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 چکیده

 سالمندان در حرکتی فقر و عضالنی آتروفی به تواند می که است IGF-1 و تستوسترون کاهش سن، افزایش پیامدهای از

 تستوسترون سطوح بر تریبولوس دهی مکمل با مقاومتی تمرین هفته هشت تأثیر بررسی پژوهش این از هدف. شود منجر

 و انتخاب سال 6۴±80/2سنی میانگین با سالمند مرد ۴۴ منظور همین به. است سالمند مردان پالسمای IGF–1 و

 گروه ،(EP) دارونما+مقاومتی تمرین گروه ،(ES) مکمل+مقاومتی تمرین گروه نفری،۱۱ گروه در چهار تصادفی طور به

 جلسه ۳ هفته هر هفته، هشت را مقاومتی تمرین برنامۀ تمرین، های گروه. قرار گرفتند کنترل گروه و مقاومتی تمرین

 متغیرهای گیری اندازه برای االیزا روش از. کردند مصرف تریبولوس مکمل گرم میلی ۱2۵0 روزانه ،ES گروه. کردند اجرا

 گروه بین معناداری را تفاوت نتایج. شد استفاده ها داده وتحلیل تجزیه برای کوواریانس تحلیل آزمون از و بیوشیمیایی

ES داد نشان گلوکز و تستوسترون متغیرهای در ها گروه سایر با (00۱/0P< .)این بین معناداری تفاوت ها گروه سایر در 

 نهایت در. نشد مشاهده ها گروه از کدام هیچ در BMI و IGF-1 بین معناداری تفاوت همچنین. نشد مشاهده متغیرها

 را تستوسترون سطح  تواند می مقاومتی تمرین همراه به تریبولوس مکمل مصرف که داد نشان حاضر پژوهش های یافته

 .دهد کاهش را خون گلوکز سطح و افزایش سالمند، مردان در
 

 های کلیدی واژه
 .سالمندان تستوسترون، تریبولوس، مقاومتی، تمرین

 

                                                           

                                                       09133298826Email:rhm@semnan.ac.ir: تلفن  نويسندة مسئول :  
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 مقدمه

 یاسکلت ۀعضل ساختار در رییتغ از طریق که است همراه بدن عملکرد و ساختار در یراتییتغ با یسالمند

تعادل  ،یبه کاهش قدرت و توان عضالن توانند یم راتییتغ نی. اشود یم یگر یانجیها م استخوان یچگال و

 یو چگال ۀتود یرو بر تواند یم IGF-1هش تستوسترون و کا ای کمبود. (۱)ند شومنجر  یریپذ و انعطاف

 ازآن  درصد 9۵ که استدر بدن مردان  یاصل آندروژن تستوسترون. (2)باشد  رگذاریها تأث استخوان

 ۱LH  هورمون توسط آن رشحت و شود یم ترشحدرنال آاز غدد  یمابق درصد ۵ و ضهیب بافت یها سلول

در هر  کویومکزین درشده است که  گزارش. (۳) دشو یم کنترل ،است یقدام زیپوفیه یها سلول از که

 یطرف از. (۴) کند یافت م ng/dL ۱۱0غلظت تستوسترون  یسالگ 60از  پسدر مردان  یدهه از زندگ

 کاهش. (۵)دهد  شیرا در مردان سالمند افزا یعضالن ۀتوانسته است تود ،یتستوسترون درمان

 تواند یم بدن سطح در آن یعیطب مقدار حفظ و کند یاساس راتییتغ دچار را بدن تواند یم تستوسترون،

و  نی. از بهترباشد داشته بدن سمیمتابول دستگاه در ژهیو به و بدن ساختار و عملکرد در ییبسزا ریتأث

 و یبدن ناتیتمر انجام یانسالیو م یجوان نیسن در نه،یزم نیکننده در ا کمک یها وهیش نیتر سالم

 نشان. دکنها کمک  استخوان یو چگال یعضالن ۀبه حفظ تود تواند یم که است یقدرت ناتیتمر ژهیو به

 به یقدرت ناتیتمر و است انسالیم افراد از باالتر جوان افراد در تستوسترون سطح است شده داده

کاهش سطح تستوسترون با  یطرف از. (6) شود یم منجر انسالیم افراد در تستوسترون معنادار شیافزا

بر  یچندان ریتأث نیاند که تمر مطالعات نشان داده است. مرتبط یسالمند در عروق یسخت و یسفت

بر هورمون رشد و  ییبسزا ریتأث یجوان نیدر سن یمقاومت ناتیتمر. (7)ندارد  یتستوسترون در سالمند

IGF-1 اما  است، شده گزارش زین یورزش ناتیاثر تمر در یها در سالمند هورمون نیا شیدارد و افزا

 مصرف به هیتوصرو  ازاین. است زیناچ آنها در سن به وابسته کاهش به توجه باها  هورمون نیا در رییتغ

 از. کند فایا یا برجسته نقش تواند یها م هورمون نیا شیافزا ای حفظ بر رگذاریتأث یها وهیش وها  مکمل

 یاهیگ ازاست که  بولوسیتر نهیزم نیدر ا رگذاریورزشکاران و تأث نیپرطرفدار در ب یاهیگ یها مکمل

 ،است رگذاریتأث تستوسترون بر که دهیعق نیاو با  (8) دیآ یدست م به بلغارستان یها جنگل در مخصوص

 در سال، طول در بوته کیشکل   به اهیگ نیا. (9)دارد  یادیز انورزشکاران بدنساز طرفدار نیدر ب

 هند، مانند جهان یکشورها شتریب در یابانیب یوهوا آب مناطق و ترانه،یمد یایدر ینواح یریگرمس مهین

                                                           
1. Luteinizing hormone 
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 رانیا ییدارو یشناس اهیگ در و است موجود ایاسپان و کیمکز متحده، االتیا جنوب ن،یچ ران،یا

 فتهخود گزارش کردند که پنج ه ۀ(، در مطالع20۱7و همکاران ) ۱ویو. (9) شود یم دهینام  خارخاسک

 یها رندهیگ نیهمچن وپالسما  IGF-1تستوسترون و  بولوس،یتر یده مکمل همراه به پرشدت ناتیتمر

 و بولوسیتر مکمل ریتأث مورد در. (۱0)داده است  شیافزا ییصحرا موش یلودوق ۀآنها را در عضل

 یها را بر هورمون نیمکمل و تمر نیمثبت ا ریصورت گرفته و تأث یمتعدد یوانیمطالعات ح ورزش،

 نیاز ا گرم یلیم ۵00مصرف روزانه  مثبت ریتأث. (9 ،۱۱)اند  نشان داده IGF-1هورمون رشد و  ،یجنس

ساله  ۳۵تا  2۵در مردان  بدن ندهیضداکسا تیبر ظرف یمقاومت نیهمراه هشت هفته تمر مکمل به

که  نشان داده شده است یدانشگاه ورزشکاران یرو بر گرید یپژوهش در. اگرچه (۱2)گزارش شده است 

 آن ۀدهند لیتشک ۀماد عمده که MIPS یبیچندترک مکمل مصرف و هفته پنج مدت به دیشد ناتیتمر

و  قیتحق ۀنیشیپتوجه  با رو نی. ازا(۱۳)نداشت  استروژن و تستوسترون سطح بر یریتأث بود، بولوسیتر

 نیهمچن و سن شیافزا از یناش مشکالت تستوسترون، و IGF-1 یها هورمون سن به وابسته کاهش

 ریتأث یبررسو  یطراح در پیپژوهش حاضر محقق  در ن،یسن نیدر ا بولوسیتر مکمل یاحتمال ریتأث

مردان  IGF-1تستوسترون و  سطوح بر بولوسیتر یده مکمل همراه به یمقاومت نیتمر هفته هشت

 .است سالمندان

 

پژوهششناسیروش

 از پس که ،است دوسوکور روش به وآزمون  پس آزمون، شیپ طرح با یتجرب مهین نوع از حاضر پژوهش

 و مهیب با مرتبط قسمت و دفاع عیصنا کارمندان و کارکنان بازنشستگان کانون با الزم یها یهماهنگ

 ش،یپاال از پس تینها در وشد  اقدام فراخوان فرم ۀارائ و نصب به نسبت کانون، نیا یاجتماع نیتأم

 یبرا یجسمان سالمت نظر از یمنع که تهران استان در دفاع عیصنا ۀبازنشست کارکنان از نفر ۴۴ تعداد

 ،سال 77/67 ± 6۱/۴ یسن نیانگیم با ۱۳96 سال در نداشتند، پژوهش نیا در شرکت و یورزش تیفعال

افزار  نرم از استفاده با وشدند  انتخاب لوگرمیک ۴۵/70  ± 99/۴ وزن و متر یسانت ۳8/۱68 ± 22/۳ قد

(NCSS PASS 11 ،)یمقاومت نیتمرگروه مکمل+  ؛ ینفر ۱۱ گروه ۴ در یتصادف طور به (ES)، گروه 

 شامل پژوهش به ورود طیشرا. قرار گرفتند کنترل، گروه و یمقاومت نیتمر گروه ،(EP) دارونما+ نیتمر

 یبدن حرکت در یوابستگ عدم و یزندگ ۀروزمر یکارها انجام یبدن یتوانمند سال، 60 یباال یسن ۀدامن

                                                           
1. Wu 
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 به یمفصل یها بیآس نداشتن ،یدخان مواد ریسا و گاریس مصرف عدم واکر، و عصا مانند یکمک لوازم به

 و پژوهش انیپا تا حضور به تعهد کند، جادیا یحرکت مانع که آرنج و زانو ینواح در مزمن ای حاد شکل

 یدرمان هورمون ای یدیاستروئ یداروهانکردن  مصرف ،ها آزمون و یریگ اندازه مراحل یتمام در حضور

 نداشتن ،ییایمیش یداروها انواع مصرف آزمون، انجام از شیپ ماه شش مدت به حداقل دیروئیت مانند

 و ینرم مانند آن با مرتبط امراض و یاسکلت یها یناراحت نداشتن نفس، یتنگ و یتنفس یها یناراحت

 سال کی در شده یزیر برنامه و منظم یورزش تیفعال نداشتن خون، قند ای فشارافت  استخوان، یپوک

 ۀنام تیرضا ها یآزمودن از و شد داده شرح ها یآزمودن یبرا موارد یۀکل پژوهش شروع از پیش. بود قبل

 ۀنحو پژوهش، مختلف مراحل با ها یآزمودن جلسه،دو  در پژوهش انجام از شیپ. دش اخذ یکتب

 شبانه، خواب و استراحت ساعات میتنظ مکمل، مصرف زمان و نحوه ،ییغذا ۀبرنام میتنظ ها، یریگ اندازه

 .شدند آگاه آزمون از خروج طیشرا و آزمون بر رگذاریتأث مسائل ای نیسنگ یبدن یها تیفعال

را اجرا کردند و  یمقاومت نیتمر ۀبرنام هفته هشت مدت ه مدتب هفته، در روز ۳ نیتمر یگروها

 دو یبرا گرم یلیم 62۵ دوز با را بولوسیتر مکـمل گرم یلیم ۱2۵0 روزانه ن،یبر تمر عالوه ESگروه 

 گروه. (9 ،۱۴) کردند مصرف ن،یتمر از شیپ ساعت 2 و ظهر یغذا از شیپ یها وعده در ،یمصرف ۀوعد

EP گروه مشابه و یواقع مکمل شکل و اندازه همان به دارونما،عنوان  به نشاسته، از نیتمر بر عالوه زین 

ES امور انجام به یمکمل چیه مصرف بدون و یتیفعال گونه چیه بدون زین کنترل گروه. کردند استفاده 

 لحاظ از یموازصورت  به گروه چهار هر در و دوسوکور روش به پژوهش نیا. پرداختند قبل مثل روزانه

ها  مکمل به یکددهبا  زیروش دوسوکور ن تیرعا ی. برادیانجام طول به هفته هشت که شد اعمال یزمان

 گرفتن از پس پژوهش آخر در و شد استفاده مطلع شخصعنوان  به گرید مرجع کی از استفاده و

 به ها یآزمودن یبرا یمقاومت ینیتمر ۀبرنام. شد مشخص ،یآزمودن هر گروه و شده باز کدهاآزمون  پس

 از و( 20 تا ۱7فرد ساعت  یروزها نیزوج و گروه تمر یروزها EPو  ES یها )گروه هفته هشت مدت

 .2 ران، یۀناح عضالت یبرا پا پرس .۱ شامل یمقاومتـ نیتمر هفت یاجـرا با کوچک به بزرگ عضـالت

 از لت کش میس .۴ نه،یس ۀقفس عضالت یبرا نهیس پرس .۳ پا، پشت عضالت یبرا نیماش با پا پشت

 عضالت تیتقو یبرا دمبل جفت با سرشانه .۵ ربغل،یز و پشت یۀناح عضالت یبرا گردن پشت سر یباال

 تیتقو یبرا کش میس با بازو پشت -7و  بازو، هیناح یبرا هالتر با جلوبازو .6 ،یا شانه کمربند و سرشانه

 به ها یآزمودن سالن، در موجود امکانات و ها یآزمودن تعداد به توجه با. (۱2 ،۱۵) شد اجرا سر سه یۀناح

و  تنه نییها از عضالت پا گروه از دسته کی نیتمر کوتاه، یزمان ۀفاصل با و شده میتقس نفرهدو گروه چند



 199                               ...     و تستوسترون سطوح بر تريبولوس دهی مکمل و مقاومتی تمرين هفته تأثیر هشت
 

 

هر  یها یژگیو به توجه با جاشده هجاب یها وزنه زانیم. دشاز عضالت باالتنه شروع  گرید ۀدست نیتمر

الزم  یها از شروع پروتکل ضمن انجام آموزش پیشهفته  کیمنظور  نیبه هم کهمتفاوت بود  یآزمودن

1RM یزمان برا هیثان ۳هر انقباض  دراجرا شد.  ناتیتمر ۱و مطابق جدول  یریگ اندازه ها یآزمودن 

 یبرابرگشت حرکت در نظر گرفته شد.  یبرا هیثان 2توقف و سپس  هیثان ۱رفت حرکت،  ایانقباض 

 اسیمق که بورگ اسیمق از نیهمچن و یسکیبرز فرمول از ها، یآزمودن 1RM زانیم کردن مشخص

 نییتع برای ،است کنند، یم مصرف دارو که یافراد و ماریب افراد ،یسالمند دوران درپرکاربرد  اریبس

 .دش استفاده نیتمر شدت

 

 مقاومتی تمرينات یمدت زمان و شدت اجرا .1 جدول

 تعداد 

 در جلسات

 هفته

 تکرار نوبت
 یناستراحت ب زمان

 ها نوبت
 1RM شدت

 %6۵ نوبتهر  ینب یهثان 90 ۱0- 8 ۳ ۳ اول هفتۀ

 %70 نوبتهر  ینب یهثان 90 ۱0- 8 ۳ ۳ دوم هفتۀ

 %70 نوبتهر  ینب یهثان 90 ۱0- 8 ۳ ۳ سوم هفتۀ

 %7۵ نوبتهر  ینب یهثان 90 ۱0- 8 ۳ ۳ چهارم هفتۀ

 %80 نوبتهر  ینب یهثان 90 8 ۳ ۳ پنجم هفتۀ

 %80 نوبتهر  ینب یهثان 90 8 ۳ ۳ ششم هفتۀ

 %8۵ نوبتهر  ینب یهثان 90 8 ۳ ۳ هفتم هفتۀ

 %8۵ نوبتهر  ینب یهثان 90 8 ۳ ۳ هشتم هفتۀ

 

 نظر در هیثان ۱80 تا 90 مدت به اول ۀهفت چهار در حرکات نیب استراحت که است ذکر شایان

 یبرا. افتی لیتقل هیثان ۱00 تا 90 مدت به هشتم، و هفتم های هفته در زانیم نیا. شد گرفته

 از پس ساعت ۴8 و قبلها  آزمودن ییبازو دیور از خون تریل یلیم ۱0 مقدار ،یخون یها نمونه یآور جمع

 درها  . نمونهشد گرفته صبح ۱0 تا 8 ساعت نیب ییناشتا ساعت ۱2 از پس ن،یتمر ۀجلس نیآخر

 پالسما یجداساز از پس و وژیفیسانتر قهیدق در دور ۳000 با سپس و شد ختهیر EDTA یحاو یها لوله

 از شده هیته تستوسترون یریگ اندازه مخصوص تیک و دریزاریاال دستگاه از استفادهبا  زا،یاال روش به

 مخصوص تیک و ng/ml02/0 تیحساس با Cat.No:ZB-10041S-H ۀشمار به آلمان Zell Bio شرکت

و  Cat.No:ZB-H-S101013S-H ۀشمار به آلمان Zell Bio شرکت از شده هیته IGF-1 یریگ اندازه
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 دستگاه از ها یآزمودن بدن بیترک سنجش ی. براگرفتانجام  ها یریگ اندازه ng/ml  06/0 تیحساس

. شد استفاده اروپا یۀاتحاد CE و کایآمر FDA سانسیل تحت کره ساخت InBody270 زشنیکامپو یباد

 آن، مخصوص نوار و evitcA kehC–uccA دستگاه از زین ها یآزمودن خون قند زانیم یریگ اندازه منظور به

 .دش استفاده آلمان، ساخت

. 2. ۳ ۀنسخ Rافزار  نرم MVN ۀبست و 2۵ ۀنسخ SPSSافزار  نرم از ،ها داده یآمار لیوتحل هیتجز یبرا

 یعیطب یبرا ۱ایمارد آزمون از استفاده با رهیچندمتغ انسیوار لیتحل مفروضات ابتدا. دش، استفاده ۳

. (۱6) دش یبررس انسیکووار-انسیوار سیماتر یهمگن یبرا Box's Mها و آزمون  داده عیبودن توز

 بودن نرمال یبرا لکیو رویشاپ آزمون از استفاده با رهیمتغ تک انسیوار لیتحل مفروضات نیهمچن

 لیوتحل هیتجز منظور به. دش استفاده ها انسیوار یهمگن یبررس یبرا لون آزمون و رهیمتغ تک یها داده

دو  دوبه ۀسیمقا برای ادامه در. شد استفاده هیپا ریمقاد اثر لیتعد با انسیکووار لیها از آزمون تحل داده

 گرفته نظر در 0۵/0 یمعنادار سطحها  آزمون تمام در. دشاستفاده  2داکیس یبیتعق آزمون ازها  گروه

 .شد

 

نتایج

 نشان( BMIقند و  ،IGF-1 تستوسترون،) ۳پنهان ریرا بر متغ گروه معنادار ریتأث انسیکووار لیتحل جینتا

را  یمعنادار تفاوت جینتاادامه  در(. 08/0wilks lambada=، ۵7/0=Partial Eta Square، 00۱/0>P) داد

 IGF-1 یرهایدر مورد متغ اما ،(P<00۱/0) داد نشانها  گروه نیب خون قندو  تستوسترون یرهایمتغدر 

 (.2مشاهده نشد )جدول  یمعنادار تفاوت BMI و

 

 مقادير کنترل  با و آزمون پس زمانی مقطع در چندمتغیره کوواريانس تحلیل نتايج .2 جدول

  BMI و گلوکز ،IGF-1 تستوسترون، متغیرهای بر گروه هر اثر اندازة و پارامتر برآورد آزمون، پیش

 (است شده گرفته نظر در مرجع عنوان به کنترل گروه)

 تمرين گروه EP گروه ES گروه ضريب متغیر

 تستوسترون
(ng/dl)  

(S.E )β* (۱۳/0 )۵0/۱ (۱۴/0 )0۳/0 (06/۱)۱۱/0 

 02/0 0۱/0 77/0 اثر اندازة

 ۴۱۵/0 82۴/0 00۱/0 معناداری

                                                           
1. Mardia 

2. Sidak 

3. Latent Variable  
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IGF-1 
(ng/dl) 

(S.E )β (0۱/0)02/0 (02/0)0۴/0 (0۱/0)0۳/0 

 08/0 ۱۳/0 0۵/0 اثر اندازة

 09۱/0 02۴/0 ۱99/0 معناداری

*β :پارامتر، برآورد مقدار S.E:پارامتر معیار خطای 

 
 مقادير کنترل  با و آزمون پس زمانی مقطع در چندمتغیره کوواريانس تحلیل نتايج .2 جدولادامة 

  BMI و گلوکز ،IGF-1 تستوسترون، متغیرهای بر گروه هر اثر اندازة و پارامتر برآورد آزمون، پیش
 (است شده گرفته نظر در مرجع عنوان به کنترل گروه)

 تمرين گروه EP گروه ES گروه ضريب متغیر

 گلوکز
 

(S.E )β (7۴/۱)7۴/۱۳- (77/۱)89/۳- (7۳/۱)07/7- 
 ۳2/0 ۱2/0 6۳/0 اثر اندازة

 00۱/0 0۳۵/0 00۱/0 معناداری

BMI 
(S.E )β (۱0/0)28/0 (۱0/0 )0۱/0- (0۱/0)۱6/0 

 07/0 <0۱/0 ۱8/0 اثر اندازة
 ۱07/0 9۴9/0 008/0 معناداری

*β :پارامتر، برآورد مقدار S.E:پارامتر معیار خطای 
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و  آزمون یشپ یدر دو مقطع زمان BMI و قند ،IGF-1 تستوسترون، میانگین تغییرات روند .1 شکل

(، ES+مکمل )تمرين: گروه چهارو مصرف مکمل( در هر  ينآزمون )پس از هشت هفته تمر پس

 (C) کنترل و( E) تمرين(، EP+دارونما )تمرين
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 داکیس یبیتعق آزمون از اختالف محل شدن مشخص وها  دو گروه دوبه ۀسیمقا یبرا ادامه در

 .است شده داده نشان ۳ جدول در جینتا که دش استفاده

 

 تفکیک به زمانی مقطع دو در  BMI و گلوکز ،IGF-1 تستوسترون، متغیرهای میانگین .3جدول

 پايه مقادير اثر تعديل با ها گروه دو دوبه مقايسة برای سیداک تعقیبی آزمون نتايج و مختلف های گروه
وابسته متغیر  آزمون پیش گروه 

M±(SD) 
آزمون پس  

M±(SD)  
 اختالف گروه

 میانگین
P 

 تستوسترون
(ng/dl) 

ES (68/0)9۱/۱  (۴8/0)66/۳  
ES 

EP ۴8/۱  00۱/0>*  
EP (۱6/۱)۳0/2  (06/۱)۴0/2  E ۳9/۱  00۱/0>*  
E (87/0)8۴/2  (7۳/0)98/2  C ۵۱/۱  00۱/0>*  
C (90/0)67/2  (67/0)72/2  

EP 
E 09/0-  987/0  

    C 0۳/0  00/۱  

    E C ۱2/0  9۳7/0  

IGF-1 

(ng/dl) 

ES (29/0)۵۵/۱  (29/0)۵9/۱  
ES 

EP 0۱۵/0-  9۳۳/0  
EP (۳9/0)6۱/۱  (۳9/0)6۵/۱  E 00۱/0-  00/۱  
E (۴0/0)88/۱  (۴0/0)90/۱  C 02۳/0  6۴7/0  
C (۴6/0)7۵/۱  (۴۴/0)76/۱  

EP 
E 0۱۵/0  9۴7/0  

    C 0۳8/0  ۱۳۱/0  

    E C 02۳/0  ۵92/0  

 گلوکز
(mg/dl) 

 

ES (2۴/۱2)۵۵/۱۱۵  (۵2/9)۱۵/۱0۳  
ES 

EP 77/9-  00۱/0>*  
EP (۵۵/22)۴۵/۱۳۵  (67/2۱)6۵/۱۳0  E 6۵/6-  009/0*  
E (62/۱9)09/۱۳۱  (۱6/۱6)26/۱2۴  C 67/۱۳-  00۱/0>*  
C (۳۴/۱6)۱۴/۱2۱  (0۴/۱7)0۵/۱22  

EP 
E ۱2/۳  ۴67/0  

    C 9۱/۳-  0۴/0*  
    E C 02/7-  00۱/0*  

BMI 

ES (62/2)07/22  (۵7/2)۳8/22  
ES 

EP 28/0  06۴/0  
EP (9۳/2)۵۱/2۳  (88/2)۵0/2۳  E 098/0  9۴7/0  
E (22/2)07/2۵  (۱۱/2)2۱/2۵  C 27۳/0  0۵9/0  
C (9۵/2)۱۳/2۳  (89/2)۱۴/2۳  

EP 
E ۱86/0-  ۴27/0  

    C 0۱۱/0-  00/۱  
    E C ۱7۵/0  ۴07/0  

 .است معنادار 0۵/0 سطح در نیانگیم اختالف*

 

 گیرینتیجهوبحث

 ،یطور معنادار به بولوسیتر یده مکمل و یمقاومت نیتمر هفته هشت که داد نشانپژوهش حاضر  جینتا

 گروه و EP گروه در رهایمتغ نیا راتییتغ. دهد یو گلوکز را کاهش م شیتستوسترون را افزا زانیم

 پژوهش با همسومعنادار نبود.  راتییتغ IGF-1 ریدر متغ نیهمچن. نبود معنادار یآمار لحاظ از نیتمر
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غلظت الکتات افراد  ورشد  هورمونرا در تستوسترون،  ی(، تفاوت20۱8و همکاران ) ۱نسیپانکس حاضر

 سطح بودن تر نییپا علت. (۱)مشاهده نکردند  یمقاومت نیساعت پس از دو روش تمر 2۴و  2مسن، 

 کیتحر به تستوسترون دیتول تیظرف پاسخ جوان، افراد با سهیمقا در سالمند افراد در تستوسترون

 ۀشد شناخته کاهش به مربوطاحتماالً  که است یادرار تستوسترون تیمتابول غلظت و نیگنادوتروپ

بر  یمعنادار ریأثت ییتنها به نیتمر زین حاضر پژوهش در. (۱7)باشد  یریپ هنگام ضهیب دوژنزیاستروئ

 را ریتأث زانیم نیشتریب بولوسیتر مکملبا مصرف  همراه نیتمر یول ،مورد پژوهش نداشت یرهایمتغ

ی ا مطالعهدر  افته،ی نیا دییتأ در(. 2)جدول  داشت ESدر گروه  BMIبر تستوسترون، گلوکز و  بیترت به

 مردان دردر روز،  گرم یلیم ۵به میزان  وسترونتتس ۀلیوس به یدرمانهورمون  مشابه با پژوهش حاضر،

ایجاد کند. تستوسترون سرم  زانیمبیشترین تغییر را در  ه بود،توانست نیتمر همراه به ساله 8۵ تا 6۵

ورزش و تستوسترون بود، ورزش  ریتأثبود، اما اثر آن خیلی کمتر از  رگذاریتأثیی نیز تنها بهتستوسترون 

 در بولوسیتر اهیگ در نیساپون یروزاین اثر. (۱8)تستستورن سرم نداشت چندانی بر  ریتأثیی نیز تنها به

 دشو یم تستوسترون ترشـح کیتحر موجب کهاست،  LH هورمـون غلظت شیافزا با مرتبط اول ۀدرج

 هورمـون سطوح یوقت درس ینظر م به یول نشد، یریگ اندازه ها یآزمودن در LHپژوهش حاضر  در. (۱9)

LH در پژوهش ابدی یم شیافزا آن ۀواسط به زین تستوسترون یعـیطب دیتول ،ابدی یم شیافزا بدن در .

 و 2کوهوت حاضر، پژوهش با همسوو  زمینه نیدر هم یول ،نداشت وجود ییتنها حاضر گروه مکمل به

 بولوسیتر گرم یلیم 62۵ یحاو که یمکمل مصرف از پس را تستوسترون در شیافزا(، 200۳) همکاران

 بر یریتأث جوان مردان در دوز نیهم مصرف البته. (20)کردند  گزارش انسالیافراد م در بود،

در  یاهیگ یها مکمل از استفاده با چه و دارو باچه  ی. تستوسترون درمان(2۱) است نداشته تستوسترون

رو باشد و با توجه به کاهش تستوسترون در  ههورمون روب نیمناسب است که بدن با کاهش ا یصورت

بدن منجر  رتستوسترون د شیکه به ترشح و افزا یباتیاستفاده از ترک احتماالً (22) یدوران سالمند

به نظر  حاضر،پژوهش  جینتاو  نهیزم نیدر ا نیشیبا توجه به مطالعات پ .باشد مناسب تواند یم ،شوند یم

 مکمل مصرف و یمقاومت نیتمر بیاما ترک ،ردبر ترشح تستوسترون ندا چندانی ریتأث ییتنها به نیتمر

 از توان یم. بنابراین (۱ شکلو  2 جدول) کرد جادیادر تستوسترون  یمعنادار شیافزا ،با هم بولوسیتر

همچنین شاید یکی از دالیل نتیجه . دست آورد به ی رابهتر جید و نتاکردو استفاده  نیاثر ا ییافزا هم

                                                           
1. Paunksnis 

2. Kohut 
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ی جوان ها یآزمودن، استفاده از ها مکملنگرفتن بیشتر مطالعات در این زمینه در رابطه با تستوسترون و 

بدن  آنجا کهافزایش تودۀ عضالنی باشد، و از  منظور بهو عالقه به افزایش تستوسترون در دوران جوانی، 

( 20۱2نیک و همکاران )-، چنانکه شفیعیکند یمرمون را ترشح در دوران جوانی به میزان کافی این هو

جوان، پس از مصرف مکمل روی و سلنیوم مشاهده  سواران دوچرخهتغییری در میزان تستوسترون 

آن با  ازحد شیب، بنابراین تالش در این زمینه چندان ثمربخش نخواهد بود و افزایش (2۳)نکردند 

مخاطراتی را در پی داشته  تواند یمی و تحریک آنابولیک استروئیدها در جوانان نیز عیرطبیغی ها روش

البته نوع مکمل مورد استفاده و همچنین شدت و مدت تمرین نیز از اهمیت زیادی در این زمینه . باشد

( در مطالعۀ خود نشان دادند که مصرف شش هفته 20۱8برخوردار است. چنانکه گائینی و همکاران )

شد  FSHو  LHمکمل زعفران و تمرین مقاومتی در مردان جوان موجب افزایش معنادار تستوسترون، 

و در پی آن افزایش   FSHو  LH. آنها تحریک محور هیپوتاالموس/ هیپوفیز/ بیضه را در افزایش (2۴)

 لیتبد از یریجلوگ در که است زوفالونیا یادیز ریمقاد یحاو بولوسیتر. اند دانستهتستوسترون مؤثر 

 به که را ییها رندهیگ که است نیا اه،یگ نیا راتیثأت از یقسمت. است مؤثر استروژن به تستوسترون

 از تر نییپا را یجنس یها هورمون سطح بدن نیبنابرا و کند یم مهار ،شوند یم یمنته پوتاالموسیه

 ساخت به شروع احساس نیا موجب به پوتاالموسیه صورت نیا در کند، یم احساس یواقع سطح

 هورمون، تستوسترون. (۱9) ابدی یم شیافزا تستوسترون یعیطب دیتول جهینت در و کند یم هورمون

 یاسکلت ۀعضل به محدود آن تأثیر یول ،دارد یعضالن ۀتود رشد در یدیمف تأثیرات و است کیآنابول

 قیها را از طر سلول درون به گلوکز انتقال تستوسترون. است رگذاریتأث زینها  بافت ریسا بر و ستین

 یها کاهش قند خون در گروه لیاز دال یکیکه احتماالً  (2۵) دهد یم شیافزا glut4ژن  انیب شیافزا

و  نیتمر ای نیتمر یها مداخله از کدام چیه پژوهش، نیا درموضوع نسبت داد.  نیبه ا توان یرا م نیتمر

 نیتمر رسد ینظر م به(. ۱، شکل ۳و  2 های نداشت )جدول BMIو  IGF-1بر  یمعنادار ریمکمل، تأث

در زنان و چه در مردان  چه IGF-1و  تستوسترونبر  یچندان ریتأثسالمندان،  در ییتنها به یمقاومت

-IGFو  تستوسترونبر  یا هفته هشت یمقاومت نیتمر ۀویدو ش ریتأث عدم هزمین نیهم درسالمند ندارد. 

و  یبا استقامت عضالن IGF-1شده که سطح باالتر  بیان البته. (26)شده است  گزارش زینسالمند  زنان 1

 یآمادگ در رییتغعدم  ،IGF-1 رییعدم تغ لیاز دال یکی دیو شا (27)باالتر مرتبط است  یهواز یآمادگ

مطالعاتی نیز  . هرچندشود یحاصل نم یقدرت نیپژوهش باشد که در اثر تمر نیدر ا ها یآزمودن یهواز

که در هر دوی  اند کردهگزارش  (29)و هم در سالمندان  (28)را هم در مردان بزرگسال  IGF-1افزایش 
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را نیز مربوط به تخریب و ترمیم میوزین در  IGF-1این مطالعات شدت تمرین بسیار باال بوده و افزایش 

 ۀتود کاهش یسالمند دوران در وجه به اینکهبا ت زیبدن ن بیترک مورد در .اند دانستههای عضالنی  تارچه

 یریشگیپ یکاهش روند نیا از توان یم درست یزندگ سبک و نیتمر با تنها است، برجسته یچرب بدون

 ،ون در سالمندانربا تستوست یدرمان سه سال هورمونطی ( 20۱6و همکاران ) ۱استورر هکچنان. دکر

برای ایجاد تغییر در ترکیب بدن به  رو نی. ازا(۳0)مشاهده نکردند  یبدون چرب ۀرا در تود یچندان رییتغ

مناسب تمرین است و با توجه به شرایط سالمندان، این امر باید  شدت  بهسمت تودۀ بدون چربی نیاز 

 هشتداد که  نشان پژوهش نیا یها افتهی تینها در و زیر نظر متخصصان مربوطه صورت گیرد. اطیبااحت

 گلوکز کاهش و تستوسترون شیافزا به تواند یم بولوسیتر یده مکمل همراه به یمقاومت نیتمر هفته

احساس  یشتریب یبررس و مطالعه از بهین نیتمر حجم و شدت ،یمصرف دوز زمینۀ دراگرچه  د،شومنجر 

 . شود یم

 تشکر و تقدير

 .سپاسگزاریم پژوهش نیا درکننده  شرکت افراد یۀکل از
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