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  پسر فعالپسر فعال

  
  زهره اسكندريزهره اسكندري_  _   شجاعي  شجاعي  معصومه معصومه  –– داود حومنيان  داود حومنيان     __11نيكو خسروينيكو خسروي

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشجوي كارشناسي ارشد ، ، ))سس((استاديار دانشگاه الزهراء استاديار دانشگاه الزهراء شگاه تهران، شگاه تهران، ، استاديار دان، استاديار دان))سس((الزهراءالزهراءاستاديار دانشگاه استاديار دانشگاه 
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 چكيده

 سطح آمادگي بدني، سن. نشان داده شده است) GH(در تحقيقات متعددي ارتباط خطي بين ورزش و رهايي هورمون رشد 
 دقيقه 20به ) GH(هدف از پژوهش حاضر، مطالعة پاسخ هورمون رشد . و جنس، از عوامل اثرگذار بر ترشح اين هورمون هستند

 آزمودني با دامنة سني 15به اين منظور . در نوجوانان دختر و پسر فعال بود) VO2Peak  65%با شدت(فعاليت بيشينة فزاينده 
 كيلوگرم 43±10/5 سانتيمتر، وزن 25/153±73/3 سال، قد 13 ±5/0ل با ميانگين سن  آزمودني دختر فعا8 سال شامل 15-11

سال، قد  14±5/0 آزمودني پسر فعال با ميانگين سن 7و ) كيلوگرم بر مترمربع( BMI30/18(و شاخص توده بدن 
آزمون  در ،)مترمربعكيلوگرم بر ( BMI 86/18( كيلوگرم و شاخص تودة بدني 86/52±61/5 سانتيمتر، وزن 07/6±86/166

نمونه هاي خوني براي تعيين تغييرات غلظت . شركت كردند) آزمون ورزشي بالك اصالح شده(ورزشي فزاينده بر روي تردميل 
GHتحليل داده ها با روش آماري .  قبل و بالفاصله بعد از اتمام فعاليت از وريد بازويي آزمودني ها گرفته شدT همبسته و  

بين غلظت ). >P 05/0( به طور معناداري در هر دو گروه افزايش داشت GHكه بعد از فعاليت بيشينه، غلظت مستقل، نشان داد 
GH اما بعد از فعاليت، )). نانوگرم بر ميلي ليتر (12/1 و 99/1(( قبل از فعاليت در هر دو گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد

)). نانوگرم بر ميلي ليتر (23/4 و 39/12(( پسر افزايش معناداري را نشان داد  در نوجوانان دختر در مقايسه با نوجوانانGHغلظت 
 در نوجوانان دختر و پسر قبل از يك جلسه تمرين GH و غلظت BMIهمچنين بر اساس نتايج ضريب همبستگي پيرسون، بين 

داري هورمون ادني بيشينه به طور معننتايج تحقيق نشان داد كه فعاليت ب). <P 05/0(بيشينه، رابطة معناداري به دست نيامد 
  . و در نوجوانان دختر اين افزايش بارزتر بودرشد را افزايش مي دهد

 
 هاي كليدي واژه
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 مقدمه

امي هيپوفيز ترشح  هم خوانده مي شود، از بخش قد يا سوماتروپين1هورمون رشد كه هورمون سوماتوتروپ
در هورمون رشد عالوه بر رشد بدن، . تقريباً روي بافت هاي بدن كه قابليت رشد دارند، تاثير مي گذاردو مي شود 

و مواد معدني نيز نقش دارد، به طوري كه در عمل ) كربوهيدرات، چربي و پروتئين(سوخت و ساز مواد سه گانه 
هورمون رشد در دوران ). 1(ف و كربوهيدرات ها را حفظ مي كند پروتئين بدن را زياد، ذخاير چربي را مصر

و تنظيم كنندة اصلي و نهايي قد ) در دست ها و پاها(كودكي و نوجواني عامل تحريك رشد استخوان هاي دراز 
عواملي مانند ). 2(اين هورمون همچنين رشد بافت هاي نرم مانند عضالت و تاندون ها را كنترل مي كند . است
يش اسيدهاي چرب خون، افزايش گلوكز خون، افزايش كورتيزول و چاقي، غلظت پالسمايي هورمون رشد را افزا

سطح ). 9( ، خواب عميق و فعاليت بدني، ترشح آن را افزايش مي دهد 2كاهش و غلظت پالسمايي استراديول
تحقيقات نشان مي ). 21، 11(آمادگي بدني، سن و جنس نيز از عواملي اند كه بر ترشح اين هورمون اثر دارند 

 در دورة كودكي متفاوت از كمبود آن در دوران بزرگسالي است، به طوري كه در كودكان با GHدهد كه كمبود 
كوتاهي قد، كاهش سرعت رشد و تأخير در مرحلة بلوغ همراه است،  در حالي كه در بزرگسالي به علت بسته 

ه شكل كاهش تودة بدون چربي، كاهش چگالي استخوان، كاهش شدن اپي فيزها، تاثيرات كمبود اين هورمون ب
سريعي در اندازة بدن و جثة فرد رخ  مي دهد هنگام بلوغ افزايش . عملكرد و كيفيت زندگي نمود پيدا مي كند

در اين . كه همزمان با آن در نتيجة تغييرات پيچيدة هورموني اين دوره، حجم عضالت اسكلتي افزايش مي يابد
اين دو هورمون پس . شح تستوسترون در پسران و غلظت پالسمايي استروژن در دختران زياد مي شوددوران تر

را بر سلول هاي سوماتوتروپ ) GH(از تبديل شدن به استراديول، تاثير هورمون رها كنندة هورمون رشد 
اين مالحظه مي شود بنابر). 16، 3(هيپوفيز قدامي تقويت مي كنند و ترشح هورمون رشد را افزايش مي دهند 

 . كه ميزان ترشح هورمون رشد در دوران بلوغ به بيشترين حد مي رسد

 نشان مي دهد ترشح هورمون رشد به طور تقريبي در زنان نسبت به مردان دو برابر بيشتر است كه تمطالعا
 هورمون رشد به پاسخ). 4(مربوط مي شود كه در زنان بيشتر است ) استراديول(اين افزايش به سطوح استروژن 

                                                           
1 - Somatotrope 
2 - Estradiol  
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 GHاست و نتايج بيشتر تحقيقات انجام شده، نشان مي دهد كه غلظت تمرين به طور وسيعي، بررسي شده 
عواملي همچون شدت و مدت تمرين و بازده كاري در طول آن، تودة عضلة به . پالسما با تمرين افزايش مي يابد

 به تمرين مؤثر باشد كه از اين GHاست در پاسخ كار گرفته شده طي تمرين، آمادگي فرد و نوع تمرين، ممكن 
ترشح بر همچنين سطوح استراديول سرم و نه تستوسترون، . بين، شدت و مدت تمرين نقش كليدي دارد

 را تحت تاثير قرار GHهورمون رشد تاثير مي گذارد و پس از حذف تاثير استراديول، عامل سن و جنس، غلظت 
 را در زنان در مرحلة فوليكوالر، وقتي سطوح استروژن GH از پژوهشگران ترشح از اين رو عده اي). 8(نمي دهد 

 در هر دو جنس GH در مردان مقايسه و مشاهده كردند ترشح GHبين دو جنس قابل مقايسه بود، با ترشح 
ود نيز وج GHبنابراين ديده مي شود كه ارتباط مثبتي بين غلظت هاي استراديول پالسما و ترشح . مشابه است

سارتوريو و . انجام شده است) GH(تحقيقات معدودي در زمينة اثر ورزش و جنس بر مقدار ترشح ). 6(دارد 
 ورزشكار 99 در GH تاثير جنس و سن و تفاوت هاي مربوط به سطح تمرين را بر پاسخ )2004 (1همكارانش

حالت پايه و هم بعد از ورزش  هم در GHبررسي كردند و نتيجة اين تحقيق نشان داد كه )  زن38 مرد و 61(
 ). 17(در زنان نسبت به مردان به طور معناداري بيشتر بود 

 به ورزش در زنان نسبت GHنيز در تحقيقات خود مشاهده كردند پاسخ ) 2002 (2پريتيزالف و همكارانش
 موجب افزايش با وجود تحقيقات گسترده مبني بر اينكه ورزش و فعاليت بدني). 17، 14(به مردان بيشتر است 

، پژوهش هاي كمتري در دوران نوجواني انجام شده است، همچنين دربارة تاثير )15،18( مي شود GHترشح 
ازاين رو براي يافتن پاسخ به پرسش ). 24، 23( هنگام ورزش، تناقض هايي وجود دارد GHجنسيت بر پاسخ 

ن نوجوانان دختر و پسر، اين پژوهش در  در بيGHهايي كه در اين زمينه طرح مي شود و بيان تفاوت ترشح 
 .  در نوجوانان فعال بررسي كندGHنظر دارد اثر يك جلسه تمرين بيشينه و جنس را بر مقدار ترشح 

 

                                                           
1 - Sartorio & et al (2004)  
2 - Pritzlaff  & et al (2002) 



 1388، زمستان 3 ورزشي، شمارة –رشد و يادگيري حركتي نشرية                       

 

54

 روش تحقيق 

 جامعه و نمونة آماري 

 شهر 1جامعة آماري اين تحقيق دانش آموزان نوجوان دختر و پسر مقطع راهنمايي آموزش و پرورش ناحية 
 سال، بودند كه از بين كلية مدارس اين ناحيه، يك مدرسة دخترانه و يك مدرسة 11-15، با دامنة سني قزوين

آموزان تعدادي  بعد از انتخاب اين مدارس، به دانش. اي انتخاب شدند گيري خوشه پسرانه به روش نمونه
. و رضايت نامه داده شدي در زمينة سالمت جسماني، آمادگي بدني، وضعيت بلوغ يها پرسشنامه حاوي پرسش

 دانش آموز دختر و پسر فعال 80 دانش آموز پسر، 220آموز دختر و   دانش200بعد از تكميل پرسشنامه توسط 
 دانش آموز 30ها به اين صورت بود كه  نحوة انتخاب آزمودني. كه واجد شرايط در آزمون بودند، انتخاب شدند

 دانش آموز پسر فعال كه صداي آنها بم نشده 50جربه نكرده بودند و دختر فعال كه هنوز اولين دورة قاعدگي را ت
 دانش آموز 8هاي واجد شرايط  سپس از بين آزمودني. بود، با مشورت و معاينة پزشك مدرسه، انتخاب شدند

 كيلوگرم و شاخص تودة بدني 43±10/5 سانتيمتر، وزن 25/153±73/3 سال، قد 13±5/0دختر با ميانگين سن 
 سانتيمتر، 86/166±07/6 سال، قد 14±5/0سن (آموز پسر با ميانگين   دانش7 و يلوگرم بر مترمربع ك30/18

كه از لحاظ سطوح آمادگي بدني كيلوگرم بر مترمربع  86/18 كيلوگرم و شاخص تودة بدني 86/52±61/5وزن 
 آنها رضايت نامة كتبي ها و والدين در ضمن، از آزمودني. مشابه بودند، به صورت تصادفي ساده گزينش شدند

 . براي شركت در آزمون گرفته شد

 روش اجرا

مرحلة اول كه يك هفته قبل از اجراي آزمون بود و دو . اجرا شد)  روز مختلف4(برنامة تمريني در دو مرحله 
تعيين حداكثر ظرفيت (روز به طول انجاميد، براي تعيين وضعيت آمادگي جسماني آزمودني هاي دختر و پسر 

آزمون بيشينة (بود كه از آنها پيش آزمون شامل تمرين فزاينده بر روي تردميل تا حد واماندگي ) زي بيشينههوا
پايگاه ( به محل اجراي آزمون 7: 30در اين مرحله آزمودني ها در هر دو روز راس ساعت . گرفته شد) بالك

در پايان آزمون براي محاسبة .  دقيقه استراحت، آزمون شروع مي شد30مي آمدند و بعد از ) قهرماني
VO2max در معادلة برآورد پروتكل بالك، قرار داده و )  دقيقه10حدود (، مدت زمان فعاليت آزمودني ها
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 ml/kg.min 32 و ml/kg.min 31ه شد كه حداكثر توان هوازي دانش آموزان دختر و پسر به ترتيب ظمالح
بعد از يك هفته از تعيين سطح آمادگي آزمودني . ابه بودنداست كه از لحاظ سطوح آمادگي بدني هر دو گروه مش

 ساعت از 24ها، در مرحلة دوم كه دو روز به طول انجاميد، با توجه به توصيه هاي محقق، آزمودني ها به مدت 
از خوردن غذا و دارو منع شده بودند، سپس آزمون )  شب به بعد12( ساعت 8هر گونه فعاليت ورزشي و به مدت 

سپس ضربان قلب، . در اين مرحله مانند مرحلة قبل آزمودني ها آزمون را شروع كردند. يري، انجام شدو خونگ
فشار خون سيستولي و دياستولي و همچنين نمونه هاي خوني براي تعيين غلظت هورمون رشد در وضعيت 

 آنجا كه هدف از اين از. توسط متخصص، گرفته شد)  دقيقه20بعد از (نشسته، قبل و بالفاصله بعد از تمرين 
 دقيقه فعاليت بر روي تردميل تا حد واماندگي در نوجوانان فعال دختر 20تحقيق مقايسة پاسخ هورمون رشد به 

همچنين از طريق كمربندي . از آزمون اصالح شدة بالك استفاده شد) اجراي آزمون(و پسر بود، در مرحلة دوم 
، ضربان قلب آنها در طول فعاليت بر روي تردميل مشاهده مي كه سنسور آن روي قلب آزمودني ها قرار داشت

 دقيقه فعاليت با اين 3-4 ضربه در دقيقه، پس از حدود 190آزمودني ها هنگام افزايش ضربان قلب به . شد
ضربان قلب، به صورت ارادي از تمرين دست مي كشيدند و در پايان تمرين عالئمي مانند احساس سرگيجه و 

 . شي از واماندگي در آنان مشاهده مي شدرنگ پريدگي نا

 

 نتايج و يافته هاي تحقيق 

 را قبل و بعد از يك جلسه تمرين GHهاي آماري محاسبه شده براي مقدار ترشح   شاخص1جدول 
 قبل از يك جلسه تمرين GHشود، ميزان ترشح  همان طور كه مشاهده مي. دهد بيشينه نشان مي

بود كه بعد از ) نانوگرم بر ميلي ليتر (12/1 و 99/1 و پسر به ترتيب بيشينه در نوجوانان فعال دختر
نانوگرم بر ميلي  (11/3 و 4/10رسيد، يعني حدود ) نانوگرم بر ميلي ليتر (23/4 و 39/12ورزش به 

 بعد از يك GHبنابراين، مقدار ترشح . بيشتر شد كه اين تفاوت ها از نظر آماري معنادار بود) ليتر
همچنين ). 1شكل  و 1جدول (بيشينه در نوجوانان دختر و پسر افزايش معناداري داشت جلسه تمرين 

 قبل از يك جلسه تمرين بيشينه در نوجوانان دختر و GHميانگين ترشح بين ، 1با توجه به جدول 
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قبل از يك ( پايه GHبنابراين در اين تحقيق، ترشح . پسر از نظر آماري تفاوت معناداري ديده نشد
 بعد از يك جلسه GHاما ترشح ). 2شكل  (بوددر نوجوانان دختر و پسر مشابه ) تمرين بيشينهجلسه 

به دست آمد كه افزايش ) ng/ml (23/4 و 39/12تمرين بيشينه در نوجوانان دختر و پسر به ترتيب 
 قبل از GH و غلظت BMIهمچنين بين ). 3شكل (دختر مشاهده شد  در نوجوانان GHبيشتر ترشح 

 ).<P 05/0(لسه تمرين بيشينه در نوجوانان فعال رابطة معناداري به دست نيامد يك ج

 )نانوگرم بر ميلي ليتر(شاخص هاي آماري محاسبه شده براي ميزان ترشح هورمون رشد _  1جدول 
شاخص 
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  ميانگين هورمون رشد نوجوانان دختر و پسر قبل و بعد از ورزش_ 1شكل 
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 بحث و نتيجه گيري 

دختر و ( در نوجوانان GH دقيقه فعاليت بدني، موجب افزايش ترشح 20تحليل نتايج نشان داد كه 
همچنين مشاهده شد كه . شد كه اين نتيجه با كلية نتايج پژوهش هاي پيشين مطابقت دارد) پسر

 در حالت استراحت در نوجوانان دختر نسبت به نوجوانان پسر بيشتر است، اما از لحاظ GHترشح 
كه پس از بررسي پاسخ ) 2006 (1اين يافته با نتايج تحقيق گاالستي. آماري اين تفاوت معنادار نبود

GH سال، بيان كرد كه پاسخ 11-15با دامنة سني )  دختر6 پسر و 6( نوجوان 12 به تمرين در GH 
همخواني دارد، ) 15( پريتيزالف  و)6 (2و نتايج تحقيق جاف) 12(ها مشابه است  پايه در همة آزمودني

در تحقيق خود مشاهده ) 2005 (3 جرگنسنبراي مثال. ها مغاير است درحالي كه با نتايج برخي پژوهش
و ) 23،24 (4ويدمن). 7( پايه در زنان نسبت به مردان به طور معناداري بيشتر است GHكرد كه ترشح 

 در GHهمان طور كه مشاهده شد، در اين تحقيق مقدار . نيز به اين نتيجه رسيدند) 17(سارتوريو 
پاسخ به يك جلسه تمرين بيشينه، افزايش بيشتري  پسر در اننوجوانان دختر در مقايسه با نوجوان

و ويدمن ) 2002(هاي پريتيزالف  اين نتيجه با نتايج پژوهش. داشته كه از لحاظ آماري نيز معنادار است
اين پژوهشگران، پاسخ . ، همخواني داردGH دقيقه تمرين بر پاسخ 30با موضوع نقش جنس و ) 2006(

GHمقايسه و مشاهده كردند )  زن7 مرد و 8( آزمودني 15ين را در هاي مختلف از تمر  به مدت زمان
 دقيقه در زنان 30 در مدت GH دقيقه، ترشح 120 و 60، 30كه در سه جلسه تمرين با مدت زمان 

  مردان بيشتر بوده GH دقيقه ترشح 120 و 60نسبت به مردان بيشتر بوده است، اما در مدت هاي 
نتايج ). 24، 19(همسو نيست ) 1999(و ويدمن ) 1990(رانوپولوسكي ولي با يافته هاي نا). 23(است 

تمرين زيربيشينه با شدت زياد،  دقيقه 30تحقيق ويدمن و همكارانش نشان داد كه زنان در طول 
 سرم باالتري داشتند، با اينكه تمرين آنان در مرحلة فوليكوالر انجام شده و سطوح GHهاي  غلظت

                                                           
1 - Galassetti (2006) 
2 - Jaff (1998) 
3 - Jrgensen (2005) 
4 - Wideman  (2006) 
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وقتي سطوح پاية استروژن در هر دو جنس مشابه شود، ). 24(نان مشابه بود استراديول بين مردان و ز
هاي  و پژوهش در اين تحقيق از اين رو.  از لحاظ آماري تفاوت معناداري پيدا نمي كندGHپاسخ هاي 

ستي، جاف و پريتيزالف به علت تشابه در سطوح استروژن پايه در هر دو گروه تفاوت معناداري در گاال
.  در حالت استراحت مشاهده نشد؛ با اينكه زنان همچنان ترشح هورمون رشدشان بيشتر بودGHمقدار 

هاي سارتوريو و جرگنسن به علت سطوح بيشتر استروژن در زنان نسبت به مردان، مقدار  اما در پژوهش
 ظتشود ارتباط مثبتي بين غل بنابراين مالحظه مي.  زنان نيز به طور معناداري بيشتر بودGHترشح 

با توجه به پژوهش هاي موجود، محققان . هاي سطوح استروژن پايه و هورمون رشد پالسما وجود دارد
را  به فعاليت هاي بدني و ورزش در زنان در مقايسه با مردان بيشتر است و علت آن GHمعتقدند پاسخ 

 استروژن در زنان اند وقتي سطوح پاية در سطوح بيشتر استروژن در زنان ذكر كرده و خاطرنشان ساخته
 آنها به تمرين هاي GHو مردان همسن با آمادگي بدني و درصد چربي مشابه، يكسان شود، پاسخ هاي 

اما مالحظه شد با توجه به اينكه سطوح استروژن پايه در اين ). 9(شود  با شدت مشابه، يكسان مي
ا مردان با شدت تمريني مشابه، تحقيق و تحقيق پريتيزالف و ويدمن مشابه بود، اما زنان در مقايسه ب

اين افزايش را ناشي از سطح آمادگي كمتر زنان مي ) 18 (2 و سيدني1پاسخ باالتري داشتند كه شفارد
بنابراين . دانند، درحالي كه در اين تحقيقات هر دو جنس از لحاظ آمادگي بدني تقريباً مشابه بودند

مقايسه با پسران با سطوح استروژن و آمادگي  به ورزش در دختران در GHافزايش بيشتر در پاسخ 
اين چنين توجيه كرد كه زنان نسبت به مردان ) 10 (3بدني مشابه را مي توان با توجه به پژوهش هال

پريتيزالف و همكارانش معتقدند كه زنان نسبت به . به استرس فيزيولوژيكي پاسخ بيشتري مي دهند
د و پاسخ هورمون رشد به تمرين در همة شدت ها در  مي رسنGHمردان سريع تر به حداكثر غلظت 

 GHدر نهايت نتيجه گرفته مي شود كه ورزش و فعاليت بدني موجب افزايش ترشح . زنان بيشتر است
به طوري كه مشخص شد . نوجوانان پسر و دختر مي شود؛ اين افزايش در دو جنس با هم متفاوت است

                                                           
1 - Shephard , RJ 
2 - Sidney , KH 
3 - Hull , KL 
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زش مشابه بود، اما بعد از ورزش با توجه با اينكه هر دو  پايه در دو جنس قبل از ورGHميزان ترشح 
جنس از لحاظ آمادگي بدني و سطوح استروژن مشابه بودند و همچنين  شدت تمرين داده شده به هر 

نكتة ديگر اينكه در اين تحقيق .  در دختران بيشتر از پسران بودGHدو گروه يكسان بود، اما ترشح 
 نوجوانان رابطة معناداري از نظر آماري يافت نشد كه اين نتيجه در  قبل از ورزش درGH و BMIبين 

متوسط غلظت ه است كه هاي آنان نشان داد يافته. است) 2008 (2و ولتمن) 1996(1تضاد با تحقيق وال
GH سرم ارتباط معكوسي با درصد چربي دارد و چربي شكمي با كاهش GHبرآورد شده .  همراه است

دهد   درصد كاهش مي6 را GH در سن معين تا بزرگسالي، ترشح روزانة BMI كه هر واحد افزايش در
همان طور كه در اين پژوهش بيان . در اين تحقيق شاخص تودة بدني نوجوانان نرمال بود). 20،22(

عالوه بر اينكه موجب رشد نهايي قد، بنابراين شد، ورزش محرك قوي در ترشح هورمون رشد است، 
شود براي افراد دچار اختالل ترشح طبيعي هورمون   و كاهش چربي هاي بدن ميافزايش تودة عضالني

 بسزايي يرشد، با تقويت سنتز پروتئين ها و بازگرداندن تودة عضالت آنها به حد طبيعي، نقش درمان
 در تامين رشد طبيعي كودكان و نوجوانان، اجراي پژوهش GHازاين رو با توجه به نقش گستردة . دردا

تر پاسخ هورمون رشد متعاقب يك جلسه تمرين بيشينه در نوجوانان  شي براي بررسي دقيقحاضر تال
 . هاي محققان متناقض است ، زيرا در اين مورد يافتهبودفعال 
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