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  چكيده

هاي متناقض در اين رابطه احتماال مربوط به  ساز هورمون تيروئيد خيلي روشن نيست. يافته نقش تمرين در سوخت و
سال، قد  69/324با ميانگين سني  مرد جوان فعال داوطلب شركت در پژوهش 10 باشد. شدت تمرين مي

12/67/178  59/9سانتيمتر و وزن52/72  دقيقه دويدن با دو شدت  30كيلوگرم در دو جلسه تمرين هوازي شامل
ساعت بعد از تمرين، نمونه خوني گرفته شد و  1درصد ضربان قلب بيشينه شركت كردند. قبل، بالفاصله بعد و  100و  70

اندازه گيري شد. جهت  )T3(و تري يدوترونين ) T4(، تيروكسين )TSH(براي هر نمونه غلظت سرمي تيروتروپين 
ساعت بعد از تمرين از روش آماري آنووا با اندازه گيري مكرر و  1بررسي تغييرات متغيرها از قبل تا بالفاصله بعد و تا 

ساعت بعد از  1كه بالفاصله بعد و  T3جفتي استفاده شد. به غير از  Tجهت مقايسه بين دو جلسه تمرين از آزمون 
داشتند كه در بيشتر ) داشت، در تمام موارد ديگر هر سه هورمون افزايش P > 0.05رمعنادار (تمرين بيشينه كاهش غي

در تمرين زيربيشينه به افزايش خود ادامه  T4موارد بعد از افزايش اوليه به سمت مقادير استراحتي حركت كردند اما 
). همچنين تفاوت معنادار بين P < 0.05د (معنادار بوبعد از تمرين زيربيشينه  T4اين تغييرات تنها در مورد  .داد

). با توجه به تغييرات هورمونها و P > 0.05مقادير هر سه هورمون در تمرين بيشينه و زيربيشينه مشاهده نشد (
رسد تمرينات زيربيشينه براي تندرستي و تمرينات بيشينه براي اهداف قهرماني مناسب  به نظر مي T3بخصوص 

  هستند.
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 ABSTRACT: 
 

The role of training in thyroid hormone’s metabolism is not clear enough. Contradictory 
results in this case are probably related to intensity of training. 
Ten active young men applicant have participated in our investigation with average of 

year, 178/67 6/49 cm and weight 73/12 9/96 kg in two sessions of 

aerobic training consist of 30 minutes of running with 70% and 100% intensity of 
maximum heart rate . Samples of blood were collected before, immediately and 1 hour 
a er train and plasma concentra ons of TSH, T4, T3 were assayed. 
Sta c calcula on were performed ANOVA with repeated measure for variables of T4, 
T3, TSH before, immediately and a er 1 hour of train. Comparisons of hormonal values 
between two sessions were evaluated by dependant student’s t-test. 
T3 immediately and 1 hour a er maximal training showed decrease but not significant 
(P    

Except that in other cases all 3 hormones showed an increase which a er primary 
increase move to rest level but in sub-maximal training T4 con nue to up. 
These changes after sub-maximal training were significant (P 0.05) was only about T4. 
Also there was not any significant difference between values of all 3 hormones in 
maximal and sub-maximal (P 0.05)  
Our result, especially alternate of T3, indicates that sub-maximal training is suitable for 
health and maximal training is suitable for the sport’s aims. 
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  مقدمه
وئيد اساسا بر روي همه سلول ها و بافت هورمون تير نقش تمرين در سوخت و ساز هورمون تيروئيد خيلي روشن نيست.

ها عمل مي كند و عدم تعادل در عملكرد تيروئيد در برخي از شايع ترين بيماري هاي اندوكرين به وجود مي آيد. 
هاي وسيع تري براي مطلوب سازي اعمال چندين  عددي دارد اما اين هورمون به روشهورمون تيروئيد اعمال مستقيم مت

، آثاري بر ميزان متابوليسم پايه، آثار قلبي عروقي و تنظيم ضربان قلب ).1كند ( نسميتر ديگر نيز عمل ميو نروترا هورمون
، آثاري بر رشد و بلوغ انساني، آثاري بر دستگاه عصبي اتونومي و عمل كاتكول آمين، آثار عضله اسكلتي، آثار تنفسي

، اهميت آثاري بر اندام هاي توليد مثلي و غدد اندوكرين، بيآثاري بر دستگاه عص، آثاري بر استخوان، بافت سخت و جلد
كه تيروتروپين ناميده مي شود يك هورمون هيپوفيز  TSHهورمون محرك تيروئيد ). 1دهد ( غده تيروئيد را نشان مي

مترشحه هورمون اصلي  .)3( ترشح تيروكسين و تري يدوتيرونين بوسيله غده تيروئيد را افزايش مي دهد ه كهقدامي بود
، يد خود را از فعال ترين هورمون تيروئيد (T3)كه بعدا براي توليد تري يدوتيرونين  (T4)غده تيروئيد تيروكسين است 

. در سلول در اكثر مواقع ، محدود كننده سرعت است T3براي توليد داخل سلولي  T4انتقال . )2،  1( دست مي دهد
T4  همواره بهT3  يا)rT3) در دست است كه هورمونهاي تيروئيد در متعددي گزارش هاي . )1) تبديل مي شود

اظهار كرده اند  برخي ديگر از پژوهشگران .)7،  6،  5حيوانات (اسب و موش) در اثر تمرين بدني افزايش پيدا مي كند (
مون اثر تمرين يراپدر بررسي هاي ديگري كه  .)8ميزان ترشح اين هورمونها در حيوانات اثر ندارد (تمرين بدني بر كه 

تغيير معني  T4,TSHكاهش مي يابد ولي  T3بدني بر ترشح هورمونهاي مذكور انجام گرفت مشخص شد كه ميزان 
كه در  ندنشان دادا بررسي كردند و ر ناثر تمرين دو در زنا) 1984بوي دن و همكاران ( .)10،  9داري پيدا نمي كند (

كاهش مي  TSHبعد از تمرين افزايش يافته و  T4,T3كيلومتر  80كاهش يافته ولي در  TSH,T4,T3كيلومتر  48
در طي تمرين با شدت و مدت كار همبستگي دارد و باعث تحريكي  T4,T3كه تغييرات  پژوهشگران معتقدند .)11يابد (

ر مشاهده نمودند و اظها TSHبسياري از محققان كاهش معني داري در غلظت  .)12سمپاتيكي غده تيروئيد مي شود (
اي نيز بر اين اعتقادند كه تمرين بدني باعث  عده .)14،  9است (  TRHبه  TSHكردند كه اين كاهش ناشي از پاسخ 

رسد كه تمرينات شديد و مزمن اثرات مختلفي بر روي هورمونهاي  به نظر مي .)15،  13( مي شود  TSHافزايش 
تيروئيد پس از تمرين شديد افزايش مي يابد در حاليكه تيروئيدي در موشهاي صحرايي دارند ، سطوح سرمي هورمونهاي 

) و ويرت 2005مستوراكس و همكاران ( ).16در اكثر مطالعات با پروتكل هاي تمرين مزمن اين افزايش ديده نمي شود (
دقيقه  20در موش ها بالفاصله پس از تمرين بمدت  T3/rt3كل و نسبت  T4كل،  T3) افزايش در 1981و همكاران (

) 2008در پژوهش سوآرس و همكاران ( ).18،  17روي تردميل را در مقايسه با موشهاي بدون حركت مشاهده كردند (بر 
درصد كمتر از  30ساعت بعد از پايان تمرين به  2سرم به تدريج پس از پايان تمرين كاهش يافت و مقادير  T3سطوح 

) در پژوهشي بر روي 1984كوروتكيوسكي و همكاران ( ).16سرم به تدريج افزايش يافت ( T4سطوح شاهد رسيد، اما 
)، اختالف در ميان اين مطالعات احتماال 68زنان چاق هيچ گونه تغييري را در سطوح اين هورمون ها مشاهده نكردند (

بدليل تفاوت در پروتكل هاي تمريني اجرا شده است هم چنان كه مي دانيم ترشح كاتكوالمين بستگي به شدت و مدت 
ثابت شده است كه تغيير در فعاليت هاي ترشحي در پاسخ به تمرين نه تنها ارتباط نزديكي با شدت ). 16ين دارد (تمر

دانيم با افزايش شدت  و همانطور كه مي. )20،  19كار عضالني دارد، بلكه تحت تاثير استرس (تنش) حرارتي قرار دارد (



انجام گرفت ، نشان  )2009لعه ديگري كه توسط پوروقار و همكاران (در مطا يابد. تمرين، حرارت توليدي بدن افزايش مي
 ).21بعد از انجام فعاليت ايروبيك طاقت فرسا افزايش يافت ( TSH,T3داده شده است كه سطوح هورمونهاي تيروئيد 

مي  TSH,T3كه تمرين بيش از اندازه و فعاليت شديد باعث تغييرات معناداري در هورمونهاي  ه شده استنشان داد
، پروتئين و كربوهيدرات ها و همچنين تنظيم درجه حرارت تواند بر روي متابوليسم چربي اين تغييرات مي ).21شود (

هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير تمرين با دو شدت بيشينه و زيربيشينه بر پاسخ هورمونهاي  ).21( تاثير بگذارد
TSH  ،T4  وT3 باشد. سرم در مردان ورزشكار مي  

  
  مواد و روشها

  شركت كنندگان
سانتيمتر،  12/67/178سال، قد  69/324با ميانگين سني  فعالمرد جوان  10شامل  شركت كنندگان در پژوهش

گرم در دقيقه و شاخص توده بدن ليتر در كيلو ميلي 47±86/4كيلوگرم، حداكثر اكسيژن مصرفي  59/952/72وزن 
88/162/22  روز در هفته، فعاليت  4و حداكثر  2حداقل سال گذشته  3كه در  بودندكيلوگرم بر مجذور قد به متر

واجد شرايط دانشجوي مرد  10و بيان اهداف پژوهش،  دانشگاههاي تهراندر سطح اعالم فراخوان با  بدني منظم داشتند.
نامه و انجام معاينات و آزمايشات پزشكي به صورت هدفمند انتخاب  و داوطلب شركت در پژوهش پس از دريافت رضايت

  و توسط پزشك تائيد شد مشكلي براي تحمل فشار تمرين در پژوهش ندارند. شدند
  

 برنامه تمريني
 گيري شد اندازهدر حضور پزشك دان بوسيله آزمون بروس روي نوارگر ابتدا در روز اول توان هوازي شركت كنندگان

هوازي  جلسه تمرين 2در  آنها ساعت استراحت، شركت كنندگان در اولين جلسه تمرين حاضر شدند. 48بعد از  .)22(
ساعت  48جلسه تمرين با فاصله  2 .درصد ضربان قلب بيشينه شركت كردند 100و  70با شدت  دقيقه دويدن 30شامل 

به جهت احتراز  .هاي بدني پرهيز نمايند و از آنها خواسته شد در اين مدت از انجام فعاليت ر شداستراحت از يكديگر برگزا
از ايجاد نتيجه گمراه كننده حاصل از تاثير مخل جلسات تمريني بر يكديگر، شركت كنندگان به دو قسمت مساوي 

%  به تمرين پرداختند. در 100با شدت  % و گروه ديگر70تقسيم شدند و در روز اول به طور تصادفي يك گروه با شدت 
% به 100% تمرين كردند، در روز دوم با شدت 70روز دوم اين شرايط برعكس بود. يعني آنهايي كه در روز اول با شدت 

  ).23( بدست آمد (age*0.7)-208حداكثر ضربان قلب با استفاده از معادله  تمرين پرداختند و برعكس.
  

  و تحليل هورموني نمونه گيري خوني و تجزيه
شركت كنندگان در يك وضعيت  گرفته شد. خوننمونه  شركت كنندگانبعد از تمرين از  ساعت 1، بالفاصله بعد و قبل

هاي جمع آوري  سي خون گيري به عمل آمد. نمونه سي 5ثابت و نشسته قرار گرفته و از وريد مياني (باسليك) با سرنگ 
درون يخ قرار گرفت و تا چند  EDTRهاي هپارينه و  ريخته شد. لوله K3EDTRهاي استريل حاوي  شده داخل لوله

سرم از پالسما جدا  RPM 3500دقيقه با دور  10دقيقه در دماي محيط باقي ماند. سپس توسط سانتريفيوژ به مدت 
نگهداري شدند. درجه سانتي گراد تا رسيدن به آزمايشگاه  -20نمونه هاي خوني به صورت فريز شده در دماي  كليهشد. 

از شركت كنندگان خواسته شده بود كه در روزهاي نمونه گيري، از شب قبل از جلسه اول تمرين تا الزم به ذكر است كه 
از مصرف سيگار، الكل يا كافئين خودداري نمايند. كليه مراحل نمونه گيري براي هر يك از شركت  ها پايان نمونه گيري



شد، تا اثر عوامل تاثير گذار از قبيل ريتم شبانه روزي و روش نمونه گيري خنثي شود. كنندگان در شرايط يكسان انجام 
  دياسوريو با استفاده از كيت  Chemilumi nescenseبه روش كمي لو مي نسكنس  T3,T4,TSHهورمونهاي 

نانوگرم  15و  T4راي گرم در دسي ليتر ب ميلي TSH  ،25/0ليتر در ليتر براي  ميلي 004/0 ساخت كشور امريكا با دقت
سرم كه به وسيله آزمايشگاه در اختيار  T3,T4,TSHتبديل متغيرهاي براي اندازه گيري شد.   T3ليتر براي  در دسي

،  T4بود كه اعداد همان است و ضريب ندارد. در مورد   nIu /µLiبه  mIu/Liتبديل  TSHما قرار گرفت در مورد 
، تبديل  T3ضرب شد و در مورد  12.87ومول بر ليتر بود كه اعداد داده شده در عددليتر به نان گرم در دسي تبديل ميلي

ضرب  1.536تقسيم شده و سپس در عدد  100ليتر به نانومول بر ليتر بود كه اعداد داده شده ابتدا بر  نانوگرم بر ميلي
  شدند.

  
  هاي آماري روش

اي تعيين آمار از نوع پارامتريك يا ناپارامتريك و با توجه به اسميرنوف بر –در پژوهش حاضر ابتدا از آزمون كولموگروف 
ساعت بعد از تمرين از  1از قبل تا بالفاصله بعد و تا  طبيعي بودن توزيع جهت بررسي تغييرات متغيرهاي مورد مطالعه

  .تي استفاده شدجف Tو جهت مقايسه تغييرات متغيرها بين جلسات تمرين از آزمون  آزمون آنووا با اندازه گيري مكرر

  
  يافته ها

ساعت بعد از تمرين، بين تمرين  1تغييرات متغيرهاي مورد مطالعه را از قبل تا بالفاصله بعد و تا  3و  2،  1نمودارهاي 
  دهد. با شدت بيشينه و تمرين با شدت زيربيشينه را نشان مي
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  ت بعد از تمرين ساع 1: تغييرات تيروتروپين از قبل تا بالفاصله بعد و تا 1نمودار 

  در تمرين با دو شدت بيشينه و زير بيشينه
  

بالفاصله بعد از تمرين با هر دو شدت افزايش يافت كه اين افزايش در  TSHشود،  مشاهده مي 1در نمودار همانگونه كه 
وع به بازگشت شر TSHبالفاصله بعد از تمرين براي هر دو شدت تقريبا يكسان بود. بعد از اين افزايش در هر دو شدت، 



ساعت بعد از تمرين با شدت بيشينه كاهش بيشتري داشت. در هر حال، اين تغييرات  1به مقادير استراحتي كرد كه در 
  ).P > 0.05ساعت بعد از تمرين و نيز بين دو شدت بيشينه و زيربيشينه معنادار نبود ( 1از قبل تا بالفاصله بعد و 
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  ساعت بعد از تمرين  1بل تا بالفاصله بعد و تا : تغييرات تيروكسين از ق2نمودار 

  در تمرين با دو شدت بيشينه و زير بيشينه
  

بالفاصله بعد از تمرين با هر دو شدت افزايش يافت. اين افزايش در تمرين  T4شود،  مشاهده مي 2در نمودار همانگونه كه 
عت بعد از تمرين ادامه داشت اما در تمرين بيشينه سا 1بيشينه كمتر بود. همچنين اين افزايش در تمرين زيربيشينه تا 
ساعت بعد از تمرين به طور مختصر نسبت به بالفاصله  1بعد از افزايش اوليه شروع به كاهش تدريجي كرد. به طوري كه 

معنادار بود ساعت بعد از تمرين با شدت زير بيشينه  1بعد از تمرين كاهش يافته بود. تغييرات از قبل تا بالفاصله بعد و تا 
)P < 0.05 و آزمون (T  ساعت  1جفتي با اصالحيه بنفروني تفاوت معنادار را براي شدت زيربيشينه بين مقادير قبل و

). همچنين تفاوت معناداري بين P > 0.05بعد از تمرين نشان داد، اما تغييرات ذكر شده با تمرين بيشينه معنادار نبود (
  ).P > 0.05ينه و زير بيشينه مشاهده نشد (تمرين با دو شدت بيش T4مقادير 

  
بالفاصله بعد از تمرين با شدت ريزبيشينه افزايش داشت در  T3شود،  مشاهده مي 3همچنين همانگونه كه در نمودار 

حاليكه بالفاصله بعد از تمرين با شدت زيربيشينه كاهش يافت. در تمرين زيربيشينه پس از افزايش اوليه به سمت مقادير 
ساعت بعد از  1راحتي كاهش يافت، اما در تمرين با شدت بيشينه كاهش مشاهده شده در بالفاصله بعد از تمرين، تا است

تمرين با هر دو  T3). همچنين تفاوت معناداري بين مقادير P > 0.05تمرين نيز ادامه داشت. اين تغييرات معنادار نبود (
  ).P > 0.05شدت مشاهده نشد (
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  ساعت بعد از تمرين  1رات تري يدوترونين از قبل تا بالفاصله بعد و تا : تغيي3نمودار 

  در تمرين با دو شدت بيشينه و زير بيشينه
  
  

  بحث و نتيجه گيري
ت مقادير ه تمرين افزايش يافت و سپس به سمبالفاصله بعد از هر دو جلس TSHهاي پژوهش حاضر،  بر اساس يافته

يي است كه عدم تغيير ها رات به لحاظ آماري معنادار نبود. اين نتايج همسو با يافتهاستراحتي كاهش يافت. اما اين تغيي
هاي بوي دن و  . همچنين به طور كامل در تضاد با يافته)10،  9( را بدنبال تمرين گزارش كرده اند TSHمعنادار در 
 اداركاهش معناقض است. . نتايج در اين خصوص متن)11( را گزارش كردند TSHكاهش ) است كه 1984همكاران (

TSH )9  ،14( افزايش  و همچنينTSH  )13  ،15( رسد اين تفاوت در نتايج به شدت  مشاهده شده است. به نظر مي
تمرين با دو  TSHو به طور كلي پروتكل تمرين مربوط باشد. همچنين در پژوهش حاضر تفاوت معناداري بين مقادير 

. حتي بالفاصله بعد از تمرين تقريبا به يك ميزان افزايش يافتند. اگرچه كاهش شدت بيشينه و زيربيشينه مشاهده نشد
بعد از انجام فعاليت  TSH) نشان دادند كه سطوح 2009پوروقار و همكاران (بعد از آن با تمرين بيشينه بيشتر بود. 

يابد و نتيجه گرفتند تمرين بيش از اندازه و فعاليت شديد باعث تغييرات معناداري در  ايروبيك طاقت فرسا افزايش مي
TSH ) با اين حال در مطالعات ديگر  ).21مي شودTSH  در پايان تمرين با توجه به پروتكل تمرين بدون تغيير بوده يا

در موشهاي صحرايي در پايان تمرين شديد شنا  TSH) افزايشي در 2003سولو و همكاران ( ). اما24يابد ( كاهش مي
) اظهار 2005فيگن و همكاران ( ).25را نشاند دادند ( TSH) كاهش 1984). كوروتكيوسكي و همكاران (24يافتند (
% ضربان قلب بيشينه نيز 70 يابد در حاليكه در شدت % ضربان قلب بيشينه افزايش مي90بعد از تمرين با  TSHداشت 

اين نتايج با يافته هاي  ).26شود ( % ضربان قلب بيشينه مشاهده نمي45شود اما در شدت  ديده مي TSHافزايش 
) نتيجه گرفتند تمرين بيشينه با 2004). شنگ هانگ و همكاران (27) مطابقت داشت (1978اسچميد و همكاران (

 T4هاي پژوهش حاضر  همچنين بر اساس يافته ).28در گردش ندارد ( TSHتردميل تاثير زيادي بر تعيين غلظت 
هاي  همسو با يافتهيافته ها . اين كه در تمرين زيربيشينه معنادار بود بالفاصله بعد از تمرين با هر دو شدت افزايش يافت

در و همچنين  )18،  17،  16) (2008سوآرس و همكاران (و ) 1981)، ويرت و همكاران (2005مستوراكس و همكاران (
در پژوهش  تيروكسين بود. )25،  24() 1984و كوروتكيوسكي و همكاران () 2003سولو و همكاران ( هاي تضاد با يافته



ساعت بعد از تمرين نيز  1حاضر بعد از افزايش اوليه، در شدت بيشينه به تدريج كاهش يافت اما در شدت زيربيشينه تا 
را در شدت زيربيشينه و افزايش غيرمعنادار را در شدت بيشينه  T4اگرچه ما افزايش معنادار  به افزايش خود ادامه داد.

در پايان تمرين بدون تغيير بوده يا كاهش يافته است. اين عدم  T4مطالعاتي بوده است كه در آنها  مشاهده كرديم، اما
همچنين تفاوت معناداري  ص شدت تمرين است.زياد ناشي از پروتكل متفاوت تمرين و بخصو به احتمالتوافق در نتايج 

نشان ) 1984بوي دن و همكاران (تمرين با دو شدت بيشينه و زيربيشينه در پژوهش حاضر مشاهده نشد.  T4بين مقادير 
) گزارش 2005فيگن و همكاران ( .)11كيلومتر افزايش مي يابد ( 80كاهش ولي در  T4 دويدن كيلومتر 48كه در  ندداد

) كاهش در 1978اسچميد و همكاران (. )26( يابد افزايش مي T4% ضربان قلب بيشينه 90در تمرين با شدت كردند كه 
T4 ) هاي پژوهش حاضر  همچنين بر اساس يافته ).27آزاد را گزارش كردندT3  بالفاصله بعد از تمرين با شدت زير

نه كاهش يافت. اگرچه اين تغييرات معنادار نبود اما بيشينه افزايش يافت در حاليكه بالفاصله بعد از تمرين با شدت بيشي
T3  پس از افزايش اوليه با تمرين زيربيشينه به سمت مقادير استراحتي حركت كرد، در حاليكه كاهش مشاهده شده با

% 90 ) نشان دادند كه بدنبال فعاليت با2005فيگن و همكاران ( ساعت بعد از تمرين نيز ادامه داشت. 1تمرين بيشينه تا 
شود اما نزديك  % اگرچه زيربيشينه محسوب مي90د. اين شدت نشروع به كاهش مي كن fT3و  T3ضربان قلب بيشينه 

ساعت بعد  1و حتي تا  % ضربان قلب بيشينه كاهش يافت100بعد از تمرين با  T3باشد. در پژوهش ما نيز  به بيشينه مي
) هيچ گونه تغيير 1984كوروتكيوسكي و همكاران ( ).26( دامه داداز تمرين، نه تنها برطرف نشد بلكه به كاهش خود ا

) 2004شنگ هانگ و همكاران ( در پژوهش ).25(بدنبال تمرين مشاهده نكرد سرم را  T3معناداري در سطوح 
بطور معناداري بالفاصله پس از تمرين در مقايسه با ساير مقادير پس از تمرين افزايش يافت با اين حال  T3مقادير

 T3) كاهش در سطوح 2003). سولو و همكاران (28(هماتوكريت خون) معني دار نشد ( HCTتغييرات پس از تنظيم 
) نشان 2008). سوآرس و همكاران (24كل سرم را در موشهاي صحرايي در پايان تمرين شديد شنا مشاهده كردند (

تيروئيد، آنزيمي كه در سيستم تبديل  D1فعاليت  بالفاصله پس از تمرين با افزايش معناداري در T3دادند كه افزايش 
T4  بهT3 ) آنزيمهاي  ).16تيروئيد دخيل مي باشد همراه استD1  كبد وD2  را از  5بافت چربي قهوه اي حذف يد
T4  تسريع كرده و بعنوان آنزيمهاي فعال كننده توليدT3 اما ما اين آنزيم را اندازه  .)2،  1( در نظر گرفته مي شود
در پژوهش حاضر تنها بعد از تمرين زير  T3توانيم با اطمينان در مورد آن صحبت كنيم. از طرفي  ي نكرده ايم و نميگير

كبد به تدريج  D1با اين حال فعاليت نيز افزايش يافته بودند.  TSHو  T4بيشينه افزايش يافت كه در اين دو تمرين 
دقيقه بعد از انجام تمرين  30بطور قابل توجهي در  BATD2 و فعاليت يابد ميپس از پايان پروتكل تمرين كاهش 

. معلوم شده رون سرم به حداكثر غلظت خود رسيددقيقه پس از پايان تمرين سطوح كورتيكوست 30كاهش مي يابد. در 
دقيقه و  30در  BATD2). هم كاهش 29كبد را كاهش دهد ( D1كه گلوكوكورتيكوييدهاي پالسما مي توانند فعاليت 

اين  ).16سرم در طول دوره بازيافت بعد از تمرين سهيم باشد ( T3كبد ممكن است در كاهش سطوح  D1كاهش  هم
رود. همانطور كه در شدت بيشينه  حالت با تمرينات شديد كه با افزايش كورتيزول سرم همراه است بيشتر انتظار مي

) 1389باشد. وقتي كه ميرسپاسي و همكاران ( ن ميكاهش يافت و احتماال ناشي از افزايش فشار تمري T3پژوهش حاضر 
شود. بعالوه  )، نتايج ما بيشتر تائيد مي4افزايش معنادار كورتيزول سرم را بعد از تمرين با شدت بيشينه مشاهده كردند (

تحت كنترل فيدبك منفي ظريف قرار دارد. هورمون هاي تيروئيد گردش  TSHتنظيم ترشح هورمونهاي تيروئيد توسط 
را كاهش دهند. اين عمل اصوال به واسطه سركوب بيان ژن   TSHخوني بر روي غده هيپوفيز عمل مي كنند تا ترشح 

دقيقه  15تا  TSH) در خصوص افزايش مداوم 1978اين اسچميد و همكاران (). 1انجام مي شود ( TSHزيرواحد بتاي 
). 27تواند تائيد شود ( مي FT4, r T3,T3كمي كاهش در پس از پايان دوره تمرين زير بيشينه همراه با عدم تغيير يا 

نيز اثر  (TRH)هورمون هاي تيروئيد بر روي نورون هاي ترشح كننده هورمون آزاد كننده تيروئيد هيپوتاالموسي 
سرم بالفاصله  T3افزايش  ).1را مهار مي كند (  TRH –preproبيان ژن  T3فيدبكي دارند. در نورون هاي مزبور ، 



ز پايان يك نوبت تمرين احتماال توسط محرك آدرنرژيك ايجاد شده كه در طي تمرين رخ مي دهد در حاليكه پس ا
% يا بيشتر با افزايش زياد سطوح گردشي كاتكوالمين ها همراه مي 60پروتكل هاي تمرين در حداكثر مصرف اكسيژن 

همچنين  ).31،  30پايه به خوبي تاييد مي شود ( شود و اين توانايي محرك آدرنرژيك در افزايش ترشح هورمون تيروئيد
خواه به صورت  TSH,T4,T3در تمام موارد بعد از تمرين بيشينه كه كاهش يافته بود،  T3در پژوهش ما به جز اگرچه 

كه به طور  TSH,T4,T3معنادار و خواه به صورت غيرمعنادار افزايش يافته بودند، اما نشان داده شده است كه مقادير 
). بطور 28(هماتوكريت خون) معني دار نشدند ( HCTناداري بعد از تمرين افزايش يافته بودند، پس از تنظيم مع

مشخص تمرين في نفسه ممكن است بر تناوب هموديناميك تاثير بگذارد و در نتيجه باعث تغيير در غلظت هورمون در 
كار، مدت تمرين، فراواني و طرح برنامه تمريني،  گردش گردد. نتايج متفاوت اما ممكن است ناشي از تفاوت در شدت

باشد تا با  ). به هر صورت با عنايت به اينكه نياز به بررسي هاي بيشتري مي33،  32تفاوت در جنسيت و سن افراد باشد (
ونهاي هورمبعد از تمرين با شدت بيشينه و افزايش  T3اطمينان بتوان در اين رابطه صحبت كرد، اما با توجه به كاهش 

معنادار نبود، اما به نظر مي  T3اندازه گيري شده در ديگر موارد، اگرچه بيشتر اين تغييرات و حتي كاهش ذكر شده در 
شوند. از  رسد در تمرينات زيربيشينه فشار وارده بر بدن مضاعف نيست و اين تمرينات براي بهبود تندرستي پيشنهاد مي

قبل و بعد از ريكاوري مناسب، براي توسعه تمرين عفي را كه براي يك جلسه طرفي تمرينات با شدت بيشينه فشار مضا
توانند جهت اين اهداف مورد استفاده قرار  د و اين تمرينات مينكن آمادگي بدني ورزشكاران الزم است را بر بدن اعمال مي

عنوان شدت زير بيشينه و درصد ضربان قلب بيشينه را به  100و  70گيرند. به هر صورت اين پژوهش تنها دو شدت 
آنچه بيش از توانند تاثيرات متفاوتي بگذارند.  بيشينه مورد بررسي قرار داد، در حاليكه شدت هاي زير بيشينه خود مي

همه چيز روشن است، اين است كه تاثير شدت هاي مختلف تمرين بر پاسخ هورمونهاي تيروئيد، نياز به پژوهش هاي 
  گسترده دارد.
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