي گيري با يكديگر مورد بررسي قرار گيرد فته انجام گرفت تا اين سه اندازههشت ه
آزمودني ها از آزمون دوازده دقيقه ، بر روي سطح هموار استفاده شد.آزمون دوازده دقيقه راه رفتن و دويدن،تنها آزموني 

است.اعداد اين آزمون پيش رونده مي باشد و آزمودني مي بايست به مدت است كه در آن زمان ثابت ، اما مسافت متغير 
متري انجام شده است و  400).اين آزمون در يك مسير 1387دوازده دقيقه ،در يك سطح بدون شيب بدود(هادوي،

ه وپس از آزمودني ها با اعالم شروع، در اين مسيرشروع به دويدن و راه رفتن نمودند.از لحظه شروع،زمان محاسبه شد
اتمام دوازده دقيقه ، آزمون متوقف گرديد.سپس كل مسافت طي شده در اين دوازده دقيقه ثبت و حداكثر اكسيژن 
مصرفي،برآورد گرديد. با توجه به  حداكثر اكسيژن مصرفي به دست آمده از هر فرد در شروع دوره تمرين و هم چنين 

) در هفته هاي هشت گانه ،به هر شخص با توجه 2003همكاران ، شدت و مدت فعاليت (بر اساس پروتوكل باالبينيز و
  توانش بار كاري داده شد . 

  

                                                 
13  - Body  Mass  Index 
14 - Balabinis , c . p 
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 روش هاي آماري :
 

همبسته به شرح زير بهره گرفته  tاسميرنوف و آزمون  -براي تجزيه و تحليل نتايج از آمار استنباطي،آزمون كالموگروف
 P> 05/0اسميرنوف براي تعيين توزيع طبيعي داده ها در دامنه  –شد.در سطح آمار استنباطي، از آزمون كالموگروف 

همبسته براي مقايسه مقدار پيش آزمون و پس آزمون اول و پس آزمون دوم پروژسترون استفاده  tاستفاده شد.آزمون 
  .انجام شده است -15SPSSافزار  شد. الزم به ذكر است كه كليه عمليات آماري با استفاده از نرم

  
يافته هاي تحقيق: نتايج و  

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تأثير تمرينات شديد ورزشي از جمله تمرينات استقامتي بر سيستم غدد درون ريز و 
دستگاه تناسلي زنان ورزشكار و همچنين اثراتي كه بر ميزان ترشح هورمون هاي مربوطه در بدن آن ها  مي گذارد،     مي 

ان ورزشكاراني كه حداقل داراي سه سال يا بيشتر سابقه شركت در فعاليت هاي قهرماني را در تحقيق حاضر از مي باشد.
نفر انتخاب گرديدند.آن گاه از آنان نمونه گيري اوليه سطح سرمي پروژسترون در فاز لوتئال هريك انجام گرديد. 15داشتند،

ه وهر هفته سه جلسه ،به انجام تمرينات سپس طبق برنامه تمريني و بر اساس پروتوكل باالبينيز به مدت هشت هفت
استقامتي پرداختند. پس از پايان هشت هفته ، نمونه گيري دوم آنان انجام شد و سر انجام پس ازگذشت يك ماه از 

  تمرينات استقامتي، آخرين نمونه گيري يعني نمونه گيري سوم از آزمودني ها انجام گرفت.
بين اندازه گيري اوليه و پس از هشت هفته تمرين   p≥05/0اري در سطح بر اساس تحليل هاي آماري تفاوت معني د

درنظر گرفته شده  ng/ml  25-5/2 استقامتي مشاهده گرديد.با توجه به اين كه سطح طبيعي پروژسترون در فاز لوتئال
و نمودار  3ره كه نتايج آن در جدول شمارسيد.  ng/ml 32/1بود،اين ميزان پس از هشت هفته كاهش پيدا نمود وبه 

  مشاهده مي گردد . 1شماره 
  

هفته تمرين  8در آزمودني ها با ميزان اندازه گيري شده پس از  پروژسترون ،:  مقايسه ميانگين سطح اوليه  3جدول شماره 
 استقامتي

  t P انحراف معيار  ميانگين  

82/3 نمونه گيري اول    ng/ml 02/1  98/17  001/0  
32/1 نمونه گيري  دوم  ng/ml 872/0    
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هفته تمرين  8در آزمودني ها با ميزان اندازه گيري شده پس از  پروژسترون ،مقايسه ميانگين سطح اوليه  - 1نمودار شماره 

  استقامتي
  
يك ماه بعد از تمرينات  از طرف ديگر بين اندازه گيري اوليه سطح سرمي پروژسترون و اندازه گيري سوم كه پس 

  مشاهده نشد . يعني اندازه گيري سوم كه درحدود   p≥05/0نجام پذيرفت،تفاوت معني داري در سطح ااستقامتي 
ng/ml 28/3 . مشاهده مي گردد.  2ونمودار شماره  4اين نتايج در جدول شمارهبود ، در دامنه طبيعي قرار گرفت   

  
با ميزان اندازه گيري شده يك ماه پس از تمرينات در آزمودني ها  پروژسترن:  مقايسه ميانگين سطح اوليه  4جدول شماره 

 استقامتي
  t P انحراف معيار  ميانگين  

82/3 نمونه گيري اول    ng/ml 02/1  00/1  334/0  
28/3 نمونه گيري  سوم   ng/ml 656/0    
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شده يك ماه پس از تمرينات  در آزمودني ها با ميزان اندازه گيري پروژسترنمقايسه ميانگين سطح اوليه  -  2نمودار شماره 

  استقامتي
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هم چنين بين اندازه گيري دوم كه پس از هشت هفته به دست آمد و اندازه گيري سوم كه يك ماه پس از تمرينات 
مشاهده   5مشاهده شد.اين نتايج نيز در جدول شماره   p≥05/0در سطح استقامتي به دست آمد نيز تفاوت معني داري 

  مي گردد.
  

آزمودني ها پس از هشت هفته تمرين استقامتي   با ميزان اندازه گيري شده  پروژسترون:  مقايسه ميانگين سطح  5شماره  جدول
 يك ماه پس از آن

  t P انحراف معيار  ميانگين  

32/1 نمونه گيري دوم   ng/ml 872/0  46/10  001/0  
28/3 نمونه گيري سوم   ng/ml 656/0    
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آزمودني ها پس از هشت هفته تمرين استقامتي   با ميزان اندازه گيري شده  پروژسترونمقايسه ميانگين سطح -  3نمودار شماره 

  يك ماه پس از آن
  

 
 بحث ونتيجه گيري :

زن بودند و اندازه گيري سطح هورمون  نفراز ورزشكاران15بابررسي گروه مورد مطالعه دراين پژوهش كه شامل 
  ng/ml25-5/2تئال هر كدام ،با توجه به اين كه دراين فاز مي بايست سطح هورمون بين پروژسترون آنان در فاز لو

باشد تا در دامنه طبيعي قرار گيرد، مشاهده شد كه هشت  هفته تمرينات استقامتي موجب كاهش سطح اين هورمون در 
از ساير تحقيقات انجام شده متمايز  فاز لوتئال ورزشكاران گرديد. در واقع يكي از ويژگي هاي خاص اين پژوهش كه آن را

مي گرداند، همين است كه اندازه گيري هاي انجام شده هريك از اين ورزشكاران اختصاصاً در زمان مربوط به خودشان 
  انجام شده و نتايج به دست آمده  تك تك آنان در كل گروه بررسي گرديد.

نفر در دامنه نرمال و طبيعي قرار  15ورمون پروژسترون اين دراين پژوهش مشاهده نموديم كه اندازه گيري اوليه سطح ه
داشت و پس از اين كه آن ها به مدت هشت هفته تمرين استقامتي انجام دادند، كاهشي را در سطح هورمون پروژسترون 

ج پژوهش خود در فاز لوتئال نشان دادند كه اين كاهش همان طور كه در ابتدا نيز اشاره شد در جهت و همخوان با نتاي
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بسياري از محققان قرار داشت. يك ماه بعداز اين هشت  هفته نيز اندازه گيري سوم انجام شد كه نشان داده شد سطح 
  هورمون آن ها به حالت نرمال بازگشته و هم با اندازه گيري اولشان ، تفاوت معناداري ندارد.

فاز لوتئال زنان ورزشكارمي گردد اما يك ماه  پس تمرينات استقامتي موجب كاهش سطح سرمي هورمون پروژسترون در
از ديدگاه اندوكرينولوژي دوي استقامت و پس از انجام اين تمرينات، اندازه گيري به سطح اوليه خود بازمي گردد. 

استرس هاي ايجاد شده  به دنبال آن پالس كافي را  جهت افزايش ترشح  كورتيكوتروپين ايجاد مي كند كه اثرات 
ي  را داراست و ازجمله اين تغييرات به دنبال افزايش ترشح كورتيكوتروپين ، افزايش آندورفين ها و سركوب گسترده ا

  مي باشد.   پالس ترشحي گنادوتروپين و نهايتاً اختالل عملكرد توليدمثل
تمرينات  نتيجه اين پژوهش از اين حيث مورد توجه قرار خواهد گرفت تا مربيان در زمينه برنامه ريزي خود جهت

قهرماني شرايط و وضعيت ورزشكاران خود را درنظر گيرند و تا حد امكان حداقل فشارهايي كه منجر به ايجاد تغييراتي 
اين چنين در بدن ورزشكاران زن خود مي شود، اعمال نمايند ولو اين كه اين تغييرات پس از مدتي به حال عادي باز 

  گردد.
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Effects of a Period of Endurance Training on Luteal Phase of Female 
Athlete 

 
Abstract 
 
Exercise is known as one of the most powerful agents for stimulating the endocrine system. 
Hormonal responses to exercise depend on  many factors such as exercise type, 
intensity,time,training conditions and the most important of all; gender of athletes . Attention to 
the importance of the effects of exercise, especially endurance exercise on sex hormones and 
reproductive system in female athletes, This study was aim to measure serum progesterone in 
luteal phase of female athlete after eight week endurance training. In this study among interested 
athletes who had experienced at least three years in exercise and participation in competitions,15 
person were selected. The range of normal serum levels of progesterone in the luteal phase was 
considered between 2.5-25 ng / ml. First, initial sampling was done of all the athletes that were in 
the normal range, 3.82 ng / ml,then according to training schedule, these athletes began for eight 
weeks and three days each week endurance exercise. At the end of eight weeks, Measuring serum 
levels of progesterone in the luteal phase for the blood samples was obtained. Also, after a month 
of endurance exercise, third measure serum progesterone in the luteal phase, was performed. 
Research data analysis was used with Kalmogrov- Smirnov and correlated t-test in level of 
p≤0/05 in the SPSS-15 software. The results indicate that between the first measurement and after 
eight weeks of endurance training it was significant differences in the level of p≤ 0/05,the range 
was 1.32ng/ml.It means there was reduction in the serum progesterone level after eight weeks. As 
well as between the third measurement that was performed after a month of endurance exercise 
serum levels of progesterone, that the range was 3.28ng/ml,with initial measurement of serum 
levels of progesterone, there was no significant difference. It means, After a month the serum 
levels of progesterone were close to its baseline. So we conclude that, endurance exercise reduces 
serum levels of progesterone in luteal phase of female athletes, but after a month it returns to its 
original level. Thus the results of this research can raise awareness for educators is useful that 
how intensity in endurance exercise training, particularly regard to its impact on the hormonal 
system of female athletes. 
 

Key words: Endurance exercise, Progesterone, luteal phase, Female athletes 

 
 
 
 
 

                                                     
 
 


