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چکیده
شونده متصلگلوبولین تستوسترون ومیزان غلظت تمرین ترکیبی و مکمل چاي سبز برتأثیر، بررسیپژوهشهدف 

مرد 24، منظور. بدینباشدمی) BMI<29.8>25(وزناضافهداراي مردانپالسما درجنسی يهاهورمونبه
دارونما + تمرین مکمل چاي سبز + تمرین ترکیبی،در سه گروهتصادفی صورتبهسال) غیرفعال 03/5±35/36(

گروه وگرم)میلی500(چاي سبزکپسولعددیکروزهرو سوم اولگروه . گرفتندقرار مکمل چاي سبز ترکیبی و
زمان با گروه اول و دوم هم،همچنین. هفته مصرف کردند10مدت بهراعدد کپسول نشاستهیکروزهردوم نیز

ترکیبی به اجراي تمرین )ساعتدوهر جلسه (هفته سه جلسه درشکلو بههفته10مدت بهمصرف مکمل یا دارونما، 
ضربان 60ـ75شدت تمرین هوازي بادقیقه و20مدتبهبیشینهیک تکراردرصد60ـ75شدت(تمرینات مقاومتی با

آزمون تحلیل واریانس یري گرفته شد. گمکملتمرینی و ةو پس از دورقبلي خونی هانمونه) پرداختند. قلب بیشینه
هفته دویدن روي 10پس از دهد کهمی. نتایج نشان مورداستفاده قرار گرفت(P≤0.05)داريامعنسطحدر3×2

- متصلگلوبولین تغییر معناداري در غلظت تستوسترون کل، تستوسترون آزاد و ،همراه تمرینات با وزنهتردمیل به
هفته 10پس از هاغلظتاین درداراتغییر معنهمچنین،. شودمیپالسما مشاهده نجنسی يهاهورمونشونده به

چايمکملمصرفوهفته تمرین ترکیبی10انجامگفتتوانیمطورکلی،به.گردیدمشاهده ننیز مصرف چاي سبز 
ازبسیاريتمرینات ورزشی واثربخشیکهاینبهتوجهبا. نداردتأثیريغلظت تستوسترون پالسما بر، سبز

تري یطوالنزمانمدتاببعديمطالعاتشودیمتوصیه،گرددیمظاهرطوالنیيهازمانمدتدرگیاهیيهامکمل
انجام شود.

جنسیيهاهورمونشونده بهمتصلگلوبولین مکمل چاي سبز، تمرینات ترکیبی، تستوسترون، کلیدي: واژگان
وزناضافهپالسما، مردان داراي 

Email: hassani_3@yahoo.coمسئولةنویسند*
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مقدمه
کند که منجر به تغییرات یمبدن را با نیازهاي زیادي مواجه هاي جسمانیانجام فعالیت

حفظ هموستاز دشوارتر ،چه شدت فعالیت بیشتر باشد). هر1گردد (یمفیزیولوژیکی زیادي
هاهورمونباشد که از طریق رهاسازي یمیز یکی از دستگاهاي بدن ردرونشود. دستگاه غدد یم

گردد یمتاز بدن سبب حفظ هموسهاآندر محیط درونی بدن و با کنترل تغییرات و پاسخ به 
و شودیمدیدهزنومرددو جنسهردرکهباشدیمآندروژناستروئیدیکتستوسترون).2(

ترشحمردانۀبیضدراولیهصورت بههورمونایناما،استمتفاوتها آندرآنسطحاگرچه
يهاهورمون). تستوسترون نیز مانند 3د (گردیمترشحآدرنالةغدتوسطنیزاندکیمقدارشود؛می

آنابولیک وآندروژنیکشکلدوبهراتستوستروناثرات).4شود (یمساختهکلسترولازاستروئیدي
افزایشآن،قدرتوو استحکامعضالنیةتودرشد:شاملآنابولیکاثرات.کنندیميبندطبقه
نیز اندروژنیک ). اثرات5باشد (یماستخوانبلوغوطولیتحریک رشدواستخوانقدرتوتراکم
اند که مطالعات نشان داده). 6(استمردانهجنسیاندامیژهوبه،جنسیيهااندامبلوغ:شامل
آنابولیکی مانند يهاهورمونزیرا باشد؛میي حاد هورمونی به فعالیت بدنی بسیار مهم هاپاسخ

نیمؤثرتریکی از ، دیگرسوي). از7(شوندیمي عضله هانیپروتئتستوسترون موجب افزایش سنتز 
با فعالیت بدنی ).8ي آنابولیک، پرداختن به فعالیت بدنی است (هاهورموني افزایش غلظت هاراه

ي که امطالعهدر ). 9گذارند (یمهاهورمونیرات متفاوتی بر تأث، زمانمدتتوجه به نوع، شدت و 
12د که مشخص شگرفتتستوسترون انجام در ارتباط با) 1390شاکري و همکاران (توسط
وتستوسترون تامفعال، کاهش معنادارترکیبی در مردان غیرواستقامتیقدرتی،تمرینهفته

قدرتیگروهدرآزادوتامتستوسترونغلظتافزایش معنادار ودر گروه استقامتکورتیزول سرمی
که تستوسترون آزاد در گروه استقامتی شدگزارش ،همچنیندنبال داشته است. بهراترکیبیو

) افزایش 2005و همکاران (1که دلیاست یدرحالاین ). 10(تغییر معناداري نداشته است
مرندي توسط دیگري پژوهش). در 11تستوسترون را پس از تمرینات استقامتی گزارش کردند (

که سطح هورمون ه شدنشان دادانجام گرفتدانشجوي غیرورزشکار30) روي 1383و همکاران (
)12کند (ینمتغییر يمعنادارصورتبهتستوسترون پس از هر دو فعالیت استقامتی و مقاومتی 

هفته تمرین 10) گزارش کردند که غلظت تستوسترون پس از 1390گرزي و همکاران (،همچنین
).13(دهدنمینشان راتفاوت معناداريهاگروهکدام از یچهدر ،زماناستقامتی، مقاومتی و هم

سرعتبههايماریباستفاده از گیاهان دارویی جهت درمان طیف وسیعی از براین، عالوه
منشأبا هادانیاکسیآنتبه اثرات محافظتی ژهیویتوجهمیان، و دراینوباشدیمتوسعهدرحال

1. Daly
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عنوانبه). امروزه، چاي 14ي ناشی از عوامل شیمیایی شده است (هاتیمسمومبرابر طبیعی در
گرفتهقرارموردتوجهي بیولوژیک و فارماکولوژیک مفید براي سالمتی انسان هاتیفعالمنبعی با 

. خواص درمانی باشدیم"کاتچین"است. چاي سبز حاوي ترکیبات پلی فنولیک با نام عمومی 
جهت درمان و این عصاره ي علمی هایبررسهاي کاتچین آن منجر به فنلچاي سبز و پلیةعصار

ندکردعنوان) 2004(1). کرسپی و ویلیامسون61،51ي متعددي شده است (هايماریبپیشگیري 
). 17(باشدیمي آزاد هاکالیرادو ضدبودهیدانیاکسیآنتچاي سبز داراي خواص ةکه عصار
دنباشیمهاانسانسرطانی در ي خواص ضدادارهاي چاي سبزفنلکه پلینداهنشان دادمطالعات

که 2گاالت-3-کاتچین گالواست که تزریق وریدي و مصرف اپیشدهبیان این، بر). عالوه91،81(
هدسطح هورمون جنسی گلوبولین را افزایش دتواندیمهاي چاي سبز استفنلترین پلیمهماز
باعث کاهش وزن نیز و اید)، پروستات انسان و رشد تومور پستان در موش را سرکوب نم20(
راستا،دراین).21و تستوسترون در موش شود ((LH)لوتئینی، سطح گردش هورمون هاضهیب

را هاموش) کاهش غلظت تستوسترون پس از مصرف چاي سبز در 1999و همکاران (3یانگ
ثیر أتۀزمینشده درکه تعدادي از مطالعات انجامبا توجه به این،بنابراین؛)18گزارش کردند (

) بر تستوسترون )2005(و تمرینات استقامتی (دلی) )1390(شاکري(تمرینات قدرتی و ترکیبی 
ارتباط با ه در گرفتمطالعات انجامکهو نیز ایناند داري را گزارش نمودهاتام و آزاد، افزایش معن

گلیسرید، تستوسترون و مهار رشد پروستات معنادار یر چاي سبز بر کاهش کلسترول، تريثأت
کهاینباعث افزایش تستوسترون شود و یا اگر تمرینات ترکیبی بتواندکه رسدنظر میبهاند، بوده

عنوان بهتوان ، میجلوي کاهش سطح تستوسترون حاصل از مصرف چاي سبز را بگیرد)حداقل(
همراه تمرینات د مصرف چاي سبز در افراد مختلف بهیپیشنهاد کاربردي، بهرمندي از فوایک 

تمرینات توأمهدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ،به موارد فوقتوجه باترکیبی را پیشنهاد کرد.
يهاهورمونشونده بهمتصلگلوبولین ترکیبی و مکمل چاي سبز بر میزان غلظت تستوسترون و

.باشدمیوزناضافهدر مردان داراي پالسما4BG-(SH(جنسی

1. Crespy & Williamson
2. Epigallocatechin-3-gallate
3. Yang
4. Sex Hormone-Binding Globulin
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پژوهشروش
نفر 200هاآنکه تعداد "رنگین پروفیل شاهرود"از بین کارکنان شرکت جهت انجام پژوهش، 

هشتتصادفی ساده به سه گروهشکلو بهگشتندتصادفی انتخابصورتبهنفر مرد 24بودند، 
وکتبیۀ نامیترضاکردنامضاازپسها،آزمودنیحضورۀجلساولیندرتقسیم شدند. نفري

اجرايمختلفو مراحلپژوهشمورددرتوضیحاتی،سالمتیوعمومیاطالعاتۀنامپرسشتکمیل
) BMI<29.8>25(بدن ةتودوزن،قد،قبیلازهاییویژگی،سپسوشدارائهکنندگانشرکتبهآن
ةشاخص توداساسبرهاگروههمگنی و)شماره یک(جدولگردیدیريگاندازهبدنچربیدرصدو

ی در کشقرعهصورتبهتوده بدن صورت که سه نفر اول باالترین شاخص بدینگرفت؛بدنی انجام 
در تصادفی صورتبهنیزنفرات بعديبرمبناي همین روال،سپس.سه گروه پژوهش قرار گرفتند

وریدازخونهاينمونهاولین) ناشتاحالتدر(،دومۀجلسدردرادامه و . شدندقرار دادههاگروه
هشتساعتدر سیسیپنجمیزانبهونشستهحالتدرهاآزمودنیبازوي دست چپسیاهرگ

+تمرینات ترکیبیگروهسهتصادفی به شکلبهها آزمودنیذکر است کهشایان.گرفته شدصبح
و مکمل)+اول (تمرینات ترکیبیگروه مکمل تقسیم شدند. و دارونما+تمرین ترکیبیمکمل، 

شرکت ()22چاي سبز (ةعصارگرمیلیم500عدد کپسول حاوي یکروز هرسوم (مکمل) گروه 
هفته 10مدت بهرا نهار) بعد از (عدد کپسول نشاسته یکروزهرگروه دوم و)آپوتکس کانادا
هفته،10مدت بهزمان با مصرف مکمل یا دارونما گروه اول و دوم هم،همچنین.مصرف کردند

-گرم:یک جلسه فعالیت ترکیبی شاملپرداختند.ترکیبیسه جلسه در هفته به اجراي تمرینات 

و تمرینات کششی موردنظردقیقه)، تمرین پنجتا سهکردن ویژه (دقیقه)، گرم10(یعمومکردن 
تا 60تمرین مقاومتی با شدتشاملترتیب بهنیزترکیبیتمریندقیقه) بود.پنجکردن (و سرد

1RMدرصد یک تکرار بیشینه (75 = کیلوگرم به شده جا به جا .وزنه خستگی) تا تکرار ×تعداد . تکرار در هر 16تا 10و ) (
دقیقه استراحت بین هر دوها و یستگاهاثانیه بین 30استراحت زمانمدتست با دوحرکت براي 

75تا 60دقیقه در20تمرین هوازي دویدن روي تردمیل براي ذکر است که. شایان)23(دور بود
نیزتمرینات مقاومتیدر نظر گرفته شد. )maxHR=220-درصد ضربان قلب بیشینه (سن

: فلکشن ازعبارت هستند ترتیب بهکهاي بودیرهداصورتبهحرکت ایستگاهی 10دربرگیرندة
جلو حرکت صلیب با دمبل، پرس سینه، کشش زیر بغل، اسکات، پرس پا، اکستنشن ساق، ساق، 
خون ۀتمرینی، نمونۀساعت پس از آخرین جلس48سپس،). 24(نشست ودرازو پشت بازوبازو، 

دور 3000دقیقه و با سرعت 15مدت هاي خون بهنمونه،ي سرمجداسازجهت ودوم گرفته شد
و ندگراد نگهداري شدسانتیۀدرج-80در دماي هانمونهاین . نددر دقیقه سانتریفیوژ گردید
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براین، جهتعالوه. ندبه آزمایشگاه انتقال داده شدموردنظریري شاخصگاندازهجهت ،سپس
ساخت 1لیک فورستآزاد و کل) از کیت آزمایشگاهی (هاي تستوسترون یري میزان شاخصگاندازه

2دیاسورسکیت آزمایشگاهی ،BG-SHگیري میزان منظور اندازهبهو استفاده شد کشور آمریکا 

.مورداستفاده قرار گرفتکشور بلژیک ساخت

معیار)انحرافومیانگینها (یآزمودنيفرديهایژگیوبهمربوطی فیتوصيهاافتهیـ1جدول

وزن (سال)سنمتغیرها
(کیلوگرم)

قد
متر)(سانتی

بدنی ةشاخص تود
)مترمربعبرکیلوگرم(

33/37یکگروه  ± 43/627/81 ± 28/515/168 ± 46/652/28 ± 31/1

21/35دوگروه  ± 31/509/87 ± 11/722/173 ± 89/393/28 ± 87/0

52/36سهگروه  ± 42/306/84 ± 24/654/172 ± 07/777/27 ± 78/1

،)2010(ۀنسخ3اکسلافزارنرم، ابتدا با استفاده از وتحلیل اطالعاتیهتجزمنظوربهوبراینعالوه
و جداول و نمودارها گردیدهاي آمار توصیفی از قبیل میانگین و انحراف معیار محاسبهشاخص

وتحلیل یهتجزمورد 16ۀنسخ4اس پی اس اسافزارنرمۀیلوسبهها داده،بعدۀدر مرحل. ترسیم شد
ف واسمیرنـها از آزمون کلموگروفبودن توزیع دادهتعیین طبیعیهمچنین، جهتقرار گرفتند. 
تحلیل واریانس ،هاي مربوطه و بررسی تأثیر مکمل یا دارونمادادهۀمقایسمنظوربهواستفاده شد

P≤0.05نیزريهاي آما. سطح معناداري براي تمام تحلیلمورداستفاده قرار گرفت) 3×2مکرر (

نظر گرفته شد.رد

نتایج
آزاد و تستوسترونکل، تستوسترون انحراف معیار) مربوط به غلظت سرمی ±هاي (میانگین داده

SH-BG)میزان ،یجهدرنتوشودپروتئینی است که به تستوسترون متصل میةیک ماد
و تمرینات ترکیبیهفته10قبل و بعد از ،) پالسمایابدکاهش میتستوسترون آزاد در خون

نظرصرفها نتایج تحلیل آماري دادهشود.مالحظه میشماره دوجدول در چاي سبزمصرف مکمل 

1. Lake Forest, CA
2. DIAsource Immuno Assays
3. Excel
4. Statistical Package for Social Science (SPSS)
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بر غلظت تأثیرگذاریعامليمعنادارصورتبهزمان ،یطورکلبهبیانگر این است که از نوع مکمل 
دهد مینشاننیز تحلیل آماري باشد.پالسما نمیSH-BGآزاد و تستوسترونتستوسترون کل، 

عامل تأثیرگذاري بر پاسخ غلظت ،که مصرف مکمل چاي سبز و انجام تمرینات ترکیبی
هفته مصرف مکمل 10،بنابراین؛ باشدپالسما نمیSH-BGآزاد و تستوسترونتستوسترون کل، 

شکل یک (درنداپالسما تأثیري SH-BGآزاد و تستوسترونچاي سبز بر غلظت تستوسترون کل، 
.تا سه)

در متغیرهاي آنووا)ها (گروهی آزمودنیو تست بینآزمونپسمعیارانحرافمیانگین،ـ2جدول 
تمرین و چاي سبز، تمرین و دارونما گروه در سهپالسماSH-BGتستوسترون کل، تستوسترون آزاد و 

و چاي سبز

گروه تمرین و مرحلهمتغیر وابسته
چاي سبز

گروه تمرین 
FPچاي سبزدارونماو 

تستوسترون کل
)ng/ml(

90/275/2±04/0آزمونیشپ ± 12/091/2 ± 62/0
414/0666/. 72/2آزمونپس ± 14/077/2 ± 15/085/2 ± 68/0

تستوسترون آزاد
)pg/ml(

14/4آزمونیشپ ± 36/021/5 ± 5/084/4 ± 37/0
271/0765/. 03/4آزمونپس ± 37/087/4 ± 67/018/4 ± 22/0

SH-BG
)mg/dl(

04/23آزمونیشپ ± 9/37/13 ± 4/176/32 ± 2/5202/1320/.
75/25آزمونپس ± 08/412/16 ± 75/15/28 ± 74/2
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سه گروه چاي سبز، تمرین و چاي سبز و تمرین و دارونماتغییرات تستوسترون کل درـ1شکل

تمرین و چاي سبز و تمرین و دارونماتغییرات تستوسترون آزاد در سه گروه چاي سبز، ـ2شکل
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شونده به هورمون جنسی در سه گروه چاي سبز، تمرین و چاي سبز و تغییرات گلوبولین متصلـ3شکل
تمرین و دارونما

گیريو نتیجهبحث
تمرینات ترکیبی و مکمل چاي سبز بر میزان غلظتتوأمتأثیربررسی پژوهش،هدف از این 
بحثقابلاز دو دیدگاه آننتایج کهبودوزناضافهداراي پالسما در مردانSH-BGتستوسترون و
باشد: و بررسی می

ي جنسی (تستوسترون کل، تستوسترون آزاد هاهورموندهیپاسخةنحوبهمربوطدیدگاهاولین
مکمل، مصرفازجداکهاستدارونمامصرفتمرینات ترکیبی وهفته 10بهپالسما)SH-BGو

اند. چگونه عمل کرده
تواند ینمدارونماوترکیبیتمرینهفته10کهدادنشانحاضرپژوهشنتایجخصوص،ایندر

شونده به پارامترهاي تستوسترون کل، تستوسترون آزاد و گلوبولین متصلرا درتغییر معناداري 
) و گرزي و 2012(همکاران مرادي و پژوهشبا نتایج این یافته هورمون جنسی ایجاد کند که 

توان به مدت و یمحاضر را پژوهش. وجه تشابه این مطالعات با باشدمیسو هم) 1390همکاران (
پژوهشگران دلیل احتمالی از برخی ،راستاایندر. نسبت دادمورداستفادهتمرین استقامتی ۀبرنام

دیگر،سوياز). 27دانند (یمشدت ناکافی تمرینات ورزشی را هاشاخصاین دارامعنعدم تغییرات 
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- ناهمخوان میمیرغنی و همکاران و شاکري و همکارانپژوهش حاضر با نتایج ۀمطالعهايیافته

) و نوع پروتکل متفاوت هفته12تر (یطوالنزمانمدتممکن است این ناهمخوانی. دلیل باشد
، اما این ه استحاضر نشان داد اگرچه سطوح تستوسترون کل افزایش یافتپژوهشتمرینی باشد. 

براین، عالوهسو است. ) هم1391با نتایج سهیلی و همکاران (این امر که باشدمیمعنادار نافزایش 
هفته تمرین استقامتی 16پس از افزایش تستوسترون در پژوهش خود ) 1390سوري و همکاران (
از دالیلباشد.همخوان نمیحاضر ۀگزارش کردند که با نتایج مطالعرا نان چاق با شدت کم در جوا

هفته) و پروتکل 16تمرینی (ةها (جوانان)، طول دوریآزمودنتوان به نوع یمخوانیناهماین
) مکانیسم(ايهکاروساختاگرچه . )30کرد ((تمرینات کم شدت و پرشدت) اشاره هاآنتمرینی 
،باشدنمیمشخصیخوببهورزشیتمرینمتعاقبتستوستروناستراحتیسطوحغلظتافزایش

ۀواسطبهتستوسترونترشحتحركگنادها،درهورمونترشحوتولیدافزایشپژوهشگراناما
هورمون تولیدوپذیريضربانافزایش)،31ها (یضهبخونجریانافزایشوعروقگشادشدن

اثرگذارهايیسممکانازراتمرینازناشییکی سمپاتفعالیتافزایشنیزو)32((LH)لوتئینی
کهداري داشتامعنحاضر، سطوح تستوسترون آزاد کاهش غیرپژوهشدر .)33(اندکردهمطرح

) 1989و همکاران (2پی یریسو)1991و همکاران (1پاسکوئالیهاي پژوهشاز این منظر با یافته
رسد یمنظر . بهباشدمیسو ) هم2013همکاران (میري و مطالعۀنتایج با است، اماسو یرهمغ

. )34،32دلیل افزایش مقدار گلبولین متصل به هورمون جنسی باشد (کاهش تستوسترون آزاد به
در سطح ییر معنادارتغعدمبر ) مبنی2008و همکاران (3نتایج پژوهش هاوکینزبراین، عالوه

ي متوسط و یا شدید در مردان هاشدتماه تمرین با 12تستوسترون کل و آزاد خون پس از 
ۀها در درجیضهبتولید تستوسترون در جاکهازآنباشد. یمسو غیرفعال با نتایج پژوهش حاضر هم

هش در غلظت تستوسترون در پژوشود، عدم تغییر معنادارول توسط هورمون لوتئینی تنظیم میا
غدد ـهیپوفیزـتوان با توجه به سازگاري تمرین در محور تنظیمی هیپوتاالموسیمحاضر را 
ییر معنادار سطح هورمون تغعدم) توجیه کرد. با توجه به برخی مطالعات مبنی بر HPGجنسی (

ییر تغعدمدر مؤثرشاید از علل )،39یی از قبیل دوي ماراتون (هاورزشلوتئینی خون پس از 
حاضر، میزان گلبولین پژوهشهورمون لوتئینی باشد. در ییر تغعدمسطح تستوسترون، معنادار
با از این جهتدار نبود کها؛ اما این افزایش معنداشتشونده به هورمون جنسی افزایشمتصل

1. Pasquali
2. Peiris
3. Hawkins
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بر اثر فعالیت بدنی که ) 1996و همکاران (2) و زمودا2012و همکاران (1زبروسکانتایج پژوهش
را در هفت مرد مسن هورمون جنسی به شوندهگلوبولین متصلو) LHهورمون جسم زرد (

تواند از دالیل افزایش یمکاهش جریان خون کبدي ).40باشد (یمخوانهمقراردادندیموردبررس
يهاپاسخ،درواقع) 40باشد (در جریان فعالیت بدنی هورمون جنسیبهشوندهگلوبولین متصل

ژنتیکی،ۀزمینعضالنی،فعالیتشدتتمرین،نوعومدتچونعواملیبهتمرینبههورمونی
ةتودمیزانهمچنین،دارد.بستگیافرادورزیدگیمیزانويروزشبانهۀچرخسن،تغذیه،جنسیت،
سنمصرفی،غذاي،هاستبیناستراحتمیزانتمرین،حجموشدت،فعالیتدردرگیرعضالنی

هورمونپاسخمیزانبرمؤثرعواملاز)عضالنیقدرتمیزانازمستقل(تمرینیۀتجربو
نیزوبزرگعضالتکهشدیدتمرینیيهاپروتکلکهه است شددادهنشانباشند.میتستوسترون

حرکاتی.شوندیمتستوسترونيهاغلظتحادافزایشموجبسازند،یمدرگیررامفصلچند
، کنندیمفعالیتدرگیررابزرگیعضالنیةتودکهپرشیاسکاتومردهلیفتالمپیک،لیفتمانند

باعثباالترمتابولیکینرخسبببه،سازندیمدرگیرراکوچکعضالنیةتودکهحرکاتیبهنسبت
تمریندربارمیزانکهزمانینشان داده استمطالعاتشوند.میتستوسترونترشحتحریکافزایش

يهاپاسخیابد،کاهشبیشینهتکراریکدرصد70باتکرار10بهبیشینهتکرار10ازمقاومتی
شدتوحجمیدشا،مباحثاینبهتوجهبایابد.یمکاهشمرداندرهموزناندرهمهورمونی

بزرگعضالنیةتود،شدهانجامحرکاتیااست ونبودهباالکافیةاندازبهحاضرپژوهشدرتمرین
شود. افزایشتستوسترونسطوحدردارامعنتغییرسببتانداهکار نگرفتبهکافیمیزانبهرا

اثرآدرنالینی،تحریکپالسما،حجمکاهشدلیلبهاستممکنمطالعاتبرخیدرتستوسترون
پاسخکهانددادهنشانپژوهشگرانباشد.تستوسترونترشحسازگاريتوانایییاوالکتاتتحریکی

جاکهازآناست. باالترنکردهتمرینافرادبهنسبتکردهتمرینافراددرتمرینبهتستوسترون
نبودندارامعنبراييدیگردلیلاین عاملشایدبودند،ورزشکارغیرحاضرپژوهشهايآزمودنی

).42،41باشد (هاآندروژنمقادیر
گیاهان دارویی ةشده است و عصاریبررسخواص بسیاري از گیاهان ،از هزاران سال پیش تاکنون

ي استفاده اگستردهصورتبهنیروزا و مفید براي تندرستی و سالمتی مکمل غذایی عنوانبه
). 43شوند (یم

، چگونگی تأثیر دادقراری موردبررسبرمبناي آن را پژوهشتوان نتایج این دومین دیدگاه که می
ي جنسی (تستوسترون کل، تستوسترون آزاد وهاهورمونمکمل چاي سبز بر میزان غلظت 

1. Żebrowska
2. Zmuda
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SH-BG(اباشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مصرف مکمل چاي سبز تأثیر معنمیپالسما-
سطح استداري توانستهامعنغیرشکلبهندارد، اماي جنسیهاهورمونداري بر پارامترهاي 

تستوسترون کاهش معنادارهاي پیشین نیزراستا، پژوهشدراین.تستوسترون تام را کاهش دهد
تواند آنزیم یمباشد و یمگالوکاتچینچاي سبز داراي اپی،زیرا؛)35،31(اندکردهرا گزارش تام 

هیدروتستوسترون دارد را مهار کند. ۀ تبدیل تستوسترون به دي که وظیف"آلفا رودکتازپنج"
ي مسیر سازفعالچاي سبز سطح تستوسترون را از طریق کهاستشدهدادهنشان ،همچنین

دهد. از دالیل یمکاهش )2PKC(سی-آنزیم پروتئین کینازو PKA)1(آ-آنزیم پروتئین کیناز
تفاوت در مقدار تواندمیبا دیگر مطالعاتپژوهشهاي این نبودن یافتهسواحتمالی دیگر براي هم
3ماریناپژوهشهايیآزمودنمثال، عنوانبه؛باشدو نوع آزمودنی مصرفةچاي مصرفی، طول دور

-پژوهشاین، بر. عالوهندانسان بودپژوهش حاضر هايآزمودنیاما،) موش بودند2009همکاران (و

ییر این تغعدمشاید ،بنابرایناند؛ گرفتهرا نادیده هاهورمونیر فعالیت بدنی بر سطح تأثدیگر هاي
باشد.پژوهشدر این شدهاستفادهدلیل فعالیت بدنی بههاهورمون

) بیان کردند که چاي سبز سطح تستوسترون و خطر ابتال به 2012و همکاران (4گرنتهمچنین، 
درمان در سویا و چاي اثرنیز)2003و همکاران (5). رونگ زو45دهد (یمآکنه و طاسی را کاهش 

15(تزریق چاي طی این پژوهش، .بررسی کردندرادر یک مدل موشهپروستات پیشرفتتومور 
درمان تحتيهاعنوان تنها منبع آشامیدنی براي موشبههر دوشنبه، چهارشنبه و جمعهدر گرم) 

وزن نهایی تومور ،و چاي سبزسویاترکیبی از برمبناي نتایج مشخص شد که .در نظر گرفته شد
چاي سبز باعث ،همچنین.ه استدادکاهش یتوجهقابلشکل بهرا و غلظت هورمون تستوسترون 

يهاموشذکر است که شایاند. گردیزمایش آتومور در گروه ةکاهش ترشح تستوسترون و انداز
همکاران و6گوپتا). 46داشتند (تمایل به غلظت بیشتر تستوسترون سرم ،شده با چاي سیاهدرمان

شود. یتستوسترون متوجهمنجر به مهار قابلدریافتند که چاي سبزهاموشۀمطالعبانیز)1999(
مطالعه هاموشرا در یزرسیستم غدد درونبر ) اثر چاي سبز 2000یانگ و همکاران (همچنین، 

خون، وزن بدن، سطح تستوسترونیتوجهقابلصورتبهچاي سبزکه و نشان دادندندنمود
، گلوکز، کلسترول و هورمون لوتئینیکتور رشد شبه انسولینی، استرادیول، لپتین، انسولین، فا

) نیز 2009مارینا و همکاران (. کندیمرا مهار رشد پروستات و دهدیکاهش میسیرید راگلتري

1. Protein Kinase A
2. Protein Kinase C
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ي نژاد ویستار انجام دادند، کاهش معناداري را در غلظت تستوسترون هاموشکه روي پژوهشیدر 
یر چاي سبز بر تأث،شودیمکه در مطالعات فوق مشاهده گونههمان.)44گزارش کردند (
سو حاضر همهاي پژوهشیافتهباکه است کاهش معناداري داشته غالباً ،هاموشتستوسترون در 

و (موش) فوقها در مطالعات یآزمودنتفاوت نوع دلیلبهاین ناهمخوانیممکن استوباشد ینم
حاضر (انسان) باشد.پژوهش
مکمل چاي سبز بر مصرف زمان تمرین ترکیبی و همةموضوع استفاد،فرضیهودیدگاهآخرین

مطالعات ازبرخیشد همانند بینی میکه پیشايگونههب؛استSH-BGتستوسترون کل، آزاد و 
،هامکمل چاي سبز در کاهش آنازها، استفادهتمرینات ترکیبی در افزایش این هورمون،پیشین
ذکر شایانها مشاهده شود. عدم تغییر این هورمونپوشانی اثرات یکدیگر و همزمان در همةاستفاد

،حاضرپژوهشدر ونشد یافت زمان این موضوع را بررسی کند صورت همهباست پژوهشی که
د.گردینمشاهدهاختالف معناداري در این وضعیت 

ترکیبیتمریناتازاستفادهوزن بااضافهمردان داراي ،شدهمشاهدههايدادهاساسبر:مقالهپیام
از ،زمان چاي سبز و تمرینکارگیري هماستفاده از مکمل چاي سبز و بهمقاومتی)،ـ(استقامتی

این تغییرات برايبرخوردار نشدند و سطح تستوسترون کل و تستوسترون آزاد دارمعناتغییر
SH-BGرا معنادارزمان تمرین و مکمل چاي سبز افزایش غیرهمةدر تمرین ترکیبی و استفاد

،لذا؛مشاهده شدمعنادار کاهش غیربه تنهایی در مصرف چاي سبز لیوبدنبال داشته است
در گیاهیيهامکملازبسیاريی تمرینات ورزشی واثربخشکهاینبهتوجهباگفتتوانیم

تري یطوالنزمانمدتاببعديمطالعاتشودیمتوصیه،گرددیمظاهرطوالنیيهازمانمدت
انجام گردد.

قدردانیوتشکر
قدردانیوتشکرما را یاري رساندندپژوهشاینانجامدرکههاییآزمودنیتمامیازوسیله بدین

.گرددمی
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of combined training and green tea
supplementation on concentrations of testosterone and sex hormone-binding globulin
plasma in overweight men. 24 sedentary overweight men (36.35±5.03 years) were
randomly divided into three groups:1- supplement green tea+combined training, 2-
placebo+combined training, 3-green tea supplement. The first and third groups were
consumed one capsule (500mg) per day green tea supplements and the second group one
capsule of starch supplements per day for 10 weeks. First and second groups began
combined training (resistance training 60-75% one repetition maximum and 20 minutes of
aerobic exercise intensity of 60-75% of maximum heart rate) for 10 weeks (three times a
week and 2 hours a day). Blood samples were collected before and after supplementation
and combined training to determine concentrations of testosterone and SH-BG plasma.
Data was analyzed using ANOVA test (P≤0.05). Results Show that after 10 weeks of
combined training were not significantly changes in the Concentrations of total
testosterone, free testosterone and SH-BG plasma. Furthermore, no significant change in
the Concentrations of total testosterone, free testosterone and SH-BG plasma, after taking
green tea supplements was not found. Results of this study showed that 10 weeks combined
training and green tea consumption didn’t effect on the Concentrations of total testosterone,
free testosterone and SH-BG plasma. With regard to the efficacy of many herbal
supplements may appear after prolonged use, it is recommended that next studies assess
the effect of prolonged use of this plant.
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