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انسولین در سالمندان مرد مبتال به دیابت نوع دو
بهادر ایلخانی ،0مهرداد فتحی ،*1کیوان حجازی ،9سیدابوالفضل جعفری قلعه نو

4

1دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزشی کاربردی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد ،بجنورد ،ايران
*2دانشيار گروه فيزيولوژی ورزش ،دانشکدهی علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران
3دانشجوی دکتری گروه فيزيولوژی ورزشی ،دانشکدهی علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران
4دانشجوی کارشناسی ارشدگروه فيزيولوژی ورزشی کاربردی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد ،بجنورد ،ايران

(دریافت – 0931/11/01 :پذیرش)0931/19/19 :
چکیده
مقدمه :بين چاقی و عدم تحرک ،با افزايش خطر ابتال به بيماری ديابت نوع  2ارتباط وجود دارد .بيماری ديابت نوع  2به عنوان
شايع ترين بيماری غدد داخلی محسوب می شود.
هدف :هدف از انجام اين پژوهش ،بررسی تأثير تمرين تناوبی هوازی برر سرط سررمی آديپرونکتين ،هموگلروبين گليکوزيلره و
شاخص مقاومت به انسولين مردان سالمند ديابتی نوع  2بود.
روش :در اين مطالعهی نيمه تجربی که در سال  1331در شهرستان بجنورد انجام شد؛  24مرد دارای ديابرت نروع  2بره روش
نمونه گيری در دسترس انتخاب ،و به صورت غيرتصادفی به دو گروه مساوی مداخله ( 12نفر) و کنترل ( 12نفر) تقسيم شردند.
گروه مداخله در يک برنامه ی تمرينی  8هفته ای (هر هفته پنج جلسه به مدت  33تا  41دقيقره برا شردتی معرادل  51ترا 03
درصد حداکثر ضربان قلب بيشينه) به صورت تناوبی هوازی به تمرين پرداختند .برای مقايسهی ميرانگينهرای درون گروهری و
بين گروهی به ترتيب از روش آزمون تی استيودنت در گروههای همبسته و مستقل استفاده شد؛ و نترايج در سرط معنریداری
 p≥3/31آزمايش شدند.
یافته ها :ميانگين سن و نمايه ی تودهی بدن آزمودنیها به ترتيب  53/12±1/38سال و  23/34±4/33کيلوگرم بر مترمربع
بود .نتايج نشان داد افزايش غلظت آديپونکتين از  1/38به  1/48نانوگرم بر ميلی ليتر )p=3/34( ،کاهش سط هموگلوبين
گليکوزيله از  0/52به 0/31درصد p=3/331( ،انسولين از  24/35به  23/35واحد بين المللی بر ميلی ليتر )p=3/33( ،گلوکز از
 113/83به  140/18ميلی گرم بر دسی ليتر ( )p=3/331و شاخص مقاومت به انسولين از  1/50به  1/13واحد( )p=3/330در
گروه تمرين تناوبی هوازی ،معنی دار بوده است .تغييرات ميانگينهای بين گروهی در متغيرهای آديپونکتين ،هموگلوبين
گليکوزيله ،گلوکز ،انسولين و شاخص مقاومت به انسولين تفاوت معنی داری بين دو گروه مداخله و کنترل نشان می دهد.
()p<0.05
نتیجه گیری :هشت هفته تمرين تناوبی هوازی می تواند به عنوان پروتکل تمرينی مناسب برای حفظ سرالمتی در ايرن افرراد
مورد استفاده قرار گيرد .پيشنهاد می شود که پروتکل های تمرينی جديد و متنوع ديگر نيز به ويژه در افرراد سرالمند و آسريب
پذير مورد بررسی قرار گيرد.
کلید واژه ها :تمرين تناوبی هوازی ،آديپونکتين ،هموگلوبين گليکوزيله ،سالمند ،ديابت
* مشهد ،دانشگاه فردوسی ،دانشکده علوم ورزشی
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تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطوح آدیپونکتین ،هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص مقاومت به

 /1پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /01بهار 0931

چاقی ،کلسترول و فشار خون باال و عدم تحرک بدنی کافی

وضعيت گليسميک بيماران در دراز مدت است؛ امروزه به

می تواند از جمله عوامل خطر ابتال به بيماری ديابت نوع 2

عنوان بهترين شاخص کنترل قند خون استفاده می شود و

باشد .هم چنين مطالعات نشان داده اند که خطر ابتال به

يکی از معيارهای تخمين شدت عوارض بيماری ديابت

ديابت با افزايش سن افزايش می يابد؛ به همين دليل به

محسوب می شود )8( .آديپونکتين يکی از آديپوکاينها

اين نوع از بيماری ،ديابت بزرگساالن نيز گفته می شود.

است که رابطه ی نزديکی با چاقی و مقاومت به انسولين

( )1بر همين اساس افراد چاق باالی  43سال ريسک

دارد؛ و مورد توجه بسياری از پژوهشگران می باشد .مقدار

باالتری برای ابتال به ديابت نوع  2دارند .ديابت قندی شايع

متوسط پالسمايی اين پروتئين در افراد  13ميکروگرم بر

ترين بيماری متابوليکی است که با هيپرگليسمی ناشی از

ميلی ليتر ( )3و حدود  3/31درصد کل پروتئينهای

کمبود مطلق يا نسبی انسولين مشخص می گردد و با

پالسما را تشکيل میدهد )13( .آديپونکتين ،پروتئين آزاد

چاقی مرتبط است )2( .بر مبنای پيش بينی کارشناسان

شده از بافت چربی و يک آديپوکاين ويژه با خصوصيت ضد

سازمان بهداشت جهانی ( ،)WHOميزان شيوع ديابت نوع

آتروژنيکی ،ضد التهابی و افزايش دهنده ی حساسيت

 2در ايران در سال های  2333 ،1331و  2321به ترتيب

انسولينی میباشد )12-11( .يکی ازمکانيزمهای مهم،

 1/0 ،1/1و  5/8درصد برابر با  1/300/333 ،1/532/333و

اثرپذيری آديپونکتين روی گلوکز میباشد؛ که هورمون

 1/211/333نفر است؛ ( )3و براساس نتايج گزارش های

آديپونکتين با تنظيم منفی آنزيمهای کليدی فرآيند

به دست آمده از اين سازمان ،تعداد مبتاليان در گروه

گلوکونئوژنز مانند پيروات ،فسفواتانول و کربوکسی کيناز

سنی  23سال و باالتر ،از  134ميليون نفر در سال 2333

گلوکز 5-فسفاتاز ،از توليد شدن گلوکز توسط کبد

به  333ميليون نفر در سال  2321می رسد)1-4( .

جلوگيری میکند و باعث افزايش انسولين می شود-13( .

براساس مطالعات صورت گرفته ،بين چاقی و عدم تحرک

 )14آديپونکتين هم چنين تاثير بسزايی بر کارکرد داخل

با افزايش خطر ابتال به بيماری ديابت نوع  2ارتباط وجود

سلولی انسولين دارد و مشخص شده است که غلظت کم

دارد )5( .از طرف ديگر از جمله عوامل موثر در ديابت،

آديپونکتين پالسما موجب کاهش فسفوريالسيون تيروزين

سطوح هموگلوبين  A1cو گلوکز است؛ که کنترل اين

رسپتور های انسولينی سلولهای عضالنی می شود و

متغيرها می تواند شاخص های مهمی در بررسی شرايط

میتواند نقطه ی شروعی برای بيماری ديابت به ويژه در

اين بيماری باشد )0( .در اين زمينه ،از آنجا که نوسانات

افراد دارای اضافه وزن باشد )11 ,13( .چنانچه شواهد

شديد قند خون در طول شبانه روز سبب می شود که قند

نشان میدهند که ارتباط منفی بين سطوح آديپونکتين و

خون ناشتا معيار دقيقی از وضعيت کنترل گليسميک

انسولين و شاخص مقاومت به انسولين وجود دارد )15( .در
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مقدمه

بيماران نباشد؛ از هموگلوبين گليکوزيله که خود تابع

فتحی و همکاران

تأثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطوح9/...

بيماران مبتال به ناراحتی سرخرگ کرونر ،مردان چاق با

که تا به حال برای پيشگيری و درمان بيماری قلبی-

بيماری ديابت نوع  2و هم چنين افراد چاق کمتر است؛ اما

عروقی مطرح شدهاند )22( .در اين ميان ،اگرچه اکثر

میتواند از طريق برنامه کاهش وزن افزايش يابد)12-11( .

متخصصان بهداشتی و علوم تندرستی ،در مورد روش

بايد اذعان نمود که در حال حاضر هيچ راه درمانی برای

فعاليت بدنی و رژيم غذايی به عنوان اصولیترين و

بهبود قطعی ديابت نوع  2شناخته نشده است .اما در

علمیترين روش کاهش عالئم بيماری های قلبی-عروقی

مراحل اوليه با تغيير شيوه زندگی اعم از تغذيه ی سالم،

اتفاق نظر دارند؛ ( )23با اين حال ،نظر به اهميت نقش

فعاليت بدنی و نيز کنترل استرس قابل درمان خواهد بود.

فعاليت جسمانی در پيشگيری و درمان بسياری از بيماری

( )10اجرای تمرينات هوازی به عنوان جزء ضروری در

ها ،از جمله بيماری های ديابت قبل از شروع دارو درمانی،

درمان بيماران ديابتی نوع  2به منظور بهبود سالمت قلب

مشاوره ی تمرينی و تغذيه ای را پيشنهاد می نمايند .در

و عروق در اين افراد در نظر گرفته می شود )18( .انجمن

نتيجه ،بيشتر مطالعات صورت گرفته اثر تمرينات هوازی

ديابت آمريکا در سال  2332تمرين هوازی با شدت  13تا

روی مقاومت به انسولين و  HbA1cمورد بررسی قرار

 83درصد حداکثر ظرفيت هوازی را سه تا چهار بار در

داده اند؛ و با توجه به بررسی های انجام شده مطالعات

هفته و به مدت  33دقيقه توصيه کرد .فعاليت بدنی،

اندکی به اثر بخشی تمرين تناوبی هوازی بر سط مقاومت

ميزان متابوليسم پايه را افزايش می دهد؛ گردش خون را

به انسولين و  HbA1cپرداخته اند .بنابراين هدف محقق

در سراسر بدن بهبود می بخشد و کالری مازاد را مورد

از اجرای اين پژوهش تاثير هشت هفته تمرين تناوبی

استفاده قرار می دهد )13( .تحقيقات نشان داده اند که

هوازی بر سطوح آديپونکتين ،هموگلوبين گليکوزيله و

تمرينات هوازی اثرات مثبت زيادی روی حساسيت

شاخص مقاومت به انسولين مردان ديابتی نوع  2بود.

انسولينی و هموستاز گلوکز از خود نشان داده اند؛ به

روش مطالعه

طوری که اين تمرينات بدون تغيير در ترکيب بدن،

اين تحقيق از نوع کاربردی نيمه تجربی است که در دو

حساسيت انسولينی را بيش از  33درصد در بيماران

گروه تجربی و کنترل با طرح پيش آزمون و پس آزمون

ديابتی مبتال به اختالل در تحمل گلوکز ،بهبود می بخشد.

مورد مقايسه قرار گرفتند .نمونه ی آماری اين تحقيق

( )23شواهدی وجود دارد که برنامه های تمرين بدنی از

شامل  24نفر مرد سالمند بودند که براساس تعاريف

هشت هفته تا يک سال ،سط هموگلوبين گليکوزيله را

مختلف ،سالمند به جمعيت باالی  53سال و يا  51سال به

تقريبا  3/5درصد کاهش می دهد)21( .

باال اطالق میشود .روش نمونه گيری در اين پژوهش به

مداخله ی فعاليتهای بدنی منظم ،رژيم های غذايی،

صورت در دسترس ،از ميان داوطلبانی که معيارهای ورود
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مقايسه با ديگر آديپوکاين ها مقدار در گردش خون آن در

مشاورههای بهداشتی و دارو درمانی ،از جمله راههايی است

 /4پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /01بهار 0931

به مطالعه داشتند؛ برگزيده شدند .اين افراد بر اساس

اين مطالعه جهت تعيين حجم نمونه ،از معادله ی برآورد

پرسشنامه ی تندرستی در دو ماه گذشته فعاليت بدنی و

حجم نمونه ی فليس ( )21استفاده شد؛

تمرين ورزشی منظم نداشتند .از بين مراجعه کنندگان،
 133نفر داوطلب پرسش نامه ی تندرستی و بدنی را

 24نفر حائز شرايط برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند.
در اين پژوهش سط فعاليت جسمانی افراد با استفاده از
پرسشنامه ی ارزيابی فعاليت جسمانی کيزر ( Kaiser
 )physical activity surveyمشخص گرديد)24( .
اين پرسشنامه ،عادات و الگوهای فعاليت جسمانی را
ارزيابی کرده و شامل چهار بخش :فعاليتهای مربوط به
امور خانه و مراقبت از خانواده ،فعاليتهای شغلی ،عادات
زندگی فعال و مشارکت در ورزش میباشد .اين ابزار
اندازهگيری توسط آينس ورث ( )Ainsworthو همکاران
(سال  )1333برای زنان گروه سنی  23-51سال تأييد
شد؛ و اعتبار درونی آن α=∙/83 ،کرونباخ به دست آمد.
براساس اين پرسشنامه ،زنانیکه در امور عادی و روزمره ی
زندگی خود فعاليت جسمانی کمی داشتند و غيرورزشکار
بودند؛ يعنی  3-1سال سابقه ورزشی منظم نداشته و در 2
ماه اخير بيش از يک جلسه در هفته به ورزش نپرداخته
بودند؛ وارد پژوهش شدند )24( .تمامی سالمندان بر
اساس شرايط تحقيق به صورت داوطلبانه در تحقيق
شرکت کردند و فرم رضايت نامه را امضا نمودند .در وهله
ی نخست ،افراد با هدف و ماهيت پژوهش و نحوه ی
همکاری با محقق آشنا شدند .سپس نمونه ها در دو گروه
تجربی (12نفر) و کنترل( 12نفر) دسته بندی شدند .در

تغييرات ميانگين  1واحد در نظر گرفته شد؛ و براساس
برآورد صورتگرفته ،حجم نمونه 13/30 ،نفر به دست آمد؛
که با احتياط بيشتر از ميان مردان مبتال به بيماری ديابت
نوع  2داوطلب ،تعداد  12مرد سالمند به عنوان گروه
مداخله انتخاب شدند .در پايان 24 ،نفر از آزمودنیها
موفق به اتمام دوره ی تحقيق شدند و شش نفر به علت
بيماری و عدم شرکت در تمرين حذف شدند .از بين افراد
مراجعه کننده به مرکز ديابت ،افرادی که گلوکز ناشتای
باالتر از  125ميلی گرم بر دسی ليتر (طبق شاخص های
انجمن ديابت امريکا) که دارای  HbA1cباالتر و مساوی
 5/1درصد (طبق شاخص های انجمن ديابت امريکا و
شاخص توده بدنی  21تا  33کيلوگرم بر متر مربع) بودند؛
انتخاب شدند )25( .در اين زمينه ،هيچ يک از اين افراد
تحت انسولين درمانی نبودند و بيماران در هر دو گروه در
طول دوره ی پژوهش از داروهای متفورمين و گلی بن
کالميد به صورت خوراکی استفاده می کردند.
در اين تحقيق برای ارزيابی شاخص های آنتروپومتريک
بدن به ترتيب طول قد آزمودنیها با قدسنج سکا (ساخت
کشور آلمان) با حساسيت  1ميلی متر ،محيط باسن و کمر
با متر نواری (مابيس -ژاپن) با دقت  1ميلی متر ،وزن با
حساسيت  133گرم اندازه گيری شد .از تقسيم وزن بدن
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تکميل نموده و پس از تجزيه و تحليل پرسش نامه ،تعداد

در اين معادله توان آزمون  3/8و آلفای معادل  3/31و

فتحی و همکاران

تأثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطوح5/...

بر مجذور قد به متر ،نمايه ی توده ی بدن بر حسب
کيلوگرم بر متر مربع به دست آمد .جهت اندازه گيری دور

متری در کم ترين نقطه (بين انتهای پايينی قفسه سينه و

هوازی به مدت هشت هفته و در هر هفته پنج جلسه به

ناف) بر حسب سانتی متر ،به دور باسن (در عريض ترين

مدت  33تا  41دقيقه بود .شروع برنامه ی تمرينی به

محل ،روی کفل) بر حسب سانتیمتر اندازه گيری کرد؛ و

ترتيب  3دقيقه فعاليت با شدت  51الی  03درصد ضربان

از تقسيم نسبت دور کمر به دور باسن هر يک از آزمودنی

قلب بيشينه و  2دقيقه استراحت فعال (راه رفتن آهسته

ها تعيين گرديد .در اين تحقيق در دو وهله نمونههای

در سالن ورزشی با شدت  41تا  13درصد ضربان قلب

خونی از سياهرگ دست چپ هر آزمودنی ،در وضعيت

بيشينه) با  5تکرار اجرا شد که با توجه به آمادگی بدنی

نشسته و در حالت استراحت در  48ساعت پيش از شروع

بيماران ،بار کار از لحاظ شدت و تعداد دوره های تمرين

تمرينات و  48ساعت بعد از آخرين جلسه ی تمرين

در طی دو ماه افزوده شد .قبل از اجرای برنامه ی تمرينی

جمعآوری شد .تمامی نمونهگيریها بين ساعات  8تا 3

 13دقيقه گرم کردن شامل (دويدن آرام 3-2 :دقيقه،

صب در آزمايشگاه انجام شد .در اين تحقيق برای اندازه ی

اجرای حرکات کششی 1 :دقيقه ،دويدن آرام 2 :تا 3

هموگلوبين گليکوزيله از کيت نايکوکارد و دستگاه

دقيقه) و در پايان فعاليت مشابهی برای سرد کردن در نظر

 Boronate affinity assyساخت کشور انگلستان ،و

گرفته شد )28( .شدت تمرين ،به وسيله ی ضربان سنج

انسولين نيز از طريق کيت دياسورين و دستگاه ليازون

(پالر ساخت کشور فنالند) کنترل شد .گروه کنترل هيچ

ساخت ايتاليا اندازه گيری شد .برای تعيين ميزان مقدار

فعاليتی در طول دوره ی تحقيق نداشت و غيرفعال بوده و

سرمی آديپونکتين به روش االيزا و با استفاده از

به کارهای روزمره ی خود می پرداختند؛ و در هيچ فعاليت

 ،Microplate Readerشرکت  Biovendorجمهوری چک

بدنی منظم ورزشی در طول دوره ی پژوهش شرکت

انجام گرفت .غلظت سرمی گلوکز ناشتا به روش

نکردند .در پايان ،دادههای جمع آوری شده با کمک نرم

گلوکزاکسيداز و با استفاده از آناليزور گلوکز Beckman

افزار  SPSSv.16تجزيه و تحليل شدند .پس از تائيد نرمال

) (Beckman Instruments, Irvine, CAاندازهگيری

بودن توزيع نظری دادهها با استفاده از آزمون آماری

گرديد .اندازهگيری انسولين نيز توسط  RIAو به وسيله ی

اکتشافی شاپيروويلک ،و همگنی واريانسها توسط آزمون

کيت تجاری )Immuno Nucleo (Stillwater, MN

لون ،برای مقايسه ی ميانگين های درون و بين گروهی به

انجام گرفت .شاخص مقاومت انسولين نيز با استفاده از

ترتيب از آزمون آماری تی استيودنت در گروه های وابسته

معادله ی  HOMA- IRبه دست آمد)20( .

و تحليل کوواريانس برای مقايسه ی تغييرات بين گروهی
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کمر به باسن آزمودنی ها ،محقق دور کمر را با يک نوار

در اين مطالعه پروتکل تمرينی شامل تمرينات تناوبی

 /1پرستاری گروههای آسیب پذیر
استفاده گرديد .برای آزمون نتايج سط

سال چهارم /شماره  /01بهار 0931
معنی داری

هموگلوبين گليکوزيله ( ،)p=3/331انسولين (،)p=3/33

یافته ها

( )p=3/330در گروه تمرين تناوبی هوازی در پايان دوره

ويژگیهای آزمودنیها بر گرفته از نتايج پيش آزمون نشان

کاهش معنی دار داشته است .همچنين براساس يافته های

داد که ميانگين سن ،قد ،وزن و نمايه ی تودهی بدن

جدول يک ،نتايج تحليل کوواريانس نشان داد تغييرات

آزمودنیها به ترتيب در گروه مداخله (،)54/41 ± 2/11

ميانگينهای بين گروهی در متغيرهای آديپونکتين

( ،)23/12 ± 3/84( ، )83/13 ± 5/52( ،)1/03 ± 8/03و

( ،)p=3/333هموگلوبين گليکوزيله ( ،)p=3/330گلوکز

در گروه کنترل به ترتيب (± 8/11( ،)53/83 ± 1/11

( ،)p=3/31انسولين ( )p=3/31و شاخص مقاومت به

 )28/38 ± 4/23( ، )82/34 ± 4/38( ،)1/53بود.

انسولين ( )p=3/332در بين دو گروه تمرين تناوبی هوازی

براساس يافته های جدول يک ،نتايج  tوابسته نشان داد؛

و گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.

غلظت آديپونکتين افزايش يافت ( )p=3/34و مقادير

جدول شماره( :)0میانگین ،انحراف استاندارد سطوح سرمی آدیپونکتین و نشانگرهای مقاومت به انسولین در
بیماران مبتال دیابت نوع  1به تفکیک در گروه های تمرین تناوبی هوازی و کنترل

متغيرها

گروهها

پيش آزمون
(ميانگين و
انحراف استاندارد)

پس آزمون
(ميانگين و انحراف
استاندارد)

آديپونکتين
(نانوگرم بر ميلی
ليتر)
هموگلوبين
گليکوزيله
()%
انسولين
()IU/ml
گلوکز
(ميلی گرم بر دسی
ليتر)
شاخص مقاومت
انسولين

تغييرات
درون گروه
مقدار T

P-Value

تمرين تناوبی هوازی

1/38±3/12

1/48±3/11

-2/24

†3/34

کنترل

1/31±3/11

1/31±3/13

1/03

3/38

تمرين تناوبی هوازی

0/52±3/28

0/31±3/24

4/52

†3/331

کنترل

0/23±3/45

0/34±3/30

-3/02

3/40

تمرين تناوبی هوازی

24/35±3/10

23/35±3/10

2/45

†3/33

کنترل

22/32±3/52

22/33±3/41

-1/80

3/38

تمرين تناوبی هوازی

113/83±1/13

140/18±11/03

8/04

†3/331

کنترل

150/33±18/22

155/13±10/14

3/44

3/55

تمرين تناوبی هوازی

1/50±3/20

1/13±3/25

3/32

†3/330

کنترل

1/52±3/25

1/54±3/24

-1/35

3/33

بين گروهی
F

P-Value

8/33

†3/333

3/31

†3/330

4/30

†3/31

0/10

†3/31

11/38

†3/332

* -سط معنیداری پذيرفته شده  † P>3/31معنی دار بودن

http://njv.bpums.ac.ir

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 21:51 +0430 on Tuesday July 17th 2018

 P>3/31در نظر گرفته شد.

گلوکز ( )p=3/331و شاخص مقاومت به انسولين

فتحی و همکاران

تأثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطوح7/...

هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تأثير هشت هفته تمررين

بدنی ( 12هفته تمرين مقاومتی ،دو جلسه در هر هفته بره

تنرراوبی هرروازی بررر سررطوح آديپررونکتين ،هموگلرروبين

مدت زمان بيش از  43دقيقه در روز) و بی تمرينی (مردت

گليکوزيله و شاخص مقاومت به انسولين مردان ديابتی نوع

شش هفته بعد از اجررای تمرينرات مقراومتی) برر سرطوح

 2دارای اضافه وزن بود .براساس نتايج بدست آمده از يافته

آديپونکتين در بچههای دارای اضافه وزن و چراق ،بره ايرن

های پژوهش حاضر ،سطوح آديپونکتين در مرردان ديرابتی

نتيجه رسيدند که مقادير وزن ،نمايه ی توده بردن ،درصرد

نوع  2دارای اضافه وزن ،در گرروه تمررين تنراوبی هروازی

چربی بردن ،فشرار خرون سيسرتولی ،انسرولين و شراخص

افزايش معنی دار يافت .ايرن نترايج برا يافترههرای  Zhuو

مقاومت به انسولين بعد از  12هفته تمرين کراهش يافرت؛

همکاران و پارسيان و همکاران هم خروانی دارد)33-23( .

اما تغيير معنی داری در سط آديپونکتين ديده نشد .هرم

اما با يافته های  Jeonو همکاران هرم خروانی نردارد)31(.

چنين در دوره ی بی تمرينی تمرامی ريسرک فاکتورهرای

 Zhuو همکاران ،با بررسی اثرر  12هفتره تمررين هروازی

قلبی عروقری افرزايش معنری دار يافتنرد )31( .تحقيقرات

روی  43موش به سن هشت هفته به اين نتيجره رسريدند

زيادی نشان داده اند که آديپونکتين با حساسيت انسولينی

کرره در پايرران دوره ی تمرررين ،ميررزان پروتئينرری بيرران

نيز همبستگی مثبت قوی دارد)32( .

آديپونکتين موجود در بافت عضله ی قلبی هم چون آديپرو

نتايج تحقيق حاضر در مرورد مقرادير انسرولين و شراخص

 AMPK ،PPARa ،R1و  P-AMPKافررزايش معنرری دار

های مقاومت به انسولين سررمی نشران داد کره تمرينرات

يافت )33( .پارسيان و همکراران برا بررسری اثرر سره مراه

تناوبی هوازی منجر به کاهش معنی داری در اين شراخص

تمرين هوازی ،سه جلسه در هر هفته با شدتی معرادل 13

ها شد .اين نتايج با يافتههرای  Lloydو همکرارانColl- ،

تررا  03درصررد ضررربان قلررب ذخيررره روی  33مرررد دارای

 Riscoو همکاران و حسينيان و همکاران هم خوانی دارد؛

بيماری ديابت نوع  2به ايرن نتيجره رسريدند کره مقرادير

( )31-33اما برا يافتره هرای  Hoو همکراران هرم خروانی

گلوکز ناشتا و انسولين در مردان سالم نسربت بره بيمراران

ندارد Lloyd )35(.و همکاران ،با بررسی اثر حراد تمررين

ديررابتی پررايين تررر ،و مقررادير آديپررونکتين و حس رايت برره

هوازی (شدت  53الی  51درصد حداکثر اکسيژن مصرفی)

انسررولين برراالتر مرری باشررد .هررم چنررين سررطوح سرررمی

روی  11مرد بالغ چاق به اين نتيجه رسيدند که دو ساعت

آديپونکتين و حساسيت به انسولين بعد از اجررای تمررين

بعد از تمرين ،سطوح کمرين به ميزان  12درصرد کراهش

هوازی به طور معنی داری افزايش يافرت؛ در صرورتی کره

يافت؛ که در دوره ی زمان بندی استراحت بره ميرزان 2/1

مقادير انسولين تغيير معنی داری پيدا نکرد و ميزان گلوکز

درصد افزايش يافت و مقاومت به انسولين در پايان دوره ی

ناشتا و تمامی شاخص های آنتروپومتريرک کراهش معنری

مداخلرره کرراهش معنرری دار يافررت Coll-Risco )31( .و
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بحث

دار يافت Jeon )23( .و همکاران ،برا بررسری اثرر تمررين

 /1پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /01بهار 0931

همراه با تمرين مقاومتی برر ترکيرب بردن ،شراخص هرای

پاسخ های سازگاری گوناگون به فعاليت بردنی ،تعرداد کرم

گاليسميک و نيمرخ ليپيدی به ايرن نتيجره رسريدند کره

آزمودنی ها به دليل انصراف بعضی از آن هرا از شررکت در

توده ی چربی در هرر دو گرروه مروش هرای چراق و الغرر

تحقيق حاضر و تفاوت های فرردی روبررو برود؛ در نتيجره

کرراهش يافررت .مقررادير  LDL-Cو گلرروکز ناشررتا در گررروه

جانب احتياط را بيشتر بايد رعايت کرد.

تمرين نسبت به گروه کنتررل پرايين ترر برود .انسرولين و

نتیجه گیری نهایی

شاخص مقاومت به انسولين در گروه تمرين کاهش يافرت.

از آنجا که انجام فعاليت های ورزشری تنراوبی هروازی بره

( )34حسررينيان و همکرراران ،بررا بررسرری ترراثير  12هفترره

سبب تغييرات فيزيولوژيکی می توانرد از عوامرل مروثر برر

تمرين تناوبی شديد و ترکيبی (تمررين همزمران قردرتی-

تغييرات هورمون های انسولين و آديپونکتين باشد؛ و نظرر

استقامتی) بر سطوح آپوليپروپروتئين  Aو  ،Bويسرفاتين و

به اينکه تغيير اين گونه متغيرها به شدت ،مردت تمررين و

مقاومت به انسولين در  12زن ميان سال مبتال بره ديابرت

وضعيت آمادگی جسمانی افراد بستگی دارد؛ بره مربيران و

نوع 2انجام دادند .گروه ترکيبی قدرتی -استقامتی بهمردت

پزشکان ورزشی پيشنهاد می شود که بره هنگرام طراحری

 12هفته سه جلسه در هفته تمرين استقامتی با 53درصرد

تمرينات ورزشی تدابير الزم را بيانديشند.

حداکثر ضربان قلب و دو جلسه در هفته تمررين مقراومتی

بطور کلی می توان گفت که هشت هفته تمرين تناوبی

با 03درصد يک تکرار بيشينه ،و گروه تمرين شديد تناوبی

هوازی از طريق افزايش مقادير آيپونکتين و کاهش معنی

سه جلسه تمرين در هفته ی  4-13تکرار آزمون وينگيرت

داری انسولين و شاخص مقاومت به انسولين در بهبود

33ثانيه ای روی ارگومتر را با حداکثر تالش انجرام دادنرد.

سالمت بيماران مبتال به ديابت نوع  2موثر است .بنابراين

به اين نتيجه رسيند که در مرحله ی پرسآزمرون ،کراهش

بيماران ديابتی می توانند تحت نظارت پزشک و مربيان

آپوليپررروپروتئين  Aو نسررربت آپوليپررروپروتئين  Aبررره

ورزشی از تمرينات مناسب برای کنترل شاخص مقاومت به

آپوليپوپروتئين  Bبهدنبال تمرين تناوبی شرديد معنری دار

انسولين ،انسولين و هموگلوبين گليکوزيله استفاده نمايند.

بود؛ ولی در گروه ترکيبی تفاوت معنیداری مشاهده نشرد.

تشکر و قدردانی :ايرن مقالره برگرفتره از پايران نامره ی

ميزان ويسفاتين ،انسولين سررمی و شراخص مقاومرت بره

مقطع کارشناسی ارشد آقای سيد ابوالفضل جعفرری قلعره

انسولين در هر دو گروه تمرينی کراهش معنریدار داشرت.

نو می باشد که در جلسه ی گروه دانشکده ی تربيت بردنی

( Ho )33و همکرراران ،گررزارش دادنررد  12هفترره تمرررين

و علرروم ورزشرری دانشررگاه آزاد واحررد بجنررورد تحررت کررد

هوازی ،مقاومتی و ترکيبی ترأثير معنری داری برر شراخص

 18031ثبت شرده اسرت؛ کره برا حمايرت مرالی معاونرت

مقاومت به انسولين نردارد ( )35برا توجره بره اينکره ايرن

پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد واحد بجنورد انجام شد.
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Abstract
Introduction: There is a relationship between obesity and inactivity and increased risk of
type 2 diabetes, the most common endocrine disease.
Objective: This study aimed to investigate the effect of 8-week aerobic interval training on
adiponectin, hemoglobin A1c, and insulin resistance in older adult men with type 2 diabetes.
Method: In this quasi-experimental study conducted in Bojnourd, Iran, in 2016, twenty-four
overweight male patients with type II diabetes mellitus were selected via convenience
sampling and non-randomly categorized into two equal groups: experimental (n=12) and
control (n=12). The experimental group participated in eight weeks of interval aerobic
training (30-45 min daily, 5 days/week, with 65-70% HRR per session). Data were analyzed
using paired- and independent sample t-test for comparing the means within and between
groups, respectively, with the significance level of ≤0.05.
Results: Mean age and body mass index of the subjects were 63.12±1.98 years and
29.04±4.03 kg/m2, respectively. The results showed that the level of adiponectin significantly
increased from 1.38 to 1.48 ng/mL (p=0.04). Moreover, the levels of hemoglobin A1c,
insulin, FBS, and insulin resistance index were significantly reduced from 7.62 to 7.05 %
(p=0.001), 24.96 to 23.36 IU (p=0.03), 150.83 to 147.58 mg/dL (p=0.001), and 1.67 to 1.53
IU (p=0.007), respectively, in the experimental group. The mean differences in adiponectin,
hemoglobin A1c, FBS, insulin, and insulin resistance were statistically significant between
experimental and control groups.
Conclusion: Eight weeks of aerobic interval training can maintain health as a proper exercise
protocol for these patients. We recommend the investigation of various new training
protocols, especially for older adults and vulnerable groups.
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