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اثر تمرینات هوازی -مقاومتی بر گلوبولین متصل به هورمون جنسی و برخی شاخصهای چاقی
در زنان یائسه چاق و دارای اضافه وزن
داود خورشيدي :استادیارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،ساوه ،ایران
معصومه سرمديان* :دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،کرج ،ایران
مهناز خرم جاه :کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،کرج ،ایران

مقدمه :شواهد پژوهشی نشان داده اند که افزایش سطوح گلوبولین متصل به هورمون جنسی در کاهش خطر سرطان پستان
نقش مهمی دارد .هدف این مطالعه بررسی اثر تمرینات هوازی -مقاومتی بر سطوح سرمی گلوبولین متصل به هورمون جنسی و
برخی شاخصهای چاقی در زنان یائسه چاق و دارای اضافه وزن بود.
روش بررسی :در این مطالعه  42زن یائسه چاق و دارای اضافه وزن با میانگین سن  42/6±3/9سال و شاخص توده بدن
 33/2±2/7کیلوگرم بر متر مربع به طور تصادفی در دو گروه تجربی (32نفر) و کنترل (31نفر) قرار گرفتند .گروه تجربی به
مدت  31هفته در یک برنامه تمرینات هوازی (با شدت  64تا  %74ضربان قلب بیشینه) و مقاومتی (با شدت  44تا  %64یک
تکرار بیشینه) شرکت نمودند .وزن ،شاخص توده بدن ،دور کمر ،درصد چربی بدن و سطوح سرمی گلوبولین متصل به هورمون
جنسی در وضعیت پایه و پس از  31هفته تمرین اندازهگیری شدند.
يافتهها :پس از  31هفته ،تفاوت معنی داری در سطوح سرمی گلوبولین متصل به هورمون جنسی بین دو گروه مشاهده نشد.
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چکیده

همچنین تفاوت معنی داری در مقادیر وزن ،شاخص توده بدن ،دور کمر و درصد چربی بدن بین دو گروه نشان داده نشد.
نتيجهگيري :یافتههای این مطالعه نشان داد  31هفته تمرین هوازی -مقاومتی با شدت متوسط بر سطوح گلوبولین متصل به

واژههاي کليدي :گلوبولین متصل به هورمون جنسی ،تمرین ورزشی ،یائسگی.

* نشانی نویسنده پاسخگو :ت کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،معصومه سرمدیان.
نشانی الکترونیکmsarmadiyan2013@gmail.com :
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هورمون جنسی و ترکیب بدن زنان یائسه چاق و دارای اضافه وزن تاثیری نداشت .به نظر میرسد در پاسخ به تمریناتی که با
کاهش بافت چربی بدن همراه نباشند در سطوح گلوبولین متصل به هورمون جنسی تغییر مطلوبی ایجاد نمیشود.
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مواد و روشها
این پژوهش از نوع نیمه تجربی و کاربردی و طرح آن به
صورت پیش آزمون -پس آزمون با گروههای تجربی و
کنترل میباشد .در این پژوهش  42زن یائسه غیر فعال
چاق یا دارای اضافه وزن (با شاخص توده بدنی
 )33/2 ± 3/7شهرستان زرندیه که داوطلب شرکت در
پژوهش بودند به عنوان آزمودنی انتخاب شدند .آزمودنیها
در  6ماه گذشته هیچگونه فعالیت بدنی منظمی نداشتند و
از آخرین دوره قاعدگی آنها دست کم یک سال گذشته
بود .آنها هیچگونه بیماری نظیر بیماریهای قلبی -عروقی،
گوارشی ،متابولیکی ،کلیوی و ارتوپدی نداشتند ،دارو و
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چاقی و اضافه وزن با افزایش خطر سرطان پستان در زنان
یائسه همراه می باشد .شواهد علمی حاکی از آن است که
افزایش شاخص توده بدن در زنان یائسه ،رابطه مستقیمی
با بروز سرطان پستان در آنها دارد ( .)3به طوری که زنان
یائسه چاق و دارای اضافه وزن بیشتر در معرض خطر
سرطان پستان قرار دارند ( .)4بسیاری از عوامل خطرزای
سرطان پستان پس از یائسگی ،از طریق مکانیسمهای
هورمونی میانجی میشوند ( .)3پس از یائسگی ،چاقی و
اضافه وزن میتواند از راههای مختلفی به ویژه افزایش
سطوح هورمونهای جنسی و کاهش سطوح گلوبولین
متصل به هورمون جنسی ) (SHBGموجب بروز سرطان
پستان گردد ( .)2بر اساس یافتههای پژوهشی گلوبولین
متصل به هورمون جنسی نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی
سرطان پستان دارد ( .)4گلوبولین متصل به هورمون
جنسی گلیکوپروتئینی است که در کبد تولید شده ،با
اتصال به هورمونهای استروئیدی جنسی آنها را در پالسما
حمل نموده و فراهمی زیستی این هورمونها را برای
سلولهای هدف تنظیم میکند (.)6
گلوبولین متصل به هورمون جنسی از سلولهای پستان
در مواجهه با استروژنها محافظت نموده و در کاهش رشد
و تکثیر سلولهای سرطانی پستان نقش محوری دارد .در
واقع تنظیم کننده منفی عمل استرادیول در سرطان
پستان میباشد ( .)4در زنان مبتال به سرطان پستان
نسبت به زنان غیر مبتال سطوح پایینتری از  SHBGدر
جریان خون مشاهده شده است ( .)7همچنین بر اساس
نتایج یک متاآنالیز سطوح باالی گلوبولین متصل به
هورمون جنسی با کاهش خطر سرطان پستان در زنان
یائسه ارتباط دارد ( .)8از سویی دیگر بررسیهای انجام
شده نشان دادهاند سطوح پالسمایی  SHBGبا برخی
شاخصهای چاقی در زنان یائسه رابطه معکوس دارد
(.)31،9
فعالیت بدنی یک عامل اصالح پذیر سبک زندگی است که
میتواند خطر بروز سرطان پستان را کاهش دهد (.)34،33
برخی از مطالعات میزان کاهش خطر سرطان پستان با
افزایش فعالیت بدنی را به طور متوسط  44تا  31درصد
گزارش نمودهاند ( .)33در مورد نقش حفاظتی فعالیتهای
ورزشی در برابر سرطان پستان مکانیسمهای مختلفی از
جمله کاهش سطوح هورمونهای استروئیدی جنسی

پیشنهاد شده است ( .)2فعالیت بدنی ممکن است از طریق
افزایش سطوح گلوبولین متصل به هورمون جنسی که به
کاهش استروژنها و آندروژنهای آزاد و فعال در گردش
خون منجر میشود هورمونهای جنسی را در زنان یائسه
تحت تاثیر قرار دهد ( .)32بر همین اساس افزایش سطوح
 SHBGنیز به عنوان یک مکانیسم احتمالی که به موجب
آن فعالیت بدنی میتواند خطر بروز سرطان پستان را پس
از یائسگی کاهش دهد پیشنهاد شده است ( .)2با این
وجود در خصوص پاسخ  SHBGبه انواع برنامههای
تمرینی در زنان یائسه ،یافتههای متناقضی ارایه شده اند و
هنوز یک اتفاق نظر کلی در این زمینه به چشم نمیخورد.
برخی گزارشات حاکی از آن است که اجرای منظم
تمرینات ورزشی هوازی به بهبود معنیدار سطوح SHBG
در زنان یائسه منجر میشوند ( .)34همچنین گزارش شده
است تمرینات ورزشی ترکیبی میتواند موجب افزایش
سطوح  SHBGدر زنان یائسه مبتال به سرطان پستان
گردد ( .)36در مقابل ،برخی مطالعات نشان دادهاند در اثر
تمرینات ورزشی با شدت متوسط سطوح پالسمایی
 SHBGدر زنان یائسه به طور معنیداری کاهش مییابد
( .)37از سویی ،دیگر پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که
با اجرای تمرینات ورزشی تغییری در سطوح سرمی
 SHBGزنان یائسه ایجاد نمیگردد ( .)38با توجه به
نتایج متفاوت و قابل بحث و افزایش چاقی و اضافه وزن
پس از یائسگی و احتمال خطر سرطان پستان ،هدف این
مطالعه بررسی تاثیر تمرینات هوازی -مقاومتی بر سطوح
گلوبولین متصل به هورمون جنسی و برخی شاخصهای
چاقی در زنان یائسه چاق و دارای اضافه وزن میباشد.

بهار 5931
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آزمودنیهای گروه تجربی و کنترل خواسته شد رژیم
غذایی مصرفی خود را سه روز قبل از مرحله اول خون
گیری یادداشت نمایند و سه روز قبل از مرحله دوم
خونگیری همان رژیم غذایی را مصرف نمایند .همچنین
به آنها توصیه شد در مدت اجرای پژوهش از هر گونه
تغییر در رژیم غذایی عادی خود پرهیز نمایند (.)38،36
آزمودنیهای گروه تجربی به مدت  31هفته در یک برنامه
تمرینی شامل تمرینات هوازی و مقاومتی شرکت نمودند.
برنامه تمرینات هوازی شامل  31دقیقه گرم کردن 44 ،تا
 24دقیقه راه رفتن -دویدن با شدت  64تا  %74ضربان
قلب بیشینه روی نوارگردان و  4دقیقه سرد کردن بود که
طی دو جلسه در هفته به اجرا درآمد .بخش اصلی تمرین
با شدت  %64ضربان قلب بیشینه و مدت  44دقیقه شروع
شد و به تدریج در جلسات بعدی بر شدت و مدت فعالیت
افزوده شد به طوری که در هفتههای نهم و دهم
آزمودنیها به مدت  24دقیقه با شدت  %74ضربان قلب
بیشینه به فعالیت پرداختند .برای کنترل شدت فعالیت از
ضربان سنج دیجیتالی ( )China،Choicemmeاستفاده
شد .تمرینات مقاومتی شامل حرکات پرس سینه،کشش
زیر بغل با قرقره ،جلو بازو ،پشت بازو ،پرس پا ،خم کردن
زانو و باز کردن زانو بود که با شدت  44تا  64درصد یک
تکرار بیشینه در سه دوره و با فاصله استراحت  4تا 3
دقیقه بین دورهها انجام گرفت که طی دو جلسه در هفته
به اجرا درآمد .برای رعایت اصل اضافه بار ،با توجه به
پیشرفت آزمودنیها ،پس از هفته پنجم یک تکرار بیشینه
هر آزمودنی در هر یک از حرکات از نو محاسبه شد.
همچنین هر جلسه تمرین مقاومتی شامل  31دقیقه گرم
کردن و  4دقیقه سرد کردن بود .قبل از شروع تمرینات،
یک تکرار بیشینه هر آزمودنی در هر هفت حرکت جهت
تعیین شدت فعالیت برآورد شد ( .)39آزمودنیهای گروه
کنترل هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشتند و تنها
فعالیتهای بدنی عادی خود را انجام میدادند.
برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از آزمون تحلیل کواریانس با
تعدیل اثر متغیرهای هم پراش (نمرات پیش آزمون)
استفاده شد .قبل از تحلیل دادهها پیش فرضهای آزمون
تحلیل کواریانس بررسی و تایید شدند .از آزمون
کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی دادهها و
از آزمون لوین برای بررسی برابری واریانسها استفاده شد.
مفروضه همگنی شیب رگرسیونی نیز به وسیله آزمون
9
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مکمل غذایی خاصی استفاده نمیکردند و عادت به مصرف
سیگار نداشتند .با توجه به پیشینه پژوهش و از آن جایی
که دسترسی به زنان یائسه داوطلب شرکت در پژوهش
محدود بود و از طرفی برخورداری از تمام شرایط الزم
برای شرکت در مطالعه این محدودیت را بیشتر میکرد،
حجم نمونه  42نفر در نظرگرفته شد .پیش از اجرای
پژوهش آزمودنیها مورد معاینه و ارزیابی دقیق پزشکی
قرار گرفتند و پس از آشنایی با اهداف و مراحل اجرای
پژوهش و تکمیل فرم رضایتنامه به طور تصادفی در دو
گروه تجربی ( 32نفر) و کنترل ( 31نفر) قرار گرفتند.
جهت رعایت مالحظات اخالقی ضمن آشنایی آزمودنیها
از تمام مراحل اجرای پژوهش از قبیل برنامههای تمرینی و
ارزیابیهای آزمایشگاهی ،قبل از تکمیل فرم رضایتنامه به
آنها توضیح داده شد که اطالعات دریافتی به صورت
محرمانه خواهد بود .همچنین آنها میتوانستند در صورت
تمایل در هر مرحلهای از مطالعه خارج شوند .قد
آزمودنیها با استفاده از قد سنج دیواری و با دقت ±1/3
سانتیمتر اندازهگیری شد .وزن ،درصد چربی و شاخص
توده بدن با استفاده از دستگاه ارزیابی ترکیب بدن
( )Finland, Omronبدون کفش با حداقل لباس
اندازهگیری شد .به منظور حذف خطای فردی همه
اندازهگیریها توسط یک فرد انجام شد .اکسیژن مصرفی
بیشینه ( )VO2maxآزمودنیها با استفاده از آزمون
استاندارد راکپورت برآورد شد.
پس از حدود  34ساعت ناشتایی در دو مرحله ،قبل از
شروع تمرینات و  28ساعت پس از آخرین جلسه تمرین،
از تمام آزمودنیها خونگیری به عمل آمد .در هر مرحله
خونگیری مقدار  31میلیلیتر خون از سیاهرگ بازویی در
وضعیت نشسته جمعآوری شد .برای جلوگیری از تاثیر
ریتم شبانه روزی ،عمل خونگیری در هر دو مرحله در
زمان معینی از روز (ساعت  7تا  8صبح) انجام گرفت.
همچنین از آزمودنیها درخواست شد  28ساعت قبل از
خونگیری از انجام فعالیت ورزشی و یا هر گونه فعالیت
بدنی شدید خودداری نمایند .نمونههای خون پس از
سانتریفیوژ و جدا کردن سرم تا زمان آزمایش در دمای
 -81درجه سانتیگراد نگهداری شدند .غلظت SHBG
سرم به روش االیزا ( )Elisaاندازهگیری شد .ضریب
تغییرات درون و برون آزمونی به ترتیب  8/6و  33/6درصد
و حساسیت اندازهگیری  1/3نانومول بر لیتر بود .از

داود خورشيدي و همکاران
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نتایج تحلیل کواریانس با کنترل نمرات پیش آزمون دو
گروه کنترل و تجربی به عنوان متغیرهای همپراش در
جدول  4ارایه شده است .بر اساس این نتایج در سطوح
سرمی گلوبولین متصل به هورمون جنسی گروه تجربی در
مقایسه با گروه کنترل تفاوت آماری معنیداری نشان داده
نشد .همچنین تفاوت معنیداری در متغیرهای وزن،
شاخص توده بدن ،دور شکم و درصد چربی بدن بین دو
گروه به دست نیامد .بنابراین  31هفته تمرین هوازی-
مقاومتی بر سطوح سرمی گلوبولین متصل به هورمون
جنسی ،وزن ،شاخص توده بدن ،دور کمر و درصد چربی
بدن زنان یائسه مورد مطالعه تاثیر معنیداری نداشت.

همگنی شیبها بررسی شد .تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSانجام گرفت و سطح معنیداری
نیز کمتر از  1/14در نظر گرفته شد.

یافتهها
دادههااای مربااوط بااه ویژگاایهااای فااردی و فیزیولااوژیکی
آزمودنیها به تفکیک گروه در جدول  3ارایاه شاده اسات.
نتایج نشان داد قبل از شروع مطالعاه در متغیرهاای سان،
قد ،وزن ،شاخص توده بادن و درصاد چربای بادن تفااوت
آماری معنیداری باین دو گاروه وجاود نداشات کاه ایان
نشاندهنده همگنی گروهها از نظار ویژگایهاای فاردی و
فیزیولوژیکی میباشد.

جدول :5ويژگیهاي فردي و فيزيولوژيکی دو گروه تجربی و کنترل (انحراف معيار  ±ميانگين)
متغير

42 4/6

44/4 2/9

1/37

قد (سانتیمتر)

342/3 4/8

343/4 2/9

1/49

وزن (کیلوگرم)

73/4 33/7

74/3 9/3

1/74

شاخص توده بدن (کیلوگرم بر متر مربع)

31/9 2/9

34/3 2/6

1/48

درصد چربی بدن

23/2 6/3

23/2 4/9

1/98

سن (سال)

جدول  :2نتايج تحليل کواريانس جهت مقايسه تغييرات بين دو گروه و تعيين تاثير تمرين بر متغيرهاي پژوهش
متغير
وزن (کیلوگرم)

شاخص توده بدن
(کیلوگرم بر متر مربع)
چربی بدن (درصد)

اکسیژن مصرفی بیشینه
()ml.kg-1.min-1
گلوبولین متصل به هورمون
جنسی ()nmol/l

01

تجربی

73/4 33/7

73/2 33/2

کنترل

74/3 9/3

72/8 8/4

تجربی

31/9 2/9

31/9 2/2

کنترل

34/3 2/6

33/13 3/3

تجربی

23/2 6/3

23/3 6/3

کنترل

23/2 4/9

23/6 4/7

تجربی

314/7 8/7

313/4 31/3

کنترل

313/6 8

312/8 6/4

تجربی

44/6 4/6

43/2 6/4

کنترل

39/3 6/2

37/2 2/3

تجربی

46/3 9/3

29/3 6/4

کنترل

27/7 6/6

24/6 3/7

1/174

3

1/13

1/9

3/89

3

4/ 6

1/34

37/88

3

3/2

1/42

31/49

32/6
6/16

3
3
3

1/8
1/78

1/42

1/38
1/39

1/64
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دور کمر (سانتیمتر)

گروه

پيش آزمون

پس آزمون

ميانگين مجذورات

df

F

P
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گروه تجربی

گروه کنترل

p-value

بهار 5931

بحث
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 SHBGرا تحت تاثیر قرار دهند .همچنین به نظر
میرسد افزایش آمادگی هوازی ناشی از تمرینات ورزشی از
دیگر عواملی است که میتواند در تغییرات سطوح
 SHBGنقش داشته باشد .در این مورد مک تیرنان و
همکاران نشان دادند مقادیر  SHBGدر زنان یائسهای که
در پایان دوره تمرینات آمادگی هوازی باالیی به دست
آورده بودند در مقایسه با کسانی که تغییری در میزان
آمادگی آنها ایجاد نشده بود به طور تقریبی دو برابر
افزایش یافته بود ( .)41پژوهشگران دیگری نیز دریافتند
تمرینات ورزشی بر سطوح  SHBGزنان یائسهای که از
آمادگی هوازی (اکسیژن مصرفی بیشینه) پایینتری
برخوردارند در مقایسه با آزمودنیهای آمادهتر تاثیر
بیشتری دارد و در توضیح یافتههای خود بیان نمودند
میزان آمادگی افراد ناآمادهتر در طول تمرینات بهبود
بیشتری مییابد ( .)43براساس برخی شواهد علمی نیز
افزایش ناشی از تمرین آندروژنها و  SHBGدر مردان و
زنان سالمند به تغییر در میزان آمادگی بدنی آنها مربوط
میباشد .هر چند مکانیسمی که به موجب آن افزایش
آمادگی بدنی میتواند آندروژنها و  SHBGرا در این
افراد تحت تاثیر قرار دهد نامشخص مانده است ( .)44با
توجه به این که در میزان اکسیژن مصرفی بیشینه
آزمودنیهای پژوهش حاضر تغییر معنیداری ایجاد نشد
ممکن است عدم تغییر سطوح  SHBGآزمودنیها تا
اندازهای به ثابت ماندن آمادگی هوازی آنها نسبت داده
شود .از طرفی با توجه به این که کاهش سطوح انسولین
در اثر تمرینات ورزشی میتواند تولید  SHBGرا در کبد
افزایش دهد ،کاهش انسولین به عنوان یک مکانیسم
احتمالی در افزایش  SHBGمورد توجه برخی از
پژوهشگران قرار گرفته است ( .)43با این وجود نتایج
برخی مطالعات انجام شده در زنان یائسه گویای آن است
که افزایش سطوح  SHBGپس از تمرینات ورزشی توسط
کاهش بافت چربی میانجی میشود و تحت تاثیر تغییرات
انسولین قرار نمیگیرد ( .)43بنابراین به نظر میرسد یکی
از مکانیسمهای احتمالی دیگر برای تغییرات سطوح
 SHBGدر اثر تمرینات ورزشی به تغییرات بافت چربی
بدن مربوط باشد .در این زمینه نشان داده شده است پس
از تمرینات ورزشی کاهش بیشتر توده چربی بدن (بیش از
 )%4میتواند افزایش بیشتر سطوح  SHBGرا در زنان
یائسه در پی داشته باشد ( .)41همچنین در برخی
00
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گلوبولین متصل به هورمون جنسی پروتئین حامل
هورمونهای استروئیدی جنسی است که برخی مطالعات
نشان دادهاند افزایش سطوح آن در گردش خون با کاهش
خطر سرطان پستان در زنان یائسه همراه است ( .)8در این
مطالعه که با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی-
مقاومتی کوتاه مدت بر سطوح گلوبولین متصل به هورمون
جنسی در زنان یائسه چاق انجام گرفت ،پس از  31هفته
تمرین تغییر معنیداری در سطوح  ،SHBGدرصد چربی
و شاخص توده بدن آزمودنیها نشان داده نشد .یافتههای
این پژوهش با یافتههای مطالعه مونیخوف و همکاران در
زمینه تاثیر فعالیتهای ورزشی بر سطوح گلوبولین متصل
به هورمون جنسی همخوانی دارد .آنها نشان دادند
تمرینات ورزشی شامل فعالیتهای هوازی و مقاومتی بر
سطوح سرمی  SHBGزنان یائسه غیر فعال اثر مطلوبی
ندارد ( .)38در مطالعه مک تیرنان و همکاران نیز پس از
 3و  34ماه تمرین هوازی با شدت متوسط سطوح
 SHBGزنان یائسه چاق و دارای اضافه وزن افزایش
یافت ،اما تغییرات ایجاد شده از نظر آماری معنیدار نبود
( .)41یافتههای پژوهش حاضر با مطالعه امامی و همکاران
همخوانی ندارد .در مطالعه آنها  34هفته تمرینات ورزشی
ترکیبی شامل تمرینات هوازی و قدرتی با افزایش سطوح
سرمی  SHBGو کاهش وزن و شاخص توده بدن زنان
یائسه مبتال به سرطان پستان همراه بود ( .)36اگر چه نوع
برنامه تمرینی اجرا شده در مطالعه آنها با پژوهش حاضر
یکسان بود ،اما تمرینات به کار رفته در پژوهش حاضر در
یک دوره کوتاه تر و روی زنان یائسه سالم اجرا شدند که
ممکن است به عنوان دالیل احتمالی مغایر بودن نتایج
مورد توجه قرار گیرند .همچنین کیم و همکاران نشان
دادند در اثر اجرای تمرینات هوازی سطوح  SHBGو
ترکیب بدن در زنان یائسه چاق بهبود مییابد .ضمن این
که آنها بین سطوح  SHBGبا درصد چربی و شاخص
توده بدن رابطه معکوسی به دست آوردند ( .)34بر خالف
یافتههای مطالعه حاضر و دیگر مطالعات انجام شده،
کابالرو و همکاران نشان دادند  2ماه تمرین با شدت
متوسط به کاهش سطوح  SHBGدر زنان یائسه منجر
میشود .)37( .با توجه به یافتههای پراکنده و متفاوت ،این
احتمال وجود دارد که نوع ،شدت و مدت تمرینات ورزشی
به کار رفته و همچنین آزمودنیهای مورد مطالعه تغییرات
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فصلنامۀ بيماريهاي پستان ايران

اثر تمرينات هوازي -مقاومتی بر گلوبولين متصل ....

نتیجهگیری
یافتههای این مطالعه نشان داد  31هفته تمرین هوازی-
مقاومتی با شدت متوسط بر سطوح سرمی گلوبولین متصل
به هورمون جنسی و ترکیب بدن زنان یائسه چاق و دارای
اضافه وزن تاثیری ندارد .احتماال در اثر تمریناتی که با
کاهش توده چربی و شاخص توده بدن همراه نباشند در
سطوح سرمی گلوبولین متصل به هورمون جنسی زنان
یائسه چاق و دارای اضافه وزن تغییر مطلوبی ایجاد
نمیشود .با این حال اظهار نظر قطعی در این زمینه
نیازمند مطالعات بیشتری میباشد .علیرغم این نتایج با
توجه به مکانیسمهای پیچیده و متعدد اثربخشی ورزش بر
کاهش خطر ابتال به سرطان پستان و نامشخص بودن تمام
مکانیسمهای موجود ،توصیه میشود انجام فعایتهای
ورزشی منظم به عنوان یک عامل مهم در پیشگیری از
سرطان پستان مورد توجه قرار گیرد.
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