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 الملّخص  

الي روبكس يع الج حال ة ق  ور ي لدريبفي وضع منهج ت في تبرز أهمية البحث       

الغ  دة الدرقي  ة واس  تذدام ه  مج الب  رامج كوقاي  ة ول  الي لالم  راض الت  ي يع  اني منه  ا 

 البح ث ف ي مش كلة الباحثة ت،وقد الحظ ال حةالسلبي للى  هاحد من تأثيراالفراد لل

اال   ابة بأض  طرابات وذم  ول لم  ل تع  رض الس  يدات لل  ى مذتل  ن الم  ارهن ال  ى 

نق   ، مع ظهور مشاكل ل دة، مث ل  بشكل سلبي الجسم الغدة الدرقية مما يؤثر للى

م ع وج ود  بسهولة الحركة ضعن العضالت لدم القدرة للىوتراجع مستوى القوة و

الم   نهج التجريب   ي  ت الباحث   ة، وق   د اس   تذدمزي   ادة ف   ي ال   وزن و لض   لية تقل    ات

 نة وهم  بالطريق  ة العمدي  كلة ،ام  ا لين  ة البح  ث فق  د  اذتي  رت لمالئمت  ه وطبيع  ة المش  

 منتس  بة( 21)حي  ث تكون  ت لين  ة البح  ث م  ن ، منتس  بات ف  ي الجامع  ة التكنولوجي  ة

، حي  ث قس  مت بالتس  اوم ال  ى مجم  ولتين تجريبي  ة وض  ابطة ةس  ن( 50-40)وبعم  ر 

االذتب  ارات الذا   ة بالبح  ث وأل  داد  ةالباحث  وض  ع .... وم  ن ذ  الل رأم الذب  را  

لمعالج   ة ( SPSS)،وت   م اس   تذدام الحقيب   ة األح    ائية  وتقنين   هالم   نهج الت   دريبي 

هن ا  ت أثير ايج ابي لت دريبات االي روبكس ف ي  انال ى  الباحث ة تتو لالبيانات ،وقد 

وت  دريبات االي  روبكس له  ا اث  ر فع  ال ( T3-T4-TSH)تحس ين مس  توى الهرمون  ات 

تم ارين  التم اد ، كمل  او ت الباحثة للىللجسم األساسي األيض لفي تحسين معد

االي روبكس كتم  ارين لالجي ة ف  ي معالج ة بع  ض الح االت المرض  ية وتح ت اش  ران 

تقنين الشدد التدريبية ب ورة للمية يتف   م ع حال ة العين ة اوال والمتغي رات واالطبا  

 .البحثية ثانيا

 

 



The impact aerobic exercises in development muscle 

strength and improve balance hormones (T3-T4-TSH) 

and basal metabolic rate of the body to the women 

with Hypothyrodism 

 

Assistant Professor .Dr.Ahlam Taha Hassan –University 

of Technology 

 
Key words: aerobic, muscle strength, balance hormones, 
basal metabolic rate, thyroid gland. 
 

  ABSTRACT    

      
  Highlights the importance of research in the development 

of a training curriculum for Leiropeix handles the case of 

hypothyroidism and the use of these programs prophylaxis 

and treatment of diseases suffered by individuals to 

reduce their negative impact on health, I have noticed a 

researcher research problem in which women at different 

ages to disorders and idle work of the thyroid gland, which 

affects the body negatively, with the emergence of several 

problems, such as shortages and the decline in the level 

of strength and muscle weakness, inability to move easily 

and with a muscular contractions and an increase in 

weight, the researcher used the experimental method for 

suitability and the nature of the problem, either the 

research sample was selected way intentional and Hyman 

affiliated in University of Technology, where the sample 

consisted of (12) affiliated and age (40-50 years) were 



divided evenly into two groups, experimental and control, 

and through expert opinion .... put the researcher tests for 

research and the number of training curriculum and 

codified, the bag was used statistical (SPSS) for data 

processing, the researcher found that there is a positive 

effect of exercise aerobics in improving the level of 

hormones (T3-T4-TSH) and exercises aerobics have an 

impact effective in improving the basal metabolic rate of 

the body, as well as the researcher recommended the 

adoption of aerobics Ktmarin therapeutic in the treatment 

of some conditions and under the supervision of doctors 

and rationing Cdd training in a scientific manner consistent 

with the state of the sample first and second research 

variables 

 


