دکتر آذربایجانی و همکاران......

تأثیر ترکیب تمرین مقاومتی و ویبریشن کل بدن برتغییرات نسبت تستوسترون به کورتیزول آزاد
و فعالیت آنزیم آلفا آمیالز بزاقی
محمد علی فتحی ،1محمد علی آذربایجانی* ،1مقصود پیری ،1عارف سعیدی ،1حسین فتح الهی

1

.1گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران  ،ایران

چكیده
مقدمه و اهداف
مطالعات متعددی پاسخ هورمونی به تمرینات مقاومتی و ویبریشن تمام بدن را به طور مجزا بررسی نموده اند .با اینحال اثر ترکی ب ای ن دو روش تم رین
بر پاسخ بیومارکرها به ویژه بررسی تغییرات فعالیت آلفا آمیالز بزاقی همزمان با اندازه گیری غلظت تستوسترون و کورتیزول آزاد کمتر مورد بررسی ق رار
گرفته است.
مواد و روش ها
 02فوتبالیست جوان به طور تصادفی به  0گروه تمرین ویبریشن کل بدن( 12نفر) ،تمرین مق اومتی( 12نف ر) و ترکی ب ه ر دو روش( 12نف ر) تقس یم
شدندو در  9جلسه( 0هفته) تمرین شرکت نمودند .تمرین ویبریشن شامل  1دقیق ه فعالی ت و  1دقیق ه اس تراحت( 12دقیق ه) ب ا فرک ان  02هرت ز،
جابجایی از نوع عرضی به میزان  4میلیمتر و در حالت ایستاده( )semi-squatانجام شد .تمرین مقاومتی بصورت سه دوره ده ت ایی ب ا  72درص د ی ک
تکرار بیشینه و استراحت  0دقیقه ای بین هر دوره اجرا شد.در گروه سوم ابتدا تمرین مقاومتی و به دنبال آن ویبریشن کل بدن انجام ش د .نمون ه ه ای
بزاق تام تحریک نشده پیش و پ از جلسات اول و آخر جمع آوری شدند.
یافته ها
آزمون  tزوجی نشان داد که غلظت کورتیزول و فعالیت آلفا آمیالز بزاقی پ از اکثر جلسات افزایش معنادار داشته اند .تستوسترون پ از جلس ه اول
در همه گروه ها اف زایش و در جلسه آخر ک اهش معن ادار نش ان داد .آزم ون ه ای تحلی ل واری ان نش ان دادن د ک ه پ از جلس ه اول غلظ ت
کورتی زول(  )F0/07=6/70 ،P=2/224و تستوسترون( )F0/07=0/44 ،P=2/204گروه ویبریشن با دو گروه دیگر تفاوت معنادار داشته است.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه بار دیگر تأکید می کند که ترشح هورمون ها در بدن نیاز به سطح بهینه ای از شدت و مدت تمرین دارند .همچنین آلفا آمیالز ب ه ط ور
سریع به انواع استرس های فیزیولوژیک پاسخ می دهد .همچنین در شدت های زیر بیشینه احتماالً تفاوتی در پاسخ هورمونی بین در روش ه ای تم رین
ویبریشن و قدرتی وجود ندارد.
واژگان کلیدی
تستوسترون ،کورتیزول  ،بزاق  ،تمرین مقاومتی ،ویبریشن کل بدن
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تأثیر ترکیب تمرین مقاومتی و ویبریشن.....

مقدمه و اهداف
گسترش روز افزون ابزارهای تمرین ،عموم مردم و ورزشکاران را بر آن داشته است تا به منظور دستیابی به یک سبک
زندگی سالم ،افزایش آمادگی جسمانی و بهبود آمادگی حرکتی به سمت استفاده از این ابزارهای نوین گرایش پیدا کنند.
همچنین برخی از این ابزارها در مداخالت درمانی و دوره های بازتوانی کاربرد وسیعی پیدا نموده اند .هر یک از این ابزارها
دارای متغیرهای متفا وت تمرین از قبیل شدت ،مدت ،اجرای تمرین به صورت موازی ،حالت بدن حین تمرین ،حجم و نوع
عضالت درگیر در فعالیت که ناشی از بکارگیری اندام های فوقانی یا تحتانی است و میزانی از استرس های فیزیولوژیک و
روانشناختی می باشند که موجب پیدایش پاسخ های مختلف هورمونی می گردند.
به طور کلی این تفاوت ها را به صورت رژیم تمرین بیان می کنند که ناشی از اصل ویژگی تمرین است .مطالعات مختلفی
تأثیر رژیم های متفاوت تمرینی را بر پاسخ های فیزیولوژیک و روانشناختی مطالعه نموده اند ] . [1-4یکی از این ابزارهای نوین
دستگاه ویبریشن تمام بد ن می باشد که اخیرا به طور موازی به همراه تمرینات مقاومتی ] [9یا به عنوان مداخله گر درمانی به
همراه تمرین هوازی برای بیماران دیابت نوع دوماستفاده می گردد.[12] .
دلیل استفاده همزمان تمرینات ویبریشن و قدرتی ناشی از اثرات مثبت آن بر دستگاه های متعدد بدن است ] [11،10که
شباهت های زیادی با اثرات تمرینات مقاومتی دارد ] .[10عالوه بر اینکه تمرین ارتعاشی می تواند قدرت و نیروی عضالنی را
افزایش و بازجذب استخوانی و دفع کلسیم را کاهش دهد .همچنین موجب ترشح برخی هورمون های استرس نظیر هورمون
رشد ،کورتیزول و کاتکول آمین ها و تعدیل متابولیسم انرژی می شود ] [14با این حال گزارشات نشان داده اند که تغییرات
] [10
هورمونی ناشی از تمرین ویبریشن بطور قابل توجهی متفاوت است.
 Erskineو همکاران پ از انجام فعالیت ورزشی ایزومتریک با یا بدون استفاده از ویبریشن در مردان جوان سالم ،عدم
وجود تغییرات معنی دار در غلظت تستوسترون و کورتیزول بزاقی را گزارش دادند ] . [16مطالعات دیگری نیز عدم تغییر معنادار
کورتیزول و تستوسترون را گزارش کرده اند ] . [17،14در مقابل بوسکو و همکاران مشاهده کردند که یک جلسه تمرین ویبریشن
بطور معنی داری ،غلظت تستوسترون را همزمان با کاهش کورتیزوالفزایش می دهد ]. [9،19
در این مطالعه بررسی نسبت تستوسترون به کورتیزول به دلیل بررسی میزان فشار وارده بر ورزشکاران در نظر گرفته شده
بود .نسبت تستوسترون به کورتیزول به عنوان بیومارکر درک فشار تمرین و یک شاخص تعادل آنابولیک کاتابولیک شناخته
شده است ] . [9، 16-01عالوه بر تضادهایی که در نتایج مطالعات فوق مشاهده می شود اثر ترکیب تمرین ویبریشن و تمرین
مقاومتی بر پاسخ هورمونی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است .همچنین درباره اثر تمرین مقاومتی و ویبریشن به تنهایی و به
صورت ترکیبی بر آلفا آمیالز بزاقی و فعالیت محور  SAMاطالعات محدودی در دست است .باید توجه داشت که مطالعه آلفا
آ میالز بزاقی به عنوان بیومارکر فعالیت اعصاب سمپاتیک که رابطه باالیی با آستانه ترشح اسید الکتیک دارد ] [00در فیزیولوژی
ورزش و فعالیت بدنی بسیار مهم است.
با توجه به مطالعات انجام شده در این حیطه ،طرح پژوهش مورد استفاده در این مطالعه یعنی اثر  0روش تمرینی
متفاوت با مداخله تمرینات ویبریشن و اندازه گیری همزمان  4بیو مارکر شناخته شده فشار فیزیولوژیک ناشی ازتمرین به طور
همزمان برای اولین بار است که اجرا می گردد .باید توجه داشت که بررسی کورتیزول ،آلفا آمیالز بزاقی و نسبت تستوسترون
به کورتیزول بزاقی می تواند به طور همزمان شواهدی را از اثرات فشار فیزیولوژیک و روانشناختی ناشی از فعالیت بدنی ارائه
دهد ]. [4،00لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر ترکیب تمرینات مقاومتی با ویبریشن تمام بدن بر نسبت تستوسترون به
کورتیزول و فعالیت آلفا آمیالز بزاقی بود.
مواد و روش ها
فوتبالیست جوان به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت نمودند .آزمودنی ها سابقه اختالالت هورمونی و ارتوپدی نداشته و
در زمان پژوهش تحت درمان دارویی نبودند .آزمودنی ها اطالعات الزم در خصوص اهداف پژوهش را دریافت و فرم رضایت
نامه کتبی را امضاء نمودند .سپ به صورت تصادفی در گروه های سه گانه ویبریشن ،تمرین مقاومتی و ترکیب ویبریشن و
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تمرین مقاومتی قرار گرفتند .تمرین ویبریشن شامل  1دقیقه فعالیت و  1دقیقه استراحت( 12دقیقه) با فرکان  02هرتز،
جابجایی از نوع عرضی به میزان  4میلیمتر و در حالت ایستاده با اندکی فلکشن مفاصل 9انجام شد .تمرین مقاومتی بصورت سه
دوره ده تایی با  72درصد یک تکرار بیشینه و استراحت  0دقیقه ای بین هر دور اجرا شد .تمرین ترکیبی به ترتیب شامل
اجرای تمرین مقاومتی 0 ،دقیقه استراحت و سپ اجرای روش تمرین ویبریشن بود.
نمونه های بزاق پیش و پ از جلسات اول و آخر جمع آوری شدند .به منظور جلوگیری از مداخله چرخه های هورمونی
همه نمونه ها رأس ساعت سه بعد از ظهر جمع آوری شدند .به شرکت کنندگان آموخته شد تا  04ساعت قبل از نمونه گیری
ها از خوردن مواد محرک مثل کافئین خودداری نمایند .همچنین جهت اطمینان از کافی بودن آب بدن  0ساعت پیش از
نمونه گیری هر یک از شرکت کنندگان  022میلی لیتر آب مصرف نمودند.
غلظت کورتیزول و تستوسترون آزاد ،و فعالیت آنزیم آلفا آمیالز بزاقی توسط کیت های تجاری ( )diametraساخت کشور
ایتالیا و با استفاده از دستگاه خوانش االیزا (،ELISA reader Stat Fax model 3200 Awareness Technology
 )U.S.A.تعیین شدند .جهت اندازه گیری مقادیر کورتیزول و تستوسترون بزاقی از روش ایمنو آنزایماتیک رقابتی ،12و برای
اندازه گیری فعالیت آلفا-آمیالز بزاقی روش کلرومتریک جنبشی 11مورد استفاده قرار گرفت .حساسیت آزمایشات برای سنجش
غلظت کورتیزول،تستوسترون و فعالیت آلفاآمیالز بزاقی به ترتیب 2/20 :نانوگرم بر میلی لیتر 2/240 ،نانوگرم بر میلی لیتر،و
 0/0واحد بر میلی لیتربود .اعتبار درونی 10برای سنجش کورتیزول ،آلفا امیالز و تستوسترون به ترتیب برابر با  2/7درصد،
کمتر از  1/0درصد و  0/0درصد بود .همچنین مقادیر روایی 10برای سنجش کورتیزول ،آلفا آمیالز و تستوسترون به ترتیب
برابر با  9/0درصد ،کمتر از  1/0و  9/0درصد بود.از آزمون اسمیرونف–کولموگروف جهت بررسی توزیع نرمال و آزمون لوین
جهت تجان واریان استفاده شده و سطح معنا داری نیز ( ) P <2/20در نظر گرفته شد .همچنین ازشاخص های مرکزی و
پراکندگیبه منظور توصیف داده ها استفاده شد .سپ جهت بررسی تفاوت بین مقادیر پیش و پ از تمرین آزمون  tزوجی
و جهت بررسی اختالف بین گروه هااز تحلیل واریان یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید .به منظور بررسی تجان
بین گروهی و درون گروهی از منظر ویژگی های اندازه گیری شده از قبیل قد و وزن و شاخص های آندروپوکتریکی ،آزمون
تحلیل واریان یکطرفه ( )One way ANOVAبرای گروه های مختلف بکار گرفته شد.

یافته ها
مشخصات عمومی آزمودنی ها در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1مشخصات عمومی آزمودنی ها( انحراف معیار  ±میانگین)  ،به تفکیک گروههای ویبریشن,
تمرین مقاومتی و ترکیب ویبریشن و تمرین مقاومتی.
گروه ترکیب ویبریشن و

مشخصات عمومی

گروه ویبریشن

گروه تمرین مقاومتی

سن (سال)

17/4±1/70

17/0±2/00

14/0±1/00

وزن(کیلوگرم)

61/6±0/14

62/7±6/67

60/4±7/97

قد(سانتیمتر)

170/7±6/0

176/1±6/0

177/1±0/79

شاخص توده بدنی (وزن به مجذور قد)

02/4±2/06

19/6±1/19

01±1/94

تمرین مقاومتی

بررسی های آماری نشان داد که همه گرو ه ها از نظر ویژگیهای جسمانی اندازه گیری شده دارای تجان هستند .این امر بیان
می کند که تفاوت های فردی از منظر شاخص های قد و وزن و آندروپومتریکی تفاوت معنی دار آماری نداشته و احتماال نتایج
9

semi flex
competitive immune enzymatic colorimetric
11
kinetic colorimetric
12
Inter assay
13
Intra assay
10
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بدست آمده ناشی از نوع تمرینات می باشد .سطح معناداری برای قد ،وزن ،سن و شاخص توده بدن به ترتیب برابر با
 P=2/270 ،P=2/010 ،P=1/021 ،P=2/04بودند؛ که مبنی بر عدم اختالف معنادار بین گروه ها می باشند.
کورتیزول بزاقی پ از تمرین در همه گروه ها افزایش داشت که در  0مورد این افزایش معنادار بود (جدول  .)0بین مقادیر
اختالف کورتیزول جلسه اول اختالف معنادار مشاهده شد ( .)F0/07 =6/70 ،P=2/224آزمون تعقیبی مشخص نمود که این
اختالف بین جلسه تمرین ویبریشن با گروه تمرین مقاومتی (  )P=2/226و گروه ترکیب دو تمرین (  )P=2/201قابل توجه بود.
تستوسترون در همه گروه ها پ از جلسه اول افزایش و پ از جلسه آخر کاهش داشت اما تغییر معناداری مشاهده
نشد(جدول  .)0با اینحال بین مقدیر اختالف تستوسترون جلسه اول اختالف معناداری گزارش شد( .)F0/07 =0/44 ،P=2/204که
این اختالف بین گروه تمرین ویبریشن و تمرین مقاومتی بود ( )P=2/209
نسبت تستوسترون به کورتیزول پ از تمام جلسات در همه گروه ها کاهش نشان داد که در  4مورد کاهش معنادار گزارش
شد(جدول  .)0و فعالیت آلفا آمیالز بزاقی پ از همه جلسات افزایش معنادار پیدا کرد.
جدول  .0نتایج تغییرات کورتیزول ،تستوسترون ،نسبت تستوسترون به کورتیزول و فعالیت آلفا آمیالز بزاقی ( انحراف معیار  ±میانگین)
در گروه های سه گانه طی مراحل مختلف اندازه گیری.
جلسه اول
نشانگران بزاقی

گروه

پیش از

ویبریشن
کورتیزول بزاقی(نانو

تمرینات قدرتی

گرم بر میلی لیتر)

ترکیب تمرین
ویبریشن و

پیش از

پس از آزمون

ارزش
p

آزمون

0/11±2/47

4/07±1/17

2/221

0/60±1/27

10/67±7/0

0/41±2/270

12/00±4/1

2/2221

6/00±1/09

14/79±4/90

آزمون
تمرینات

جلسه دوم

0/74±2/74

9/96±0/04

2/2221

0/96±1/90

پس از آزمون

ارزش
p
2/21
2/214

9/7±2/7

2/294

قدرتی
تمرینات
ویبریشن
تستوسترون بزاقی(نانو

تمرینات قدرتی

گرم بر میلی لیتر)

ترکیب تمرین
ویبریشن و

44/44±10/04

66/20±00/97

2/246

09/60±00/1

00/10±11/7

2/001

01/7±07/1

00/26±04/04

2/91

00/04±10/46

00/70±10/46

2/204

04/44±06/20

04/44±04/11

2/200

00/77±12/79

01/40±12/17

2/011

قدرتی
تمرینات
ویبریشن
نسبت تستوسترون به

تمرینات قدرتی

کورتیزول

ترکیب تمرین
ویبریشن و

00/20±12/24

16/0±7/9

2/194

11±4/61

0/41±1/44

2/221

16/20±12/04

7/09±0/09

2/2221

9/00±0/47

4/60±0/74

2/226

10/69±12/60

6/17±0/10

2/211

12/00±0/44

4/76±0/46

2/400

قدرتی
تمرینات
فعالیت آلفا آمیالز
بزاقی(واحد بر میلی
لیتر)

ویبریشن
تمرینات قدرتی

44/0±4/10

77/40±10/44

2/2221

09/00±0/00

40/40±00/74

2/2221

46/10±10/47

70/10±9/60

2/221

42/0±1/60

49/91±7/40

2/2221

ترکیب تمرین
ویبریشن و

41/70±0/17

40/00±17/96

2/2221

41/16±1/0

74/00±14/00

2/2221

قدرتی
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بحث
به طور کلی تمری نات ویبریشن از طریق تحریک اعصاب و فعال سازی عضالت موافق و مخالف که باعث ایجاد تعادل می
گردند ،اثرات خود را اعمال می کنند .این امر مستلزم فعال سازی متناسب دوک های عضالنی و اندام های وتری گلژی
[]9
است ]04-00[.همچنینویبریشن تمام بدن سرعت بهبود آسیب ها را بهبود می بخشد.
چالش برانگیز ترین بخش نتایج مطالعه حاضر افزایش کورتیزول و کاهش یا عدم افزایش معنادار تستوسترون در پاسخ به
جلسات تمرین است .گزارشات نشان داده اند که تغییرات هورمونی ناشی از تمرینات ویبریشن بطور قابل توجهی متفاوت است.
مشابه با این مطالعه افرادیکه تحت تمرین ویبریشن بودند،تغییر معناداری را در سطح تستوسترون و کورتیزول در مقایسه
[]17-14
جلسات اول و آخر ورزش نشان ندادند.
 Kraemerو همکارنش نشان دادند که در پاسخ به  0دقیقه تمرین با شدت  06درصد حداکثر توان هوازی کورتیکوتروپین
افزایش می یابد و  10دقیقه پ از آن کورتیزول نیز افزایش یافته بود ]06[.اما هنگام فعالیت بدنی تجزیه تستوسترون کاهش
یافته و این امر ممکن است مقادیر خونی این هورمون را افزایش دهد عوامل فیزیولوژیک متعددی از قبیل کاهش حذف
تستوسترون از خون تحت تأثیر فعالیت بدنی[ ]07-04و رقابت بین کورتیزول و تستوسترون بر سر پذیرنده های هورمونی[ ]09نیز
در ایجاد این تغییرات موثرند.
بدون توجه به مباحث گوناگون فوق ،پیرامون تغییرات هورمون های استروئیدی این مطلب به ذهن می آید که احتماالً
تمرینات بکار رفته در این مطالعه موجب القای فشار فیزیولوژیک بیش از حد شده است .اما نگاهی به شدت و مدت تمرین
بکار رفته در این مطالعه این موضوع را مطرح می کند که این حد از شدت و مدت فعالیت قاعدتاً نباید منجر به بروز فشار
فیزیولوژیک گردد .بنابراین ممکن است افزایش کورتیزول در این مطالعه ناشی از آزاد شدن هورمون از پروتئین های حامل
(آلبومین و  )CBGو تغییر شکل آن از فرم متصل به پروتئین حامل به شکل آزاد هورمون باشد .این تغییر به این معنا است
که احتمال دارد تولید و ترشح هورمون از آدرنال تغییری نکرده باشد ،اما میزان رها شدن هورمون هایی که به پروتئین های
حامل در گردش خون متصل هستند ،افزایش یافته و موجب افزایش غلظت هورمون آزاد می شوند .این فرضیه وقتی تقویت
می شود که بدانیم استروئیدهای موجود در بزاق نماینده بخش آزاد آنها هستند .به طور کلی پیشنهاد شده افزایش دمای
مرکزی و کاهش  PHکه هردو پدیده هنگام تمرینات بدنی زیاد به وقوع می پیوندند ،از دالیل بیوشیمیایی برای توجیه افزایش
غلظت کورتیزول آزاد متعاقب فعالیت های بدنی می باشد .بنابراین ممکن است کورتیزول از بخش پروتئینی خود آزاد شده
ولی بجای تأثیر بر بافت هدف وارد بزاق شده باشد؛ که این امر منجر به افزایش کورتیزول بزاقی شده است؛ نه ترشح آن یا
افزایش فعالیت غدد فوق کلیوی و محور .HPA
کاهش نسبت تستوسترون به کورتیزول نیز بیش از آنکه ناشی از افزایش معنادار کورتیزول باشد ،نتیجه عدم افزایش
معنادار تستوسترون خواهد بود .همچنین آزمایشگاهی بودن شرایط حاکم بر مطالعه و کم انگیزه بودن نیز عامل دیگری بر
توجیه کاهش ترشح تستوسترون بوده است ]02-01[.احتماال بخشی از افزایش کورتیزول می تواند ناشی از اثرات تمرینات
[]00
ویبریشن شامل خستگی ،ضعف عضالنی و اختالل در عملکرد عصبی عضالنی باشد .
[]00-00
قابل پیش بینی بود .باید
افزایش آلفا آمیالز بزاقی به عنوان یک بیومارکر که پاسخ فوری به فعالیت بدنی می دهد.
توجه داشت که این افزایش وابسته به شدت نیست و در مطالعاتی حتی با  02درصد توان هوازی و مدت کم نیز گزارش شده
است ]04[.هر چند که در این باره تضاد هایی مطرح است .برای مثال گزارش شده است که آلفا آمیالز در اثر استرس انتظاری و
رقابتی پیش از برگزاری مسابقه رسمی فوتبال افزایش و بین دو نیمه فوتبال کاهش معنادار یافته بود ]00[.که این تغییرات ناشی
از پاسخ سریع آن به شرایط فیزیولوژیک و روانشناختی همراه با رقابت رسمی می باشد .اما فعالیت آنزیم آلفا آمیالز بزاقی در
پاسخ به تمرین با نوارگردان ،چرخ کارسنج و گام زن(الپتیکال) با شدت های  72تا  40درصد حداکثر ضربان قلب کاهش
معنی دار یافت[ . ]4با اینکه همبستگی باالیی بین تغییر در فعالیت آلفا آمیالز بزاقی و آستانه الکتات گزارش شده [ ]00احتماالً
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.....تأثیر ترکیب تمرین مقاومتی و ویبریشن

آلفا آمیالز بزاقی بیشتر یک بیومارکر مناسب برای سنجش استرس های روانشناختی است؛ چرا که تفاوت های فردی از جمله
] و در اکثر موارد موجب ایجاد توزیع غیر نرمال در داده های جمع00-06[وجود استرس های مزمن باعث تغییر در پاسخ آن
.آوری شده در مطالعات تجربی می گردد
 اما این تفاوت پ از پایان تمام،با اینکه تفاوت معناداری بین گروه های مختلف تمرینی پ از جلسه اول مشاهده شد
9  احتماال این امر ناشی از یکدست بودن و وجود تجان بین گروه های مورد مطالعه بوده که پ از.جلسات مشاهده نگردید
. تمرین قدرتی و ترکیب ویبریشن و تمرین قدرتی ) سازگار شده اند,جلسه تمرین با اعمال سه نوع مداخله ( تمرین ویبریشن
از منظر دیگر این مطلب را می توان بیان نمود که استفاده از پروتکل های مورد استفاده در این مطالعه موجب پاسخ متفاوتی
.بین گروه ها نشده اند
نتیجهگیری
نتایج این مطالعه بار دیگر تأکید می کند که ترشح هورمون ها در بدن نیازمند سطح بهینه ای از شدت و مدت تمرین
اما ارائه پاسخ جامعی به اثرات. همچنین آلفا آمیالز به طور سریع به انواع استرس های فیزیولوژیک پاسخ می دهد.هستند
 مطالعات آینده به منظور یافتن اثر خالص تمرینات باید عالوه بر کنترل دقیق.تمرین ویبریشن نیاز به مطالعات بیشتری دارند
 مقادیر سرمی و بزاقی هورمون ها را به طور همزمان اندازه گیری کنند تا،شدت و مدت تمرینات ارائه شده در همه گروه ها
 نیز به منظور تفسیر بهتر نتایجLH  وACTH  همچنین اندازه گیری.بتوان تفسیر روشن تری از نتایج بدست آمده ارائه داد
.باید مد نظر قرار گیرند
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