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  سالم زنان در ورزش آموزش

  LHتاثير فشار ورزش و وجود انرژي بر هورمون هاي متابوليسمي و ضربان پذيري 

  هيپو تاالميك –هيپونيز  -گونادي) HPG(مكانيسم هاي فرضي اختالالت محوري 

دانشكده هاي فعالي در اين حوزة مطالعه، همچون ساير زمينه ها در صدد توصيف دقيق تر اختالالت محوري 
HPG  رويت شده در زنان ورزشكار هستند؛ از چندين مكانيسم اوليه پيشنهاد شده، تنها سه الگو پس از اصالح

  :مورد تاييد قرار گرفت 

  ساختار بدن

بي (نروازا  به عنوان يك تفسير براي آمنورة مشاهده شده در بيماران آنوركيا» ساختار بدن«فرضية  ۱۹۷۴در سال 
اين ايده، الگوي اصالح شده از يك فرضيه اوليه پيرامون وزن بدن بود كه ) ۱(به كار گرفته شد) اشتهايي عصبي

قاعدگي در  فرضيه ساختار بدن بر اين اصل استوار بود كه شروع) ۲(به توصيف زنان بندي قاعدگي مي پرداخت
و اينكه ) از مجموع وزن بدن(است% ۱۷دختران، همزمان با ذخيره شدن انرژي در بدن و افزايش چربي بيش 

فرضيه ساختار بدن، ) ۱(از ميان مي رود) از وزن بدن% ۲۲كمتر از (عملكرد قاعدگي بعدها با كاهش چربي بدن
ن است اين فرضيه صرفنظر از نشانه هاي تجربي شايع ترين نمونة توصيفي براي اختالالت قاعدگي در ورزشكارا

اظهار نظر ورزشكاران چندان منطبق با رابطه وضعيت قاعدگي ) ۳(مورد تاييد ، به همبستگي جالبي اشاره مي كند
زيرا رابطه موقتي مناسبي ميان تغييرات در ساختار بدن و عملكرد قاعدگي مشاهده . نيست )eg۴(با ساختار بدن 

ورزشكاران آمنوره اي و يومنوره اي، طيف رايجي از ) مراجعه كنيد ۵-۸به منظور بررسي بيشتر به صفحات (نشد
) eumenorrheicي بويژه در مقايسه با زنان كم تحرك يومنوره ا.(ساختارهاي بدني را نمايان  مي سازند

ض  در معر LHتپندگي افزون بر اين، پس از رشد و افزايش تمايالت جنسي در جانوران پيشا بلوغي، ميزات 
و در نهايت بر روي . اين تغييرات عمداً پس از تغذيه دلبخواهانه رويت مي شود. تغييرات شديد قرار مي گيرد

موجود، تمايل علمي در فرضيه ساختار بدن همزمان با كشف  به رغم انتقادات. وزن يا ساختار بدن اثر مي گذارد
       و با مشاهده رابطه ميان سطوح هاي لپتين و چربي بدن در جويندگان و  ۱۹۹۴هورمون آديپوسيت در سال 

  .انسان ها و نيز با شناسايي گيرنده هاي لپتين بر عصب هيپو تاالميك، به كلي تغيير مسير يافت

كه ) GnRH(د كه نورون هاي هيپوتاالميك در كنترل هورمون توليد كننده گنا دوتروپين اين تصور وجود دار
 .لوتئينيك مي پردازد، نقش دارد LHخود به تنظيم 

 

  


