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مقاله اصلی

بررسی تأثیر برنامه ارتقاء دهنده فعالیت فیزیکی مبتنی بر پروتکل حرکات
ورزشی در بیماران دیابتی نوع دو
تاریخ دریافت -97/06/14 :تاریخ پذیرش98/12/ 23 :
علی*1

فتاحی
نیک انجام رویا1
2
حیدری مقدم رشید

خالصه
مقدمه :دیابت عامل مرگ بیش از 1/3میلیون در دنیا است .برنامههای تمرین بدني از  2هفته تا یک
سال سطح هموگلوبین گلیكوزیله را تقریباً به میزان  %0/2کاهش ميدهد .نگه داشتن  HbA1Cزیر
 %1نه تنها از پیدایش عوارض دیابت در چشمها ،کلیهها و اعصاب جلوگیری ميکنند حتي در صورت

1گروه آموزش بهداشت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و

وجود این عوارض باعث برگشت آنها شده و از پیشرفتشان جلوگیری به عمل ميآورد .امید است با

خدمات درماني همدان ،همدان ،ایران.

انجام برنامه ارتقاء دهنده فعالیت فیزیكي مبتني بر پروتكل حرکات ورزشي در بیماران دیابتي نوع دو

 6دانشكده بهداشت ،گروه ارگونومي  ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه

در جهت بهزیستي بیماران گاميبرداشته شود.

علوم پزشكي و خدمات درماني همدان ،همدان ،ایران.

روش کار 17 :نفر زن دیابتي انتخاب شد و بهصورت تصادفي در گروههای مداخله و کنترل قرار

* گروه آموزش بهداشت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي
و خدمات درماني همدان ،همدان ،ایران.
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گرفتند .پیشآزمون فعالیت فیزیكي به همراه آزمایش  HbA1Cانجام گرفت و سپس برنامه آموزشي
تدارک دیدهشده بر روی گروههای مداخله اجراشد .آزمایش  HbA1Cو پسآزمون در گروه
مداخله و کنترل ،تكرار شد .روش جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک افراد
موردمطالعه و نسخه کوتاه پرسشنامه بین المللي فعالیت فیزیكي است .برای بررسي ارتباط هریک از
فاکتورها ،از آزمونهای مناسب استفاده شد.
نتایج :میزان  HbA1Cدر گروه کنترل قبل و بعد از مداخله میانگین به ترتیب 2/3±1/70و /2±1/33
2بوده است .و در بررسي رابطه آماری میزان  HbA1Cبعد از مداخله در گروه کنترل و شاهد رابطه
معنيدار آماری با آزمون تي مستقل وجود داشت ( .)P=0/007بعد از مداخله کلیه بیماران قادر به
انجام حرکات نرمشي و حرکات سرد کردن بودند.
نتیجهگیری :برنامه ارتقاء دهنده فعالیت فیزیكي مبتني بر پروتكل حرکات ورزشي در بیماران دیابتي
نوع دو در بهبود شاخص سالمت بیماران موثر بوده است.
کلمات کلیدی :هموگلوبین ،A1Cفعالیت فیزیكي ،بیماران دیابتي نوع دو
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

مراجعهکننده به مرکز تحقیقات دیابت شهر همدان با بهرهگیری

با افزایش شهر نشیني و تغییر سبک زندگي به روشهای بي

از مـدل تـرنس تﺌورتیكـال که بر روی  114زن دیابتي نـوع 6

تحرک و کم تحرک فعالیت فیزیكي بیماریهایي از جمله دیابت

انجـام شـد ،میانگین هموگلوبین گلیكوزیله بیماران  1/14بود.

تعداد بیشتری از مدم را درگیر ميکند .در مناطق مدیترانه شرقي

 %24/0بیمـاران دارای فعالیـت بـدني بـا شـدت سـبک %60/2 ،با

 %70زنان و%40مردان فعالیت ناکافي دارند در ایران افراد باالی

شدت متوسط و %7/3نیز فعالیت بدني با شدت باال داشتند( .)1در

17سال  %61/6فعالیت فیزیكي کم دارند( .)1دیابت عامل مرگ

مطالعه اوری و همكاران 3در یک کار آزمایي بالیني در

بیش از 1/3میلیون در دنیا است170 .دقیقه فعالیت فیزیكي

سال 6016تغییر رفتار فعالیت فیزیكي در بیماران دیابتي

متوسط در هفته بهطور تقریبي  %61ریسک دیابت را کاهش

مداخالت رفتاری افزایش معنيدار آماری در فعالیت فیزیكي

ميدهد(.)1

خود گزارششده شامل بهبود معنيدار کلینیكي در HbA1C

فعالیت فیزیكي عمل کلیدی در مصرف انرژی است درنتیجه

و  BMIبود(.)2

عامل مهميدر تعادل انرژی و کنترل وزن است( .)6شواهد

آزمایش  HbA1Cبه صورت درصد بیان ميشود نشان ميدهد

محكميوجود دارد که برنامههای تمرین بدني ازنظر مدت از 2

که در طول 3ماه گذشته چند درصد از هموگلوبین خون که

هفته تا یک سال سطح هموگلوبین گلیكوزیله ) (HbA1cرا

یكي از پروتﺌینهای موجود در گلبولهای قرمز است ،با قند

تقریباً به میزان  %0/2کاهش ميدهد ،همچنین باعث کاهش

ترکیب شده است هر چه این درصد باالتر باشد بیانگر این است

بافت چربي و سطح تریگلیسیرید ميشود .اما تأثیری بر بهبود

که معدل قند خون طي  6-3ماه پیش باالتر از حد طبیعي بوده

کیفیت زندگي ،بیماری یا مرگ و میر ندارد( .)3در مطالعۀ

است این آزمایش وسیله بسیار خوبي برای تصمیمگیری در

دیابت در انگلستان مشخص گردید که  %1کاهش در سطح

مورد موفقیت روش درماني فعلي ميباشد .در واقع وقتي ميتوان

 HbA1cحدود  %61خطر مرگ را در دیابتيها %14 ،خطر

درمان یک دیابتي را موفق دانست که درصد  HbA1Cاو در

آنفاراکتوس میوکارد و  %31خطر عوارض میكروواسكوالر 1را

حد قابل قبول باشد این حد قابل قبول مقدار  HbA1Cزیر  2و

کاهش ميدهد( .)4در مطالعه رخشنده رو و همكاران یافتهها

ترجیحاً زیر  %1است .مطالعات متعددی نشان داده که نگه داشتن

بیانگر تأثیر مثبت و معنيدار آموزش بر آگاهي ،نگرش و

 HbA1Cزیر  %1نه تنها از پیدایش عوارض دیابت در چشمها،

عملكرد افراد دیابتي تحت مطالعه بود همچنین میانگین

کلیهها و اعصاب جلوگیری ميکنند بلكه حتي در صورت

HbA1Cقبل از آموزش و بعد از آموزش کاهش یافت از

وجود این عوارض باعث برگشت آنها شده و از پیشرفتشان

 13/1±6/6درصد (قبل از آموزش) به  10/7±1/2درصد (بعد از

جلوگیری به عمل ميآورد .آزمایش  HbA1Cرا باید ترجیحاً

آموزش) کاهش یافت و تفاوت حاصله معنيدار بود( .)7در

هر  3ماه یا حداکثر هر  2ماه یكبار انجام داد(.)0

مطالعه راب هولتون و همكاران 6در سال  ،6003تأثیر یک برنامه
هوازی بر روی کیفیت زندگي بیماران دیابتي نشان داد که
10هفته تمرین هوازی تأثیر معنيداری بر کیفیت زندگي بیماران
ندارد(.)2
در مطالعه معیني و همكاران با عنوان تعیین عوامل مؤثر بر
فعالیـت بـدني و کنترل متابولیک زنان دیابتي نوع 6
1. Microvascular
2
Robb Holton

روش کار
در ابتدا از بین بیماران زن مرکز دیابت همدان بیماراني که
معیارهای ورود به برنامه را دارا بودند و تمایل به شرکت در
برنامه را داشتند تعداد  17نفر انتخاب شد .سپس از بیماران
انتخابشده بهصورت تصادفي در گروههای مداخله و کنترل
قرار گرفتند (هر گروه  31نفر) ،پیشآزمون فعالیت فیزیكي به
Avery

3

علی فتاحی و همكاران
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همراه آزمایش  HbA1Cانجام گرفت و سپس برنامه آموزشي

حضور مربي صورت ميگرفت ،جهت تأکید بر حسن انجام

تدارک دیدهشده بر روی گروههای مداخله ،به مدت 3ماه اجرا

فعالیتها یک پیامک یادآور برای هر بیمار ارسال ميشد .با این

و بالفاصله پس از پایان آخرین جلسه مداخله آموزشي ،آزمایش

روند کل کالسها به  36جلسه ميرسد .جهت آموزشي فعالیت

 HbA1Cو پسآزمون در گروه مداخله و کنترل ،تكرار شد.

فیزیكي ابتدا  7دقیقه حرکات گرم کردن قبل از آغاز حرکات

این مطالعه به تائید کمیتهی اخالق دانشگاه علوم پزشكي همدان

اصلي سپس  10دقیقه فعالیت اصلي در جلسه اول و در ادامه 7

رسید (کد اخالق  ،)12/37/10/01برای گروه تجربه ،مداخالت

دقیقه مربوط به حرکات سرد کردن بود .مدتزمان حرکات

آموزشي در طي 3ماه(  16هفته) برگزار شد ،در هر هفته سه

گرم کردن و سرد کردن در کلیه جلسات آموزشي یكسان بوده

جلسه تشكیل گردید در دو جلسه ابتدایي مطالب در غالب

و حرکات اصلي در هر جلسه نسبت به جلسه قبل  3دقیقه افزایش

سخنراني ،پرسش و پاسخ و فیلم؛ آموزشهای پایه و اولیه در

یافت تا اینكه به مدت 47دقیقه موردنظر رسید .کلیه آموزشها

خصوص فعالیت فیزیكي برای بیماران دیابتي نوع دو ارائه شد.

بر اساس پروتكل حرکات فیزیكي برای بیماران دیابتي بود .در

برای جلسات آتي دو جلسه کالس آموزشي حرکات فیزیكي

هر جلسه آموزشي حرکات جلسه قبل نیز تكرار و تمرین

هرکدام به مدت  47دقیقه با حضور مربي برگزار شد و  1جلسه

ميشد(جدول.)1

دیگر تأکید برای تمرین حرکات آموخته شده در منزل بدون
جدول  -1مدت زمان انجام فعالیت فیزیكي به تفكیک جلسات و نوع حرکت در بین بیماران دیابتي
گرم کردن

حرکت اصلي

سرد کردن

جلسه اول

 7دقیقه

10دقیقه

 7دقیقه

جلسه دوم

 7دقیقه

 13دقیقه

 7دقیقه

جلسه سوم

 7دقیقه

 12دقیقه

 7دقیقه

جلسه چهارم

 7دقیقه

 10دقیقه

 7دقیقه

جلسه پنجم

 7دقیقه

 66دقیقه

 7دقیقه

جلسه ششم

 7دقیقه

 67دقیقه

 7دقیقه

جلسه هفتم

 7دقیقه

 62دقیقه

 7دقیقه

جلسه هشتم

 7دقیقه

 31دقیقه

 7دقیقه

جلسه نهم

 7دقیقه

 34دقیقه

 7دقیقه

جلسه دهم

 7دقیقه

 31دقیقه

 7دقیقه

ابزار پژوهش

فرم کوتاه نسخه فارس شده پرسشنامه بین المللي فعالیت فیزیكي

روش جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامه مشخصات

) (IPAQروایي و پایایي قابلقبولي برای ارزیابي فعالیت

دموگرافیک افراد موردمطالعه(بیماران)و نسخه کوتاه پرسشنامه

فیزیكي کلي در نمونههای فردی ایراني دارا بود .که این

بین المللي فعالیت فیزیكي است.

پرسشنامه ميتواند بهعنوان ابزار مفیدی برای تولید اطالعات

سواالت دموگرافیک اطالعات مربوط به سن ،شغل ،میزان

قابلمقایسه بینالمللي درزمینه فعالیت فیزیكي باشد( .)10تعداد

تحصیالت ،وضعیت تأهل ،استعمال دخانیات و که بهصورت

سواالت پرسشنامه شامل  1سؤال ميباشد که به روش خود

خود گزارش دهي توسط بیماران و شاخص توده بدني توسط

گزارش دهي به بررسي میزان فعالیت انجامشده در  1روز گذشته

محقق اندازهگیری و محاسبه شد.

ميپردازد 3 .سطح فعالیت فیزیكي در این سوا الت موردبررسي
قرار ميگیرد بهعنوانمثال در بررسي میزان پیادهروی خواسته
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ميشود مدتزماني را که در طول  1روز گذشته به پیادهروی

در این مطالعه درمجموع  14نفر بیمار دیابتي نوع دو شامل 31نفر

اختصاص دادهاید در نظر بگیرید پیادهروی در محل کار ،در

گروه مداخله و  31نفر گروه شاهد وارد مطالعه شدند .بروز

خانه ،برای رفتن از محلي به محل دیگر و هر نوع پیادهروی

اضافهوزني در هر دو گروه کنترل و تجربه بیشترین فراواني را به

دیگر که شما بهعنوان تفریح ،ورزش،تمرین جسماني یا در

خود اختصاص داده است .به ترتیب  26و  %47بیماران.

اوقات فراغت انجام دادهاید را شامل ميشود .مت 1واحدی

%64بیماران هر دو گروه در رده چاق قرارميگیرند ازنظر

است که برای تخمین انرژی مصرفي فعالیت بدني به کار ميرود.

استعمال مواد دخاني کامالً یكسان بوده و در هیﭻکدام از

مقدار یک مت تقریباً معادل میزان مصرف انرژی در حالت

گروهای کنترل و تجربه استعمال مواد دخاني وجود ندارد%12 .

استراحت در یک فرد است .همه فعالیتهای بدني را ميتواند

گروه تجربه و  %13گروه کنترل دارای تحصیالت راهنمایي و

بهصورت مضربهایي از میزان مصرف انرژی در حالت

کمتر بودهاند .رنج سني شرکتکنندگان در دو گروه کنترل و

استراحت دستهبندی کرد.

تجربه تقریباً یكسان بوده و اکثراً بیش از  70سال سن دارند

فعالیت شدید شامل حداقل  7روز فعالیت با سطح حداقل 1700

بیشترین فراواني در افراد با شغل آزاد در هر دو گروه شاهد و

مت دقیقه در هفته باشد .6ویا اینكه ترکیب کلیه فعالیتهای 1

تجربه به ترتیب 10و 47درصد بیماران بود .اکثراً در دو گروه

روز اخیر یا بیشتر شامل پیاده روی ،فعالیت متوسط و شدید

کنترل و تجربه متأهلاند(جدول.)6
جدول -6متغییر های دموگرافیک درگروه مداخله و شاهد

حداقل  3000مت دقیقه در هفته شود.

متغییر های

فعالیت بدني متوسط شامل افرادی که  3روز یا بیشتر فعالیت

دموگرافیک

کنترل

مداخله

PV

درصد

فراواني

درصد

فراواني

ترکیب کلیه فعالیتهای  7روز اخیر یا بیشتر شامل پیاده روی،

طبیعي

13/7

7

60/1

11

0/64

شاخص

اضافه

26/6

63

47/0

11

=P

فعالیت متوسط و شدید حداقل  200مت دقیقه در هفته

توده بدني

وزن

64/3

0

64/3

0

شدید بدني به مدت حداقل  60دقیقه در روز داشته باشد یا اینكه

شود( .)11فعالیت بدني کم یعني فرد هیﭻ فعالیتي را گزارش

چاغ

نكند یا فعالیتهای بدني گزارش شده معیارهای فعالیت بدني

استعمال

بله

0

0

0

0

دخانیات

خیر

100

31

100

31

زیاد یا متوسط را نداشته باشد(.)10

تحصیالت

راهنمایي

12/4

60

13

61

0/12

وکمتر

61/2

2

61

10

=P

روش تجزیه و تحلیل آماری

------

متوسطه

اطالعات بهدستآمده پس از جمعآوری پرسشنامهها و
واردکردن دادهها در نرمافزار آماریSPSSنسخه شماره 10
اطالعات مربوط به متغیرهای دموگرافیک و سطح فعالیت در
قالب جداول ارائه شد.
برای بررسي ارتباط هریک از فاکتورها ،از آزمونهای تي

و بیشتر
وضعیت

متاهل

13

61

23/2

31

0/20

تاهل

زندگي

61

10

12/6

2

=P

به تنهایي
اشتغال

مستقل وتي زوجي 3و آزمون کای دو 4استفاده شد .سطح

نتایج

آزاد

47/0

11

10/3

62

0/61

بازنشس

64/3

0

60/1

11

=P

ته
سن

معنيداری آزمونها برابر  0/07در نظر گرفته شد.

بیكار

60/1

11

0

0

کمتر از

61

10

64/3

0

70

13

61

17/1

62

بیشتر از
70
1

)Metabolic Equivalent of Task (MET
MET-minutes/week
3
Independent and paired t test
4
Chi Square
2

P=0/10
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در گروه کنترل میانگین انجام فعالیت فیزیكي قبل و بعد از

در بررسي رابطه آماری انجام فعالیت فیزیكي قبل از مداخله در

مداخله به ترتیب 1/6و  1/1بوده است و با آزمون آماری تي

گروه کنترل و شاهد رابطه معنيدار آماری با آزمون تي مستقل

زوجي رابطه بین این دو بررسي و ازلحاظ آماری بین آنها رابطه

مشاهده نشد(ارزش پي برابر  .)0/31و در بررسي رابطه آماری

معنيدار آماری وجود ندارد ( .)P=0/67در گروه مداخله

انجام فعالیت فیزیكي بعد از مداخله در گروه کنترل و شاهد

میانگین انجام فعالیت فیزیكي قبل و بعد از مداخله به

رابطه معنيدار آماری با آزمون تي مستقل وجود داشت

ترتیب1/37و 6/07بوده است و با آزمون آماری تي زوجي رابطه

(( )P=0/001جدول.)4-3

بین این دو بررسي و ازلحاظ آماری بین آنها رابطه معنيدار
آماری وجود دارد (.)P=0/001
جدول  -3مقایسه رفتار فعالیت فیزیكي و میزان هموگلوبین در بین گروه های شاهد و مداخله در بین بیماران دیابتي بعد از مداخله آموزشي
مداخله

فعالیت فیزیكي

کنترل

درصد

فراواني

درصد

فراواني

کم

0

0

22/7

36

متوسط

04/2

37

13/7

7

شدید

7 /4

6

0

0

میزان هموگلوبین

() mean±sd

() mean±sd

1/02±1/63

2/2±1/33

تي مستقل

0/001

0/007

HbA1C

جدول -4مقایسه رفتار فعالیت فیزیكي و میزان هموگلوبین در بین گروههای شاهد و مداخله در بین بیماران دیابتي قبل از مداخله آموزشي
فعالیت فیزیکی

کنترل

مداخله
درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

کم

46/9

46

77/7

42

متوسط

17/1

11

46/1

9

شدید

0

0

0

0

میزان هموگلوبین

() mean±sd

() mean±sd

2/77±1/16

2/1±1/79

HbA1C

تی مستقل

0/11

0/67

میزان HbA1Cدر گروه کنترل قبل و بعد از مداخله میانگین به

معنيدار آماری وجود ندارد( .)P=0/6در گروه مداخله

ترتیب 2/3±1/70و 2/2±1/33بوده است و با آزمون آماری تي

 HbA1Cقبل و بعد از مداخله به ترتیب 2/77±1/34و

زوجي رابطه بین این دو بررسي و ازلحاظ آماری بین آنها رابطه

 1/02±1/63بوده است و با آزمون آماری تي زوجي رابطه بین
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این دو بررسي و ازلحاظ آماری بین آنها رابطه معنيدار آماری

میزان فعالیت فیزیكي در بین بیماران دیابتي در گروه های دو

وجود دارد(.)P=0/03

گانه کنترل و شاهد قبل از مداخله آموزشي به ترتیب 24/0و

در بررسي رابطه آماری میزان  HbA1Cقبل از مداخله در گروه

 17/1درصد فعالیت فیزیكي کم است و بین این دو گروه قبل از

کنترل و شاهد رابطه معنيدار آماری با آزمون تي مستقل مشاهده

مداخله رابطه معني دار آماری وجود ندارد.

نشد(ارزش پي برابر  .)0/41و در بررسي رابطه آماری میزان

از مقایسه میزان هموگلوبین در گروه مداخله قبل و بعد از

 HbA1Cبعد از مداخله در گروه کنترل و شاهد رابطه معنيدار

مداخله شاهد کاهش این میزان از  2/77به  1/02ميباشیم.

آماری با آزمون تي مستقل وجود داشت (( )P=0/007جدول-3

بر اساس نتایج جدول شماره  ،7تأثیر آموزش بر مبنای پروتكل

.)4

فعالیت فیزیكي در بین بیماران بر حسب اجزاء پروتكل ،قبل از

طبق نتایج جدول شماره  3مداخله آموزشي باعث افزایش میزان

مداخله آموزشي مولفههای کار با وزنه و توپ و تقویت

فعالیت فیزیكي گردیده است  %04/2بیماران گروه مداخله

عضالت اسكلتي و ستون مهره در بین بیماران صفر بوده است.

فعالیت متوسط فیزیكي و تنها %13/7گروه شاهد دارای فعالیت

همچنین بیشترین مؤلفه قبل از مداخله آموزشي حرکات نرمشي

سطح متوسط هستند و این از رابطه از نظر آماری معني دار است.

با فراواني  0نفر و حدود  %64بیماران را شامل ميشد .بعد از

تفاوت میزان هموگلوبین گلیكولیزه در بین بیماران دیابتي گروه

مداخله کلیه بیماران قادر به انجام حرکات نرمشي و حرکات

مداخله و شاهد از نظر آماری بعد از مداخله معني دار است.

سرد کردن بودند.

جدول -7بررسی تأثیر آموزش بر مبنای پروتکل فعالیت فیزیکی در بین بیماران بر حسب اجزاء پروتکل
مؤلفههای فعالیت فیزیکی

بعد از مداخله

قبل از مداخله
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

حرکات نرمشی

9

46/14

17

100

حرکات جنبشی

7

12/91

16

91/29

حرکات کششی

10

47/04

11

29/12

تقویت عضالت اسکلتی و ستون مهره

0

0

42

77/47

کار با وزنه و توپ

0

0

44

70/47

حرکات سرد کردن

2

41/44

17

100

بحث
در این مطالعه شاهد فیزیولژیک بر تأثیرمداخله آموزشي بر روی
بیماران میزان HbA1Cميباشدهمانطور که مشاهده ميشود بین
میزان فعالیت فیزیكي و میزان  HbA1Cدر گروه مداخله رابطه
معنيدار وجود دارد؛ به ترتیب با میانگین انحراف معیار

است .در همین راستا هایسلر و همكاران 1مشاهده کردند که
میزان HbA1Cاز  %2/3قبل از مداخله به  1/3پسازآن رسیده
است( .)16در مطالعه محمودی نیز رابطه معنيدار در میزان
 HbA1Cمشاهده شد( .)13در مطالعه اوری و

همكاران6

در

تغییر رفتار فعالیت فیزیكي در بیماران دیابتي مداخالت رفتاری

 2/77±1/34و  1/02±1/63و سطح معنيداری  0/03این تغییرات
بیانگر تأثیر مداخله آموزشي بر روی میزان هموگلوبین HbA1C

Heisler
Avery

1
2
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نتیجه گیری

 در مطالعه2 . مشاهده شدHbA1C بهبود معنيدار کلینیكي در

فعالیت فیزیكي برنامه ریزی شده و منظم در قالب پروتكل

قبل از آموزش و بعدHbA1C رخشنده رو و همكاران میانگین

حرکات ورزشي در بین بیماران دیابتي بر روی بهزیستي و

10/7±1/2  درصد (قبل از آموزش) به13/1±6/6 از آموزش از

.سالمت آنها تأثیر مثبت داشته است

درصد (بعد از آموزش) کاهش یافت و تفاوت حاصله معنيدار

تقدیر و تشکر

آموزش بیماران دیابتي نهتنها بر سطح دانش آنها مؤثر7 .بود

این مطالعه با حمایت مالي معاونت تحقیقات و فن آوری

 نیز مؤثر است و آموزشHbA1C است بلكه بر کاهش میزان

دانشگاه علوم پزشكي همدان (مرکز تحقیقات عوامل اجتماعي

گسترده و طوالنيمدت اثر بیشتری از آموزشهای فشرده و

موثر بر سالمت) انجام شده است که نهایت سپاس و قدرداني

 یكي از راههای اساسي در درمان بیماری دیابت.کوتاهمدت دارد

 نویسندگان ایـن مقاله مراتب سپاسگزاری خـود را.بعمل مي آید

.کنترل سطح باالی قند خون است

.از بیماران دیـابتي مرکز دیابت همدان اعـالم مي نمایند
همه حقوق معنوی این اثر مالكیت این مقاله متعلق به دانشگاه
علوم پزشكي همدان و اینجانب به عنوان پژوهشگر تمام وقت در
. تعلق دارد،آن فعالیت ميکنم
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Abstract
Introduction: Diabetes is the cause of more than 1.3 million deaths
worldwide. Exercise programs reduce glycosylated hemoglobin levels by
about 0.6 percent from 8 weeks to one year. Keeping HbA1C below 7% not
only prevents the onset of diabetes complications in the springs, kidneys and
nerves, but also prevents them from progressing and prevents them from
progressing. Exercise in type 2 diabetic patients should be taken to improve
patient well-being.
Materials and Methods: 75 diabetic women were selected and randomly
assigned to intervention and control groups. The physical activity test was
performed with the HbA1C test and then the prepared training program was
performed on the intervention groups. The HbA1C and posttest tests were
repeated in the intervention and control group. The data collection method
includes a demographic profile questionnaire of the studied individuals and
a short version of the International Physical Activity Questionnaire.
Appropriate tests were used to investigate the relationship between each
factor.
Results: The HbA1C level in the control group before and after the mean
intervention was 3.8 59 1.59 and 8.8 33 1.33, respectively. And in the study
of the statistical relationship between HbA1C level after intervention in the
control and control group, there was a statistically significant relationship
with independent t-test (P = 0.005). After the intervention, all patients were
able to perform soft movements and cooling movements.
Conclusion: The program of promoting physical activity based on the
exercise protocol in type 2 diabetic patients has been effective in improving
the health index of patients.
Key words: Hemoglobin A1C, Physical activity, Type 2 diabetic patients
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