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اثر خواب و محروميت از خواب بر پاسخ های کورتيزول و تستوسترون ،شاخص های
عملکرد توان بي هوازی و غلظت الکتات خون مردان فعال


سجاد ارشدي ، 1عبدالعلي بنائي فر ،1حميد طباطبايي ،1رودابه شکيبا تبار
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 )1گروه فيزيولوژي ورزشي ،دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ايران
تاریخ پذیرش49/4/49 :

تاریخ دریافت49/7/52 :

چکيده
مقدمه :هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر محروميت از خواب بر پاسخ هاي کورتيزول و تستوسترون ،شاخص هاي اجراي بي
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هوازي ،خستگي و الکتات خون در مردان فعال بود .به همين منظور  21آزمودني مرد سالم و فعال رشته تربيت بدني با ميانگين سن
 ،12±1/12قد  271/2±2/2و وزن  96/2±7/8انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفتند.
مواد و روش ها :بي خوابي شامل یک شب بود که از طریق مطالعه ،بازي شطرنج ،کار با کامپيوتر و ...اعمال شد .کورتيزول و
تستوسترون با استفاده از کيت هاي  Liaisonساخت کﺸور انگلستان انجام گرفت .شاخص هاي عملکردي توان بي هوازي با استفاده از
تست فوق بيﺸينه وینگيت و الکتات خون با استفاده از دستگاه الکتومتر در زمان هاي قبل از ناشتا ،قبل و بالفاصله پس از تست بي
هوازي و در نهایت  2دقيقه پس از انجام تست مورد ازیابي قرار گرفتند .تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي تي زوجي وابسته
و مستقل انجام شد.
يافته های پژوهش :نتایج نﺸان داد فعاليت ورزشي بيﺸينه متعاقب یک شب بي خوابي نسبت به خواب موجب افزایش معنادار
کورتيزول( )P=0.03و کاهش معنادار تستوسترون( )P=0.01مي شود ولي تغييرات معناداري در عملکرد توان بي هوازي و شاخص
خستگي ایجاد نﺸد( .)P=0.06, 0.11, 0.21الکتات خون فقط در زمان بالفاصله بعد از تست وینگيت در مرحله خواب نسبت به بي
خوابي کاهش معناداري را نﺸان داد( )P=0.02و در دیگر زمان هاي استراحت ،قبل و  2دقيقه بعد از انجام تست وینگيت تغييرات
معناداري مﺸاهده نﺸد(.)P=0.061, 0.053, 0.26, 0.61
بحث و نتيجه گيری :در پژوهش حاضر نﺸان داده شد بي خوابي اثرات معناداري بر تغييرات هورموني کورتيزول و تستوسترون
دارد ولي بر کاهش عملکرد بي هوازي و ایجاد خستگي اثر معناداري نداشت هر چند که ميزان الکتات بالفاصله پس از خواب و متعاقب
فعاليت بي هوازي بيﺸينه نسبت به مرحله بي خوابي کاهش معناداري داشت این تغييرات هورموني احتماالً به دليل استرس و فﺸار رواني
ناشي از بي خوابي و هم چنين به دليل فﺸار ناشي از فعاليت ورزشي مي باشد.

واژه های کليدی :بي خوابي ،تستوسترون ،کورتيزول ،خستگي ،عملکرد ورزشي ،الکتات

Email: arshadi.sajad@yahoo.com

66

] [ DOI: 10.18869/acadpub.sjimu.24.6.66

*نویسنده مسئول :گروه فيزیولوژي ورزشي ،دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران

اثر خواب و محرومیت از خواب بر پاسخ های کورتیزول و ...سجاد ارشدی و همکاران
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مقدمه
یکي از نیازهاي اساسي انسـان خـواب اسـت و در
اﻏلـب مـوارد اخـتالل خـواب یک نﺸـانه زودرس در
بيماري هـاي روان پزشکي است( .)2شــماري از
جمعیــت هــاي شــاﻏل و ورزشــکار ممکــن
اســت در معــرض بي خوابي و یا کم خوابي قرار
گيرند .شيوع اختالالت خواب در جوامع انساني بين 22
تا  11درصد مي باشد ،افراد مبتال مي توانند شامل افراد
نظامي ،کارگران و یا ورزشکاراني باشـند که به مناطقي
با محدوده زماني متفـاوت سـفر مـي کننـد(.)1،2
عوامل زیادي مي توانند در محدود کردن عملکرد
ورزشي نقش داشته باشند که یکي از این موارد بي
خوابي مي باشد .ورزشکاران و مربيان بر این اعتقاد
هستند که خواب کافي براي اجراي اوج عملکرد
ورزشي ضروري مي باشد ولي با این وجود ،بسياري از
ورزشکاران قبل از یک رویداد مهم ورزشي دچار
اختالالت خواب مي شوند .شواهد نﺸان مي دهد که
خيلي از ورزشکاران در مورد اثرات خواب ناکافي بر
عملکرد ورزشي نگران هستند( .)1اثرات اختالالت
خواب بر بعضي عوامل مثل قدرت ادراک ،خلق و خو و
عملکرد شناختي به طور وسيعي مطالعه شده که نتایج
مختلفي گزارش شده است( ،)2-8هر چند که این
پژوهش ها بر جامعه آماري ﻏير ورزشکار انجام شده
است .با این وجود پژوهش هاي انجام شده در زمينه
اثرات اختالالت خواب بر قدرت و استقامت عضالني،
توان عضالني ،پاسخ هاي فيزیولوژیکي مثل ضربان
قلب ،تهویه ریوي و اکسيژن مصرفي محدود بوده و این
اثرات به طور واضح و روشن مﺸخص نگردیده و یافته
هاي ضد و نقيضي گزارش شده است(.)7،6،2،،22
فوالگر و همکاران در سال  1،22به بررسي اثرات
بي خوابي بر عملکرد ورزشي و پاسخ هاي فيزیولوژیکي
پرداختند و گزارش دادند که بي خوابي چه از لحاظ
کميت و چه از لحاظ کيفيت به دليل تاثيراتي که بر
اختالل سيستم عصبي خودمختار اعمال مي کند مي
تواند بر پاسخ هاي عملکرد هوازي و بي هوازي و هم
چنين عملکرد قلبي عروقي مثل ضربان قلب ،فﺸار
خون و حتي برون ده قلبي اثر منفي بگذارد و ورزشکار
را در معرض بيش تمریني قرار دهد( .)21در پژوهش
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دیگري که توسط فوالگر در سال  1،22انجام شد ،این
محقق گزارش داد که اختالل در خواب شبانه عالوه بر
این که مي تواند موجب افت عملکرد ورزش شود
موجب عدم ریکاوري مناسب ورزشکاران نيز مي شود
که در اوج عملکرد بهينه ورزشکاران اختالل ایجاد مي
کند( .)22زون و همکاران در سال  1،21گزارش دادند
ریتم شبانه روزي خواب اثرات مثبتي بر بهبود عملکرد
ورزشي ورزشکاران دارد و اگر این ریتم به هر دليلي
دچار اختالل شود بر کيفيت عملکرد ورزشکاران اثرات
منفي دارد( .)21ایگل و همکاران در سال 1،21
پژوهﺸي در ورزشکاران راگبي انجام دادند که در این
مورد گزارش شد بي خوابي تاثير زیادي بر اختالل
عوامل شناختي ،دقت و تمرکز و حتي کيفيت ورزشي
مي گذارد( .)22رودگرز در سال  2662گزارش داد 18
ساعت بي خوابي بر ميزان توان هوازي افرادي که
شدت فعاليت آن ها بين  2،-12 VO2maxدرصد بوده
است ،اثر کاهﺸي معنادري دارد ولي بر توان بي هوازي
اثري ندارد( .)29سوایسي در سال  1،،2نﺸان داد که
مدت زمان بي خوابي عامل مهمي در تحت تاثير قرار
دادن عملکرد ورزشي است به طوري که بعد از 11
ساعت بي خوابي تغيير معناداري در توان بي هوازي
اوج ایجاد نﺸد ولي بعد از  29ساعت بي خوابي ،این
عملکرد کاهش معناداري داشت(.)27
با توجه به این که در زمينه اثر بي خوابي بر
تغييرات فيزیولوژیکي در طول فعاليت هوازي مطالعه
هاي وسيعي صورت گرفته ولي در زمينه نقش بي
خوابي بر عملکرد بيﺸينه کوتاه مدت که متابوليسم بي
هوازي را درگير مي کند مطالعات اندکي صورت گرفته
است به طوري که بعضي پژوهش ها گزارش داده اند
عملکرد بيﺸينه ورزشي متعاقب بي خوابي مي تواند
حفظ( ،)28کاهش( )26،1،و یا بدون تغيير( )12باشد.
به طور کلي در مورد ارتباط بي خوابي و عملکرد
ورزشي نتایج متناقضي وجود دارد که بعضي ها نﺸان
دهنده ارتباط منفي( )11و بعضي ها نﺸان دهنده ارتباط
مثبت مي باشند( .)12با توجه به این که ممکن است
یکي از متغيرهاي اثرگذار بر ایجاد اضطراب که موجب
افت عملکرد ورزش مي شود ،بي خوابي باشد()11-19
بنا بر این این عامل مي تواند به عنوان یک عامله
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مداخله گر در بهبود اجراي ورزشي مورد توجه قرار گيرد
که در این زمينه نياز به پژوهش هاي بيﺸتري است .از
طرف دیگر اختالل در چرخه خواب و بيداري ،ترشح
برخي هورمون هاي بدن مانند کورتيزول و تستوسترون
را تحت تاثير قرار مي دهد( .)27در حالحاضر هورمون
تستوسترون به عنوان مهم ترین هورمون آنابوليک و
کورتيزول به عنوان مهم ترین هورمون کاتابوليک در
نظر گرفته مي شوند .چنين گزارش شده که ترشح
کورتيزول و تستوسترون تحت تاثير چرخه خواب و
بيداري قرار دارد( .)18،16خواب تنها عامل اثرگذار بر
ترشح کورتيزول و تستوسترون نيست؛ این هورمون ها
تحت تاثير استرس هاي جسماني یا رواني نيز واقع مي
شوند( )2،بنا بر این مي توان از هورمون هاي
کورتيزول و تستوسترون به عنوان شاخص هایي
مناسب براي استرس هاي فيزیولوژیکي نام برد(.)17
سطوح هورمون هاي کاتابوليک و آنابوليک مي توانند
به طور مستقيم عملکرد ورزشکاران را تحت تاثير قرار
دهند؛ بنا بر این با شناخت بهتر عوامل تاثيرگذار بر این
هورمون ها از جمله محروميت از خواب مي توان
سطوح اجرا را بهبود بخﺸيد .بر اساس مطالعات انجام
شده در این زمينه ،تاکنون پژوهﺸي به بررسي پاسخ
هاي هورموني و عملکردي پس از فعاليت بي هوازي

جدول شماره  .1ويژگي های آنتروپومتريکي آزمودني ها
سن(سال)
قد(سانتي متر)
وزن بدن(کيلوگرم)
شاخص توده بدن(کيلوگرم به متر مربع)

پروتکل در دو مرحله با فاصله دو هفته اي انجام

دامنه
1،-19
296-28،
26-8،
28-12

ميانگين±انحراف استاندارد
12±1/12
271/2±2/2
96/2±7/8
1،/2±2/97

شد.
مرحله اول :این مرحله شامل خواب کامل به عنوان
مرحله کنترل بود .مابين ساعت  2،:2،و  22:2،شب
زمان شروع خواب و ساعت  7صبح زمان بيداري
آزمودني ها بود.
مرحله دوم :این مرحله شامل یک شب بي خوابي
کامل بود که مابين ساعت  2،:2،و  22:2،شب تا
ساعت  7صبح بود(شکل شماره .)2
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نمونه هاي خوني در وضعيت ناشتا پس از خواب و
بي خوابي(پيش از انجام فعاليت) و پس از فعاليت به
ميزان  2سي سي از ورید بازویي به منظور اندازه گيري
سطوح کورتيزول و تستوسترون جمع آوري شدند .اندازه
گيري نمونه هاي خوني کورتيزول و تستوسترون با
روش  Chemiluminescenceو با استفاده از کيت
هاي  Liaisonساخت کﺸور انگلستان به ترتيب با
حساسيت  ،/1ميکروگرم به دسي ليتر و  ،/27نانو
مول به ليتر انجام گرفت.
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بيﺸينه متعاقب محروميت از خواب شبانه نپرداخته
است؛ از طرف دیگر ميان مطالعات انجام شده در
خصوص اثر محروميت از خواب بر عملکرد بي هوازي
بيﺸينه ،توافق نظر کلي وجود ندارد و در این زمينه نيز
نتایج گزارش شده متناقﺾ اند .این فرض وجود دارد
که مدت زمان بي خوابي شبانه یک متغير اثرگذار بر
ایجاد اضطراب باشد که مي تواند پاسخ هاي هورموني
آنابوليک و کاتابوليک را با توجه به نقﺸي که بر سوخت
و ساز مواد متابوليکي بدن جهت توليد انرژي مورد نياز
براي انقباض عضالني و بهبود عملکرد ورزشي دارند
تحت تاثير قرار دهد لذا در پژوهش حاضر اثر محروميت
از خواب بر عملکرد بي هوازي و پاسخ هاي هورموني
تستوسترون و کورتيزول بررسيشده است.
مواد و روش ها
 21آزمودني مرد سالم رشته تربيت بدني به صورت
تصادفي انتخاب و در دو مرحله مورد پژوهش واقع
شدند .ویژگي هاي آنتروپومتریکي آزمودني ها در جدول
شماره  2ذکر شده است .این افراد توسط پزشک معاینه
و معلوم شد که فاقد بيماري بوده و مصرف دخانيات
نداشتند .همه آزمودني ها رضایت نامه کتبي مبني بر
انجام پروتکل را امضاء نمودند.
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در چهار نوبت شامل صبح قبل از ناشتا ،قبل از تست
وینگيت ،بالفاصله بعد از تست وینگيت و  2دقيقه بعد
از تست وینگيت با استفاه از دستگاه الکتومتر بوهرینگ
مآن هایم ساخت آلمان ارزیابي شد.

تست بي هوازي وینگيت پا جهت ارزیابي
متغيرهاي عملکردي توان بي هوازي در ساعت  2،تا
 21صبح بعد از هر مرحله خواب و بي خوابي انجام شد.
ﻏلظت الکتات خون به صورت نمونه خوني انگﺸتي و

شکل شماره  .1مراحل پروتکل مورد پژوهش
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در هر دو مرحله  11ساعت قبل از شروع پروتکل،
وعده هاي ﻏذایي یکساني لحاظ گردید ولي نوشيدن
آب آزاد بود .از آزمودني ها خواسته شد فعاليت هاي
فيزیکي روزانه خود را حفظ نمایند و در طول  11ساعت
انجام تست از فعاليت شدید خودداري کنند .در طول
دوره بي خوابي از مصرف انواع محرک ها مثل چاي،
قهوه و نسکافه خودداري شد ،دوره بي خوابي با استفاده
از تماشا کردن تلویزیون ،خواندن کتاب و روزنامه،
گوش دادن به موسيقي ،انجام بازي شطرنج و کار با
کامپيوتر انجام گرفت.
تست فوق بيﺸينه  2،ثانيه اي وینگيت پاها با
استفاده از دستگاه چرخ مونارک مدل  861-Eساخت
کﺸور سوئد در ساعت  6صبح تا  22در هر دو مرحله
انجام گردید که در مقابل مقاومت انجام شد .این
مقاومت شامل  ،/،87کيلوگرم به ازاي هر کيلوگرم
وزن بدن بود که به مدت  2،ثانيه براي هر آزمودني بر
حسب توده بدن اعمال شد( .)22متغيرهاي مورد اندازه
گيري در این تست شامل اوج توان بي هوازي نسبي
(وات به کيلوگرم وزن بدن) و مطلق(وات) ،ميانگين
توان بي هوازي نسبي(وات به کيلوگرم وزن بدن) و
مطلق(وات) ،حداقل توان بي هوازي نســــبي(وات به
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کيلوگرم وزن بدن) و مطلق(وات) و شاخص خستگي
بود که این متغيرها پس از ثبت ویژگي هاي آزمودني
ها شامل قد ،وزن و سن و با توجه به ميزان توان
آزمودني ها در رکاب زدن به صورت خودکار توسط
دستگاه پردازشگر وینگيت ارائه مي گردد .در این
پژوهش جهت نرمال بودن داده ها از آزمون شاپيرو-
ویلک استفاده شد و جهت تجزیه و تحليل داده ها از
شاخص هاي ميانگين و انحراف معيار و روش آماري t
زوجي و مستقل با نرم افزار  SPSS vol.18در سطح
معناداري ،/،2استفاده شد.
يافته های پژوهش
در این پژوهش نتایج به صورت تغييرات درون
گروهي و برون گروهي در هر دو مرحله خواب و بي
خوابي بر پاسخ هاي کورتيزول و تستوسترون ارزیابي
شد .در مقایسه درون گروهي در مرحله خواب نﺸان
داده شد که ﻏلظت کورتيزول پس از فعاليت و متعاقب
یک شب خواب در مقایسه با پيش از فعاليت ،افزایش
حداقلي یافت که این ميزان معنادار نبود( ،)P=0.99ولي
نﺸان داده شد ﻏلظت تستوسترون سرمي پس از فعاليت
متعاقب خواب در مقایسه با پيش از فعاليت افزایش
معناداري داشت(()P=0.01جدول شماره .)1
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جدول شماره  .2اثر فعاليت بي هوازی پس از خواب بر ميزان کورتيزول و تستوسترون سرمي
پس از خواب(پيش از فعاليت)
انحراف معيار ±ميانگين
21/2±،/72
29/12±2/8،

متغير
کورتيزول()µg/dl
تستوسترون()nmol/l
*تغييرات معنادار

پس از فعاليت متعاقب خواب
انحراف معيار±ميانگين
22/9±،/8
28/77±2/27

در بررسي درصد تغييرات نﺸان داده شد ﻏلظت
کورتيزول پس از فعاليت متعاقب خواب نسبت به پيش
از فعاليت به ميزان  2،/29درصد و ﻏلظت تستوسترون
به ميزان  7/،9درصد افزایش یافت .در مرحله بي

سطح معناداري

درصد تغييرات

،/66
*،/،2

2،/29
7/،9

خوابي نﺸان داده شد کورتيزول پس از فعاليت متعاقب
بي خوابي نسبت به پيش از فعاليت افزایش معناداري
دارد( )P=0.01ولي ﻏلظت تستوسترون کاهش ﻏير
معناداري را نﺸان داد(()P=0.58جدول شماره .)2

جدول شماره  .3اثر فعاليت بي هوازی پس از بي خوابي بر ميزان کورتيزول و تستوسترون سرمي
متغير
کورتيزول()µg/dl
تستوسترون()nmol/l
*تغييرات معنادار

پس از بي خوابي(پيش از فعاليت)
انحراف معيار±ميانگين
28/2 ± 2/62
22/29 ± 2/92

پس از فعاليت متعاقب بي خوابي
انحراف معيار±ميانگين
1،/1 ± 1/12
2،/92 ± 2/78

22/9
2/99

*،/،2
،/28

نسبت به خـــواب افــــزایش معــــــناداري
داشت(()P=0.03جدول شماره  ،)1ولي این داده ها
نﺸان دادند ميزان تستوسترون در مرحله بي خوابي
نســـبت به خـــواب ،کـــــاهش معنـــادار داشته
است(.)P=0.01

جدول شماره  .4مقايسه ميزان کورتيزول و تستوسترون سرمي پس از خواب در مقايسه با بي خوابي
متغير
کورتيزول ()µg/dl
تستوسترون ()nmol/l
*تغييرات معنادار

پس از خواب
انحراف معيار±ميانگين
21/2±،/72
29/12±2/8،

پس از بي خوابي
انحراف معيار±ميانگين
28/2±2/92
22/29±2/21

17/22
29/12

*،/،2
*،/،2

متعاقب بي خوابي نسبت به خواب افزایش معناداري
داشـــت( ،)P=0.04در ميزان تستــــوسترون نيز
نﺸان داده شد که این ميزان پس از فعــــاليت
متـــــعاقب خــــواب در مقایـــسه با بي خـــوابي
افـــزایش معـــناداري دارد(()P=0.001جـــدول
شــــماره .)2
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درصد تغييرات نﺸان داد کورتيزول پس از بي
خوابي در مقایسه با پس از خواب به ميزان 17/22
درصد افزایش نﺸان داد در حالي که ﻏلظت
تستوسترون پس از بي خوابي به ميزان  29/12درصد
کاهش نﺸان داد .در مقایسه بين گروهي هم چنين
نﺸان داده شد که ﻏلظت کورتيزول پس از فعاليت

درصد تغييرات

سطح معناداري

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-07-02

درصد تغييرات در مرحله بي خوابي نﺸان داد که
کورتيزول پس از فعاليت نسبت به پيش از آن به ميزان
 22/9،درصد افزایش ولي تستوسترون به ميزان 2/99
درصد کاهش نﺸان داد .در مقایسه بين گروهي نﺸان
داده شد که ﻏلظت کورتيزول سرمي پس از بي خوابي

درصد تغييرات

سطح معناداري

اثر خواب و محرومیت از خواب بر پاسخ های کورتیزول و ...سجاد ارشدی و همکاران
جدول شماره  .5مقايسه ميزان کورتيزول و تستوسترون سرمي پس از فعاليت متعاقب خواب در مقايسه با بي خوابي
متغير
کورتيزول()µg/dl
تستوسترون()nmol/l
*تغييرات معنادار

پس از فعاليت متعاقب خواب
انحراف معيار±ميانگين
22/9±،/8
28/77±2/27

پس از فعاليت متعاقب بي خوابي
انحراف معيار±ميانگين
1،/1±1/12
2،/92±2/78

درصد تغييرات نﺸان دهنده افزایش 18/21
درصدي کورتيزول و کاهش  12/12درصدي
تستوسترون پس از فعاليت متعاقب بي خوابي در
مقایسه با خواب بود .در شاخص هاي عملکردي نتایج
پژوهش حاضر نﺸان داد یک شب خواب کامل و یک
شب بيخوابي کامل اثرات ﻏيرمعناداري بر اوج توان بي

درصد تغييرات
18/21
12/12

سطح معناداري
*،/،1
*،/،،2

هوازي نسبي و مطلق ،ميانگين توان بي هوازي نسبي
و مطلق ،حــــداقل توان بي هوازي نســـبي و
مــطلق و شاخص خســـتگي دارد( )P>0.05و
تغيــــيرات ایجاد شده در هــر یک از این مراحـــل
تـــقریباً در یک راســتا مي باشـــند(جدول شـــماره
.)9

جدول شماره  .6تغييرات متغيرهای عملکرد ورزشي و شاخص خستگي در نتيجه خواب و بيخوابي کامل
معناداري

با وجود ﻏيرمعنادار بودن این تغييرات ولي نﺸان
داده شد که خواب کامل نسبت به بي خوابي موجب
بهبود در اوج توان بي هوازي نسبي و مطلق و هم
چنين حداقل توان بي هوازي نسبي و مطلق شد هر
چند که این بهبود ﻏيرمعنادار بود .شاخص خستگي نيز
در مرحله خواب کامل نسبت به بي خوابي ميزان
کمتري را نﺸان داد که نﺸان دهنده اثرات بهتر ولي
ﻏيرمعنادار خواب کامل بر شاخص هاي عملکردي توان
بي هوازي مي باشد(جدول شماره .)9
تغييرات الکتات خون در هر دو مرحله خواب کامل
و یک شب بي خوابي کامل اثرات ﻏيرمعــناداري را در
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زمان هاي استراحت ،قبل و  2دقيقه بعد از انجام تست
فوق بيﺸينه وینگيت نﺸان دادند(()P>0.05جدول
شماره  ،)2ولي این نتایج نﺸان دادند که مراحل خواب
و بي خوابي اثر معناداري بر ﻏلظت الکتات خون
بالفاصله بعد از تست وینگيت دارند که نتایج آزمون
تعقيبي توکي نﺸان داد این ميزان الکتات در مرحله
خواب کامل نسبت به مراحل بي خوابي کامل از ميزان
کمتري برخوردار بود( ،)P<0.05که نﺸان دهنده اثر
مثبت خواب کامل بر کاهش ميــزان الکتات خون
نسبت به مرحله بي خـــوابي مي باشــد(جدول شماره
.)7
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مرحله خواب کامل
مرحله بي خوابي کامل
انحراف استاندارد±ميانگين
انحراف استاندارد±ميانگين
)PP(w/kg
،/،92
2،/82±،/2
22/،1±،/28
)PP(w
،/،92
771/86±97/،9
788/12±22/16
)AP(w/kg
،/،22
8/،2±،/21
8/22±،/29
)AP(w
،/،28
272/17±29/26
282/1±22/2،
)MP(w/kg
،/19
1/87±،/22
1/69±،/12
)MP(w
،/18
1،2/79±16/21
121/1،±12/91
)FI(%
،/92
72/28±1/17
71/22±1/،2
) :PP(w/kgاوج توان بي هوازي نسبي :PP(w) ،اوج توان بي هوازي مطلق :AP(w/kg) ،ميانگين توان بي هوازي نسبي :AP(w) ،ميانگين توان
بي هوازي مطلق :MP(w/kg) ،حداقل توان بي هوازي نسبي :MP(w) ،حداقل توان بي هوازي مطلق :FI ،شاخص خستگي
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جدول شماره  .7تغييرات غلظت الکتات خون در زمان های متفاوت پس از خواب و بي خوابي کامل
ﻏلظت الکتات خون
الکتات استراحت()mmol/l
الکتات قبل از وینگيت()mmol/l
الکتات بالفاصله بعد از وینگيت()mmol/l
الکتات  2دقيقه بعد از وینگيت()mmol/l
*تغييرات معنادار

مرحله خواب کامل
انحراف استاندارد±ميانگين
2/28±،/29
2/12±،/،6
2/61±،/29
2،/81±،/98

مرحله بي خوابي کامل
انحراف استاندارد±ميانگين
2/12±،/،7
2/16±،/22
9/،9±،/29
2،/62±،/22

سطح معناداري
،/12
،/22
*،/،1
،/،92
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بحث و نتيجه گيری
نتایج پژوهش حاضر نﺸان داد یک شب بي خوابي
نسبت به خواب و هم چنين انجام فعاليت بيﺸينه
متعاقب بي خوابي نسبت به خواب اثر معناداري بر
افزایش کورتيزول و کاهش تستوسترون دارد .هم چنين
نﺸان داده شد یک شب بي خوابي نسبت به خواب
تاثيري بر کاهش عملکرد توان بي هوازي و شاخص
خستگي ندارد هر چند که تغييرات اندکي مبني بر بهبود
عملکرد توان بي هوازي در نتيجه خواب کامل نسبت
به بي خوابي مﺸاهده شد .در پژوهش حاضر نﺸان داده
شد خواب مي تواند اثرات کاهﺸي و معناداري بر ﻏلظت
الکتات خون پس از فعاليت فوق بيﺸينه بي هوازي
داشته باشد .در زمينه پاسخ هاي هورموني پس از
فعاليت بي هوازي بيﺸينه متعاقب محروميت از خواب
پژوهش هاي چنداني صورت نگرفته و اندک پژوهش
هاي انجام شده در این زمينه نتایج متناقضي را گزارش
داده اند .مارتين و همکاران در سال  2689به بررسي
تغييرات کورتيزول متعاقب فعاليت سبک و بيﺸينه
متعاقب بي خوابي شبانه پرداختند و نتایج نﺸان دهنده
عدم معناداري کورتيزول بود( .)21اوکونر و همکاران در
سال  2662پس از فعاليت شنا با  6،درصد سرعت
بيﺸينه متعاقب بي خوابي ،کاهش در ميزان کورتيزول
بزاقي را گزارش دادند( .)22موگين و همکاران در سال
 1،،2به بررسي تغييرات کورتيزول پس از فعاليت
رکاب زدن با شدت بيﺸينه و تا حد واماندگي متعاقب دو
شب بيخوابي پرداختند و گزارش دادند بي خوابي
موجب افزایش کورتيزول ولي ریکاوري پس از آن
موجب کاهش کورتيزول مي شود( .)17در پژوهش
حاضر کورتيزول سرمي پس از فعاليت بيﺸينه بي
هوازي متعاقب محروميت از خواب نسبت به خواب
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طبيعي به طور معني داري افزایش یافت .کورتيزول
هورموني است که ترشح آن تحت تاثير استرس هاي
جسماني و روحي-رواني قرار مي گيرد .به گزارش
گویکتور( )6بي خوابي کامل باعﺚ استرس هاي رواني
شدیدي مي شود که مي تواند باعﺚ افزایش ترشح
هورمون کورتيزول شود .به نظر مي رسد در مطالعه
حاضر ،کنار هم قرار گرفتن استرس هاي روحي-رواني
ناشي از بي خوابي و استرس هاي جسماني ناشي از
فعاليت موجب افزایش معني دار ﻏلظت کورتيزول
نسبت به مقادیر پيش آزمون شده است .در پژوهش
حاضر سطوح تستوسترون پس از فعاليت بي هوازي
بيﺸينه متعاقب بي خوابي نسبت به خواب طبيعي
کاهش معناداري یافت که نﺸان مي دهد استرس ناشي
از بي خوابي مي تواند بر کاهش این هورمون تاثير
داشته باشد .با توجه به این که کورتيزول هورمون
کاتابوليکي و تستوسترون هورمون آنابوليکي مي باشد
بنا بر این کاهش هورمون تستوسترون و افزایش
کورتيزول پس از فعاليت شدید بي هوازي متعاقب بي
خوابي ،بدن را در مسير کاتابوليکي قرار مي دهند که
مي توانند موجب اختالل در عملکرد ورزشي بيﺸينه
شوند.
بعضي پژوهش ها به بررسي اثرات بي خوابي بر
عملکرد ورزشي پرداخته اند و نتایج متفاوتي را گزارش
داده اند که مي توان به پژوهش هاي پارفيت در سال
 ،2666پيجپرس در سال  1،،2و کایس در سال 1،،1
اشاره کرد( .)2،،12،21کاهن در سال  1،،7و ساگاسپه
در سال  1،،9گزارش دادند اگر بي خوابي طوالني
باشد(بيش از  18ساعت) به طور یقين عملکرد ورزشي
را دچار اختالل کند( .)12،22با توجه به این که هيچ
اتفاق نظري در مورد مدت زمان بي خوابي تاثيرگذار بر

اثر خواب و محرومیت از خواب بر پاسخ های کورتیزول و ...سجاد ارشدی و همکاران
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عملکرد ورزش و خستگي ورزشکاران وجود ندارد و
طبق مطالعاتي که در این زمينه انجام شده پژوهﺸي که
به بررسي این موضوع پرداخته باشد یافت نﺸد بنا بر
این در این پژوهش به بررسي شاخص هاي عملکردي
و الکتات خون پس از فعاليت بيﺸينه بي هوازي
متعاقب یک شب بي خوابي کامل پرداخته شد که در
پژوهش حاضر نﺸان داده شد یک شب خواب کامل
نسبت به بي خوابي کامل یک محرک کافي براي
اختالل در عملکرد ورزشي بي هوازي نبود .این احتمال
وجود دارد توان بي هوازي متاثر از عوامل مرکزي
(انگيزشي) و محيطي(عصبي عضالني) باشد( .)29بنا بر
این در پژوهش حاضر یک شب بي خوابي کامل
نتوانست با اختالل در عوامل مرکزي و محيطي،
عملکرد بي هوازي را به طور معنادار تضعيف کند هر
چند که تاثيرات افزایﺸي ﻏيرمعنادار بر ﻏلظت الکتات
خون و شاخص خستگي ایجاد کرد ولي موجب تغييرات
معناداري در ﻏلظت هورمون هاي کورتيزول و
تستوسترون شد .در پژوهش هاي پيﺸين که به بررسي
ارتباط خواب و عملکرد ورزشي در شدت هاي مختلف
 VO2maxپرداخته شده ،بيﺸتر با استفاده از تردميل بوده
که نتایج منفي را گزارش دادند( )29،27و با نتایج
پژوهش حاضر که با استفاده از تست فوق بيﺸيته بي
هوازي وینگيت انجام شد مغایرت داشت .در زمينه اثر
بي خوابي بر عملکرد ورزشي نتایج متناقضي وجود دارد
که بعضي دالیل آن مي تواند مربوط به نوع تست هاي
آزمایﺸگاهي مورد استفاده جهت سنجش عملکرد
ورزشي و مدت زمان اعمال بي خوابي باشد .از جمله
پژوهش هاي دیگر که مغایر با نتایج پژوهش حاضر مي
باشد .پژوهش سویوسي در سال  1،،2است که
گزارش داد بي خوابي اثر معناداري بر کاهش شاخص
هاي اجراي بي هوازي دارد( .)27بعضي پژوهش هاي
دیگر نيز نتایجي هم راستا با نتایج پژوهش حاضر را
گزارش دادند که مي توان به پژوهش هاي ملهيم در
سال  ،2662بولبوليام در سال  ،2669سيمونس در سال
 ،2688سلما در سال  1،،7و نيزار در سال  1،،2اشاره
کرد( .)1،7،8،26،28مارتين در پژوهﺸي گـزارش داد
 29ساعت بي خوابي باعﺚ کاهش معني دار توانایي
انجام فعاليت بـدني و زمان رسيدن به خستگي روي
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تردميل با  8،درصــد حــداکثر اکسيژن مصــرفي
(مقــدار بــا اکسيژن که فرد مي تواند به ازاي هر
کيلوگرم عضـله در یک دقيقه استفاده کند) مي
شود( .)12مکانيزمي کـه توسـط آن بي خوابي کوتاه
مدت(کمتر از  29ساعت) مي تواند بر اجراي ورزشي
تاثير بگذارد ،هم چنان که بسياري از پژوهش هاي
پيﺸين اشاره نموده اند واضح نيست .این امر مي تواند
به دليل تغييرات ایجاد شده در سيستم هاي عصبي،
عوامل قلبي-عروقي ،ضربان قلب ،اکسيژن مصرفي و
نسبت تبادل تنفسي باشد( .)2،28در واقـــع ،نﺸـــان
داده شـــده کـــه ضـــربان قلـــب پـــس از بي
خوابي ،در حين فعاليت زیر بيﺸينه بـه طـور حـاد
کـاهش مي یابد ،رایلي و همکاران گزارش دادند بــي
خــوابي مــي توانــد منجــر بــه تضعيف واکــنش
بدن در مقابــل محرک هاي ناگهاني شود .در همين
مطالعه نﺸان داده شد که بي خوابي بر اجراي عملکرد
ورزشي تاثير منفي دارد و باعﺚ کاهش زمـان رسيدن
بـه وامانـدگي مي شود(.)26
از آن جا که بي خوابي باعـﺚ افـزایش اضـطراب
مي شود و این اضطراب حاصل از بـي خـوابي مـي
توانـد در ایجاد فﺸـار روحي و جسماني ناشي از رقابت
ورزشي و آسيب شناختي نقش به سزایي داشـته باشـد
پس حداقل افت عملکردي که در نتيجه بي خوابي
ایجاد مي شود ممکن است در نتيجه کاهش دقـت و
تمرکـز و هماهنگي عصبي-عضـالني باشد( .)1،الزم
به ذکر است که از محدودیت هاي پژوهش حاضر عدم
کنترل خواب آزمودني ها بود که فقط این امکان وجود
داشت ميزان خواب و کيفيت آن را به صورت خود
اظهاري از آزمودني ها بازخورد گرفت و هم چنين با
توجه به نبودن دستگاه فوق بيﺸينه وینگيت به تعداد
کافي ،امکان انجام تست وینگيت به طور هم زمان از
همه آزمودني ها وجود نداشت و به نوبت در مدت زمان
 1ساعت انجام گرفت .با توجه به این که ورزشکاران و
مربيان از تاثيرات بي خوابي بر افت عملکرد ورزشي
نگران هستند ولي پژوهش حاضر نﺸان داد یک شب
بي خوابي کامل نسبت به خواب کامل موجب کاهش
معناداري در شاخص هاي عملکرد بي هوازي و ایجاد
خستگي نﺸد هر چند که تغييراتي مبني بر بهبود
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اختالالت هورموني اثر معناداري دارد که در این زمينه
.نياز به پژوهش هاي بيﺸتري مي باشد
سپاسگزاری
از دانﺸگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب به جهت
-2-219، حمایت مالي این طرح پژوهﺸي با شماره
. تﺸکر و قدرداني مي گردد،،8-21

 هم چنين مي.عملکرد در نتيجه خواب کامل ایجاد شد
توان نتيجه گيري نمود که بي خوابي شبانه نسبت به
خواب موجب افزایش هورمون هاي کاتابوليک
کورتيزول و افزایش هورمون آنابوليک تستوسترون مي
 بنا بر این مي توان بيان کرد یک شب بي خوابي.شود
کامل ممکن است محرک کافي براي ایجاد اضطراب و
اختالل در عملکرد ورزشي بي هوازي نباشد ولي بر

[ DOI: 10.18869/acadpub.sjimu.24.6.66 ]
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The Effect of Sleep and Sleep Deprivation on Cortisol and
Testosterone Responses, Anaerobic Performance
Indices and Blood Lactate in Active Men
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Abstract
deprivation
don’t
have
significant
differences in the performance of anaerobic
power and fatigue index (p= 0.06, 0.11,
0.21) although a slight improvement in
performance parameters of anaerobic power
during sleep was observed. Blood lactate
concentration at the time immediately after
the Wingate test in sleep phase than full and
partial sleep deprivation showed a
significant reduction (p=0.02). At other
times of rest, before and 5 minutes after the
Wingate test, no significant changes (p=
0.061, 0.053, 0.61) were observed.
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Introduction: The aim of this study was to
investigate the effects of sleep deprivation
on the responses of cortisol and
testosterone, anaerobic performance indices
and blood lactate in active men. For this
purpose we used active healthy subjects of
physical education field with an average
age of 23 ± 2.25 Height 174.5 ± 1.1 and the
weight of 69.5 ± 7.8.
Materials & methods: sleep deprivation
was a night that was applied by reading,
playing chess, computer game and so on.
Cortisol and testosterone were measured by
Liaison kit mad in England. Performance
indicies were measured using the maximum
Wingate anaerobic power test and blood
lactate were measured using lactometer at
the time of fasting, before, immediately and
after the 5 minutes of anaerobic test. Data
analysis using dependent and independent t
test were evaluated.

Discussion & conclusions: Results of this
study demonstrated that sleep deprivation
didn’t have significant effects on reducing
the anaerobic performance and fatigue in
active subjects, but concentration lactate
showed significant increase after sleep
deprivation and after anaerobic exercise
than sleep stage. These hormonal changes
may be due to stress-induced sleep
deprivation and sports activities.

Findings: The results indicated that sleep
deprivation than sleep leaded to significant
increase in cortisol (p=0.03) and significant
decrease in testosterone (p=0.01). The
results showed that sleep than sleep

Keywords: Cortisol, Sleep deprivation,
Testosterone,
Fatigue,
Exercise
performance, lactat
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