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مقدمه :تمرین هوازی به همراه مصرف مكملهای گیاهي راهكاری مؤثر برای کنترل عوارض ناشي از
دیابت است .هدف از پژوهش حاضر تأثیر مصرف خوراکي استویا و تمرین هوازی بر پروفایل چربي و

 1گروه تربیت بدني و علوم ورزشي ،واحد تهران شرق ،دانشگاه

مقاومت بهانسولین مردان دیابتي نوع  2است.

آزاد اسالمي تهران ،ایران

روش کار :دراین پژوهش  28مرد مبتال به دیابت نوع  2به صورت هدفمند انتخاب شدند و تصادفي به
 4گروه  7نفری ،شامل گروه تمرین هوازی ،گروه مصرف استویا ،گروه تمرین هوازی  +مصرف استویا
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و گروه کنترل تقسیم شدند .پروتكل تمریني به مدت  8هفته و هر هفته  6جلسه به مدت  23تا  4۴دقیقه
با شدت ۴3تا  7۴درصد ضربان قلب بیشینه بهصورت یک روز در میان انجام گرفت .داده ها با استفاده
از روش آماری tهمبسته و تحلیل کوواریانس ارزیابي شد.
نتایج :بین مرحله پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای لیپوپروتئین پرچگال ،لیپوپروتئین کم چگال،
کلسترول ،قندخون ناشتا ،تریگلیسرید ،انسولین ،مقاومت بهانسولین و حداکثر اکسیژن در دو گروه
تمرین هوازی و تمرین هوازی  +مكمل استویا نسبت به دو گروه مكمل استویا و کنترل تفاوت معناداری
وجود داشت ( .)P≥3/3۴میزان لیپوپروتئین کم چگال ،کلسترول ،قندخون ناشتا ،تریگلیسرید ،انسولین،
مقاومت بهانسولین پایین آمد و میزان لیپوپروتئین پرچگال و حداکثر اکسیژن افزایش داشت (.)P≥3/3۴
نتیجهگیری :با توجه پژوهش به نظر مي رسد انجام تمرین هوازی موجب کاهش کلسترول ،مقاومت
بهانسولین ،میزان قندخون ناشتا و تریگلیسرید ميشود ،ولي مصرف مكمل استویا تأثیر چنداني بر روی
متغیرها مرتبط ندارد.
کلمات کلیدی :استویا ،پروفایل چربي ،تمرین هوازی  ،دیابت نوع  ،2مقاومت به انسولین
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مقدمه
بیماری دیابت نوع  2نوعي اختالل در سوخت و ساز بدن است

فعالیت بدني به همراه رژیم غذایي و دارودرماني از راههای

که با باال بودن گلوکز خون در شرایط مقاومت در مقابل

مدیریت دیابت به شمار ميرود ( .)8فعالیتهای ورزشي ازجمله

انسولین و کمبود نسبي انسولین شناسایي ميشود ( .)1بر اساس

تمرینات هوازی تأثیرات مثبتي بر کاهش خطرات متابولیكي

گزارش سازمان بهداشت جهاني ،پیش بیني شده است تا سال

دارند و با افزایش مصرف قند کلي بدن توسط سلولهای

 2363تعداد افراد مبتال به دیابت نوع  2به  4/3میلیون

عضالني و همچنین فعالتر کردن سوختوساز چربيها ،سبب

نفربرسد( .)2عوارض دیابت ميتواند شامل آسیب به شبكیه

کاهش غلظت گلوکز و بهبود چربيهای خون ميشوند،

چشم ،کاتاراکت ،نوروپاتي و مشكالت قلبي-عروقي باشد.

ازاینرو ،بیماران دیابتي نوع  2ميتوانند از تمرینات هوازی

ازجمله علل بروز بیماری دیابت ميتوان به الگوی زندگي

جهت کنترل بهتر گلوکز خون ،پروفایل چربي ،وزن خود

نامناسب ،رژیم غذایي ناسالم ،کاهش فعالیت بدني و همچنین

استفاده کنند ( .)9فعالیت هوازی در مبتالیان به دیابت نوع 2

صنعتي شدن جوامع اشاره کرد .بدیهي است که هریک از این

ميتواند سطوح هموگلوبین گلیكوزیله را کاهش دهد (.)13

اختالالت ميتواند کیفیت زندگي فرد را متأثر سازد و

نتایج تمرینات هوازی برخي از پژوهشها تغییری در قند خون،

هزینههایي را بر سیستم خدمات درماني هر جامعهای تحمیل کند

مقاومت به انسولین ،کلسترول  ،تری گلیسرید ،لیپوپروتئین کم

( .)6مقاومت به انسولین عاملي کلیدی در اختالالت متابولیک

چگال ( )LDLو لیپوپروتئین پرچگال ( ،)HDLنداشته است

از قبیل دیابت نوع  2محسوب ميشود .محققان عنوان کردهاند

و برخي دیگر از پژوهش ها تغییر را گزارش کرده اند-14( .

که سندرم متابولیک ،چاقي و مقاومت به انسولین به طور

 .)11لذا با توجه به ازدیاد روزافزون استفاده از داروها و

چشمگیری تحت تأثیر جوانب مختلف است ( .)4استفاده از

مكملهای گیاهي توسط بیماران ،مشخص شدن میزان تأثیر این

برخي ترکیبات طبیعي بهعنوان شیرینکنندههای جانشین شكر

مكملها برای تجویز و استفاده افراد مسئله مهمي است.

صنعتي همچون استویا با خاصیت شیرینکنندگي بسیار بیشتر از

بههرحال ،بر اساس مطالعات پیشین در مورد اثر تمرین ورزشي

سایر شیرینکنندهها ،راهكاری مؤثر برای کنترل عوارض ناشي

و تمرینات هوازی که راهكاری مؤثر برای کنترل عوارض ناشي

از دیابت است .به طوری که مصرف شیرینکنندههای استویا

از دیابت است و همانطور که گیاه استویا یک شیرینکننده

سبب کاهش قند خون و فشارخون بیماران مبتالبه دیابت نوع 2

طبیعي است و باعث کاهش قند خون و فشارخون افراد دیابتي

خواهد شد ( .)۴استویا بر روی مسیرهای پیامرساني انسولین،

نوع  2ميشود ،از این رو تحقیقي بر روی ترکیب همزمان

برداشت گلوکز و همچنین کاهش مقاومت به انسولین و عوامل

استفاده از استویا و تمرین هوازی بر افراد دیابتي نوع  2صورت

مؤثر بر آن تأثیر دارد ( .)4از اینرو ،به نظر ميرسد که پس از

نگرفته است .بر این اساس هدف مطالعه حاضر تعیین اثر مصرف

مصرف استویا پاسخ به گلوکز مصرفي بهتر خواهد بود ( .)3از

استویا و تمرین هوازی بر پروفایل چربي و مقاومت به انسولین

دیگر مشكالتي که در دیابت نوع  2شیوع دارد ،بر هم خوردن

مردان دیابتي نوع  2بود.

تعادل پروفایل لیپیدی سرم است که استفاده از عصاره استویا
ميتواند اثرات مثبتي را بر تعدیل پروفایل لیپیدی اعمال کند
( .)7همچنین،از دیرباز تا کنون متخصصان عقیده دارند که
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روش کار
این پژوهش پژوهش حاضر از نوع تحقیقهای نیمه تجربي است.
طرح پژوهش بهصورت پیشآزمون – پسآزمون با سه گروه
تجربي و یک گروه کنترل انجام گرفت .در این مطالعه با
هماهنگي بیمارستان طالقاني شهر تهران افرادی که طي یک
سال اخیر به انجمن گابریک تهران مراجعه کردهاند و تحت
کنترل بودهاند انتخاب شدند .همچنین این مطالعه دارای کد
اخالق از دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي تهران به شماره
ثبتي  IR.IAU.TMU.REC.1398.083و کد کار آزمایي
بالیني  IRCTID: IRCT20190505043476N1است .از
اینرو  28نفر مرد مبتال به دیابت نوع  2بهصورت تصادفي در
چهار گروه  7نفره (تمرین هوازی ،مصرفکننده استویا ،تمرین
هوازی و مصرفکننده استویا و گروه کنترل) تقسیم شدند.
همچنین ،مالك ورود شرکت کنندگان در مطالعه )1 :نداشتن
برنامه تمرین ورزشي منظم به مدت یكسال )2بهجز بیماری
دیابت به بیماری دیگری مبتال نباشند )6 .عدم استفاده از سیگار
 )4عدم استفاده مشروبات الكي  )۴عدم استفاده مكمل ضد
اکسایشي در مدت  3ماه قبل  )3سن بین  4۴تا  3۴سال .برای
اندازهگیری انسولین از روش االیزا و با کیتهای مخصوص و
نیز برای اندازهگیری مقاومت به انسولین از فرمول HOMA-
 IRاستفاده شد .اندازهگیری هموگلوبین گلیكوزیله یک بار
قبل از شروع تمرینات و یک بار پس از پایان تمرینات انجام
گردید .جهت بررسي متغیرهای بیوشیمیایي موردنظر عمل
خونگیری از تمامي آزمودنيهای  4گروه در دو مرحله یعني
پیش از شروع تمرینات و بعد از  8هفته تمرینات هوازی در
حالت ناشتایي  14-12ساعته در زمان صبح صورت گرفت.
نمونه پس از حضور در آزمایشگاه توسط متخصص علوم
آزمایشگاهي مقدار  13میليلیتر خون از محل ورید پیش
آرنجي با استفاده از سرنگهای  13ccو کیتهای پارس

آناهیتا نفیسی و همكار

آزمون ساخت شرکت پارس آزمون با حساسیت  1تا 1۴3
میليگرم در دسي لیتر ،گرفته شد .سپس بخشي از نمونهی
خوني به شكل سرم (بخش جداشده پس از انعقاد نمونهی
خوني) با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ ساخت شرکت هیتک
آلمان جدا شده و بخشي دیگر بهصورت پالسما (با افزودن ماده
ضدانعقاد) تهیه شد .بخشي از نمونههای تهیهشده بهصورت
سرمي تا زمان آزمایشات در فریزر  -83درجهی سانتیگراد
نگهداری شد .سپس نتایج بهدستآمده از نمونههای خون
وریدی ثبت گردید .پس از اجرای  8هفته تمرین هوازی و 24
ساعت پس از آحرین جلسه تمریني مجدد نمونه خوني از
آزمونيها گرفته شد و اطالعات نهایي شاخصهای موردنظر
ثبت و موردبررسي قرار گرفت .همچنین در دو گروه  7نفری،
گروه اول (مصرفکننده استویا) روزی  1گرم عصاره استویا
بدون تمرین هوازی و گروه دوم ،تمرین هوازی به همراه
مصرف روزی  1گرم عصاره استویا بود (.)1۴
پروتکل تمرینی
پروتكل تمریني در این مطالعه به مدت  8هفته و هر هفته  6جلسه
که مدتزمان هر جلسه  23-4۴دقیقه و بهصورت یک روز در
میان بود ،انجام گرفت .در آغاز هر جلسه تمرین ،آزمودنيها به
مدت  13دقیقه شامل  ۴دقیقه دو با شدت  ۴3تا  7۴درصد ضربان
قلب بیشینه  ،پنج دقیقه حرکات کششي و پنج دقیقه نیز حرکات
نرمشي برای گرم کردن انجام دادند ،سپس آزمودنيها تمرین
هوازی بر روی تردمیل را اجرا کردند .ییییي شدت تمرین بر
اساس ضربان قلب بیشینه و با استفاده از فرمول (سن )223-تعیین
شد .فعالیت هوازی در دو هفته ابتدایي با شدت  ۴3-33درصد
ضربان قلب بیشینه و به مدت 63دقیقه انجام شد .سپس ،جهت
رعایت اصل اضافهبار ،هر دو هفته ،پنج درصد بهشدت اضافه
شد تا درنهایت ،در دو هفته آخر تمرین ،این شدت به 3۴-7۴
درصد ضربان قلب بیشینه رسید .مدت فعالیت نیز به شكل
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فزاینده للهر دو هفته به میزان پنج دقیقه اضافه گردید؛ بهگونهای

کلسددترول ،قند خون ناشددتا ،تری گلیسددیرید ،انسددولین و مقاومت به

که مدت فعالیت در دو هفته انتهایي به  4۴دقیقه رسید .شدت

انسددولین و افزایش معنيداری در متغیر  HDLو حداکثر اکس دیژن

تمرینات با استفاده از ساعت دیجیتالي کنترل شد .با افزایش و

مصددرفي نشددان دادند ( .)p<3/3۴درحاليکه گروههای مصددرف

یا کاهش سرعت دویدن ،شدت تمرینات طوری تنظیم ميشد

اسدددتو یا و کنترل تغییر معنيداری در کل متغیر ها نشدددان نداد ند

که ضربان قلب در محدودۀ تعیینشده برای هر فرد باشد (.)13

(( .)p<3/3۴جدول .)2

برآورد حداکثر اکسیژن مصرفي  VO2maxبرای آزمودني

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس با سدددطح معنيداری کوچکتر از

هااز طریق فرمول زیر صورت پذیرفت.

 3/3۴نشددددان داد که ت فاوت معني داری بین متغیر های تحقیق با
گروههای پژوهش در مرحله پسآزمون وجود دارد؛ درصورتي در

)𝑒𝑔𝐴 × 3.542 + (−0.14
)}𝑔𝑘{𝑠𝑠𝑎𝑚 𝑦𝑑𝑜𝑏 × + (0.015
)𝑅𝐻 𝑔𝑛𝑖𝑡𝑠𝑒𝑟 × + (−0.11

مرحله پیشآزمون تفاوت معناداری یافت نشددد .از اینرو ،مصددرف
اسدددتویددا و تمرین هوازی بر سدددطوح سدددرمي (،HDL ،LDL

اطالعات مورد نیاز پس از جمعآوری ،توسط نرم افزار آماری

کلسددترول ،تریگلیسددیرید و انسددولین) ،قند خون ناشددتا ،مقاومت به

 SPSS 19در سطح معناداری  p≤ 303۴مورد تجزیه و تحلیل

انسددولین و نیز حداکثر اکسددیژن مصددرفي در حین فعالیت فیزیكى

قرار گرفت .از آزمون  tهمبسته برای تغییرات درونگروهي

مردان دیابتي نوع دوم تأثیر معناداری دارد (جدول  .)6همچنین نتایج

وآزمون تحلیل کواریانس و نیز در صورت تفاوت معناداری از

آزمون تعقیبي بونفروني نشدددان داد که گروه های تمرین هوازی و

آزمون تعقیبي بونفروني جهت تعیین محل اختالف بین گروهي

تمرین هوازی  +مصرف استویا نسبت به گروههای مصرف استویا و

استفاده شد.

کنترل بهطور معنيداری  ،LDLکلسددترول ،قند خون ناشددتا ،تری

نتایج

گلیسیرید ،انسولین و مقاومت به انسولین کمتری داشتند (.)p<3/3۴
و نیز گروه های تمرین هوازی و تمرین هوازی +مصدددرف اسدددتو یا

ویژگيهای آنتروپومتریكي و ترکیب بدني آزمودنيها در جدول

نسدددبت به گروه های مصدددرف اسدددتویا و کنترل بهطور معنيداری

 1آورده شدددده اسدددت .نخسدددت دادههای پژوهش با اسدددتفاده از

 HDLو حداکثر اکسددیژن مصددرفي بیشددتری داشددتند(.)p<3/3۴

روشهای آمار تو صیفي شامل میانگین و انحراف معیار تو صیف

عالوه بر این بین گروه تمرین هوازی بدا گروه تمرین هوازی+

شده است .از آزمونهای  tهمب سته برای تغییرات درونگروهي و

مصرف استویا و همچنین بین گروه مصرف استویا و کنترل تفاوت

از آزمون تحل یل کووار یانس برای ت فاوت های بین گروهي در

معني داری در متغیرهددای ،HDL ،LDLکلسدددترول ،قنددد خون

پسآزمون با کنترل اثر پیشآزمون اسدددتفاده شدددد .از اینرو ،نتایج

ناشدددتا ،تری گلیسدددیرید ،انسدددولین ،مقاومت به انسدددولین و حداکثر

آزمون  tهمبسددته نشددان داد که گروههای تمرین هوازی و تمرین

اکسیژن مصرفي دیده نشد (.) p< 3/3۴

هوازی +مصددرف اسددتویا کاهش معنيداری در متغیرهای ، LDL

جدول  .4ویژگيهای آنتروپومتریكي و ترکیب بدني آزمودنيها
متغیرها
سن (سال)

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

متغیرها

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تمرین هوازی

7

33/71

۴/1۴

قد

تمرین هوازی

7

173/14

13/61

هوازی  +استویا

7

۴9/42

3/۴2

(سانتي متر)

هوازی  +استویا

7

139/46

3/77

مصرفکننده استویا

7

۴8/8۴

4/3۴

مصدددرف ک ننددده

7

173/83

11/23

آناهیتا نفیسی و همكار
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استویا
کنترل

7

۴۴/14

6/28

وزن

تمرین هوازی

7

8۴/۴7

16/63

(کیلوگرم)

هوازی  +استویا

7

73/28

1/49

مصرفکننده استویا

7

82/3

14/6۴

کنترل

7

73/28

8/76

LDL
()mg/dL

کنترل

7

173/۴7

7/69

تمرین هوازی

7

126/83

6/73

هوازی  +استویا

7

121/29

6/93

مصدددرف ک ننددده

7

123/3

4/6۴

استویا
HDL
()mg/dL

کنترل

7

126/14

4/22

تمرین هوازی

7

42/8۴

1/37

کلسترول

تمرین هوازی

7

186/۴7

7/39

هوازی +استویا

7

42/28

1/73

()mg/dL

هوازی  +استویا

7

178/71

3/93

مصرفکننده استویا

7

46/14

1/64

مصدددرف ک ننددده

7

177/8۴

6/32

استویا
کنترل

7

42/۴7

1/۴1

کنترل

7

186/28

6/2۴

قددنددد خددون

تمرین هوازی

7

1۴4/3

4/89

تریگلیسیرید

تمرین هوازی

7

112/14

1/64

ناشتا

هوازی +استویا

7

1۴4/42

۴/74

()mg/dL

هوازی  +استویا

7

116/14

1/6۴

()mm/L

مصرفکننده استویا

7

1۴6/۴7

4/99

مصدددرف ک ننددده

7

112/42

1/27

کنترل

7

1۴7/14

3/74

کنترل

7

112/3

1/36

انسولین

تمرین هوازی

7

7/42

3/2۴

مددقدداومددت بدده

تمرین هوازی

7

۴/38

3/28

()mg/dL

هوازی  +استویا

7

7/۴6

3/61

انسولین

هوازی  +استویا

7

۴/13

3/1۴

مصرفکننده استویا

7

7/43

3/27

(HOMA-

مصدددرف ک ننددده

7

۴/39

3/23

)IR

استویا

کنترل

7

7/۴4

3/19

حددداکددثددر

تمرین هوازی

7

68/39

3/36

اکسددددیددژن

هوازی  +استویا

7

68/24

3/43

مصرفي

مصرفکننده استویا

7

68/63

3/۴3

()ml/kg

کنترل

7

68/28

3/6۴

استویا

کنترل

7

۴/23

3/13
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جدول  .2مقادیر آزمون  tهمبسته مربوط به تغییرات درونگروهي متغیرها در گروههای مختلف
مقدارT

سطح معنی
داری

تمرین هوازی

3/21

*3/331

تریگلیسیرید

تمرین هوازی

13/96

*3/331

هوازی  +استویا

6/19

*3/31

()mg/dL

هوازی +استویا

9/۴3

*3/331

مصرفکننده استویا

-3/11

3/91

مصرفکننده استویا

-1/92

3/13

کنترل

3/37

3/۴2

کنترل

-3/73

3/۴3

تمرین هوازی

-6/87

*3/338

تمرین هوازی

63/88

*3/331

هوازی  +استویا

-2/8۴

*3/32

هوازی +استویا

1۴/64

*3/331

مصرفکننده استویا

1//42

3/33

مصرفکننده استویا

-3/۴3

3/۴9

کنترل

1/۴8

3/13

کنترل

1/39

3/61

کلسترول

تمرین هوازی

3/83

*3/331

مقاومت به انسولین

تمرین هوازی

2۴/29

*3/331

()mg/dL

هوازی  +استویا

9/13

*3/331

()HOMA-IR

هوازی  +استویا

13/83

*3/331

مصرفکننده استویا

-1/63

3/26

مصرفکننده استویا

3/12

3/93

کنترل

3/94

3/68

کنترل

3/37

3/۴2

سدددطح قنددد

تمرین هوازی

3/93

*3/331

حداکثر اکسدددیژن

تمرین هوازی

-22/۴9

*3/331

خون ناشتا

هوازی  +استویا

۴/91

*3/331

مصرفي

هوازی  +استویا

-19/32

*3/331

()mm/L

مصرفکننده استویا

1/31

3/6۴

()ml/kg

مصرفکننده استویا

-3/92

3/69

کنترل

-3/36

3/97

کنترل

-3/36

3/97

متغیرها

مقدارT

گروه

LDL
()mg/dL

HDL
()mg/dL

سطح
داری

معنی متغیرها

گروه

سرمي انسولین
()mg/dL

* سطح معني داری ( )P ≥ 3/3۴در نظر گرفته شده است

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای پسآزمون متغیرهای گروههای پژوهش با کنترل اثر پیشآزمون
ردیف

متغیرها

1

LDL
()mg/dL

2

HDL
()mg/dL

6

4

گروه

ردیف

مقدارF

سطح معنيداری

پیش آزمون

3/337

3/96

پس آزمون

3/۴۴

*3/332

پیش آزمون

89

3/6۴

پس آزمون

13/26

*3/331

کلسترول

پیش آزمون

3/74

3/69

()mg/dL

پس آزمون

69/68

*3/331

سطح قند خون ناشتا

پیش آزمون

3/32

3/88

()mm/L

پس آزمون

19/93

*3/331

* سطح معني داری ( )P ≥ 3/3۴در نظر گرفته شده است

گروه

متغیرها

مقدارF
۴
3

7

8

سطح معنيداری

تریگلیسیرید

پیش آزمون

6/88

3/33

()mg/dL

پس آزمون

۴9/34

*3/331

انسولین

پیش آزمون

3/98

3/66

()mg/dL

پس آزمون

182/91

*3/331

مقاومت به انسولین

پیش آزمون

3/49

3/48

()HOMA-IR

پس آزمون

126/47

*3/331

حداکثر اکسیژن

پیش آزمون

3/31

3/93

مصرفي

پس آزمون

2۴3/87

*3/331

()ml/kg
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آناهیتا نفیسی و همكار

بحث
هدف در این مطالعه بررسي میزان تأثیر همزمان مصرف استویا و

گروههای تمرین هوازی و تمرین هوازی +مكمل استویا بعد از هشت

تمرین هوازی بر پروفایل چربي و مقاومت به انسولین مردان دیابتي

هفته افزایش معنيداری در سطوح  HDLنشان دادند درصورتيکه

نوع  2بود .اولین نتیجه پژوهش حاضر حاکي از آن بود که گروههای

این تغییرات در گروههای مصرف استویا و کنترل معنيدار نبود که با

تمرین هوازی و تمرین هوازی +مكمل استویا بعد از هشت هفته

تحقیقات( )18،17،9،۴همسو و با تحقیق رضانژاد ناهمسو است

کاهش معنيداری در سطوح  LDLنشان دادند نتایج در این بخش

( .)19فعالیت هوازی با افزایش لیپوپروتئین پرچگال موجب کاهش

با تحقیقات ساعد موچشي و همكاران ( ،)1694خواجوی و همكاران

بیماریهای قلبي عروقي ميشود و کمترین فعالیت برای افزایش

( ،)1696رشیدلمیر همكاران ( )1691و هاشمي ( )1692همسو

غلظت لیپوپروتئین پرچگال صرف  933کیلوکالری یا تقریباً 123

( .)18،17،9،۴و با تحقیقات رضانژاد و همكاران ( )1693ناهمسو

دقیقه فعالیت در هفته است و گفتهشده است که هر  13دقیقه فعالیت

است ( .)19تقریباً در بین تمامي تحقیقهای انجامشده در زمینه اثرات

هوازی  1/4میليگرم در دسي لیتر افزایش در میزان لیپوپروتئین

تمرینات هوازی یک وحدت نظر در مورد کاهش  LDLدر افراد

پرچگال ایجاد ميکند .البته در تحقیق  Kodamaو همكاران

سالم و همچنین دیابتي وجود دارد .تمرین ،کاهش اندکي در جرم

( )2337ارتباط قوی بین فعالیت بدني و میزان لیپوپروتئین پرچگال

لیپوپروتئین کم چگال ميدهد که برای اکسید کردن لیپوپروتئین کم

پیدا نشد .)23( .بههرحال این تفاوتها در مورد لیپوپروتئین پرچگال

چگال متمرکز مستعد است و نهایتاً به افزایش میزان لیپوپروتئین

را ميتوان به طول مدت تمرین نسبت داد ( .)19نتیجه دیگر نشان داد

پرچگال ميانجامد ( .)23در هنگام فعالیت بدني لیپوپروتئین

بعد از هشت هفته مداخله گروههای تمرین هوازی و تمرین هوازی+

کمچگال با استفاده از روش آندوسیتوز وارد سلولها شده و توسط

مكمل استویا نسبت به گروههای مصرف استویا و کنترل میزان

آنزیمهای تجزیه کننده مورد تجزیه قرار گرفته تا ترکیبات آن مورد

کلسترول کمتری داشتند .به طورکلي نتایج در این بخش با تحقیقات

استفاده سلول واقع شود .با فعالیت بدني کاهش در وزن ایجاد ميشود

( .)18،17،9،۴همسو و با تحقیق رضانژاد ناهمسو است ( .)19شیوه

که متعاقب این کاهش میزان لیپوپروتئین کمچگال نیز کاهش

زندگي غیرفعال سطوح کلسترول خون را افزایش داده و نهایتاً منجر

ميیابد ،این فاکتور وابسته به وزن افراد است ( .)21برای کاهش

به چاقي ميشود ،اما افرادی که بهصورت منظم فعالیت هوازی دارند

عوامل خطرزا در اثر تمرینات چندین سازوکار توسط  Naو

از آمادگي قلبي عروقي باالتری برخوردارند که بهطورکلي حمله

همكاران ( )2313و  Marindaو همكاران ( )2316معرفي شده

قلبي در آنان کاهش ميیابد و همچنین تمرین تأثیرات مثبتي بر فشار

است که از جمله آنها ميتوان به افزایش تحریک عصب واگ و

خون دارد ( .)24نتیجه دیگر پژوهش حاضر حاکي از آن بود بعد از

متعاقب آن کاهش سایتوکین های التهابي ،کاهش فشار خون،

هشت هفته مداخله گروههای تمرین هوازی و تمرین هوازی +مكمل

کاهش استرس اکسیداتیو ،افزایش حساسیت انسولیني ،بهبود نیمرخ

استویا نسبت به گروههای مصرف استویا و کنترل میزان قند خون ناشتا

فیبرینولیتیک /انعقاد و افزایش کارکرد اندوتلیال اشاره نمود

کمتری داشتند .فعالیت جسماني باعث سوخت بهتر گلوکز شده و از

( .)26،22بههرحال ،تفاوتهایي در رابطه با لیپوپروتئین کمچگال در

اثرات مستقیم فعالیت جسماني طوالني کاهش  23تا  63درصدی قند

تحقیقهای ملموس است .و دلیل آن را ميتوان به طول مدت تمرین،

خون است؛ همچنین بهبود تحمل گلوکز که بعد از سازگاری با

دامنه سني آزمودنيها ،شدتهای متفاوت تمریني و تغذیهای نسبت

فعالیت بدني رخ ميدهد ( .)2۴نتیجه دیگر پژوهش حاضر حاکي از

داد ( .)19نتیجه دیگر از پژوهش حاضر حاکي از آن بود که

آن بود که گروههای تمرین هوازی و تمرین هوازی +مكمل استویا
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بعد از هشت هفته کاهش معنيداری در سطوح انسولین نشان دادند

از دوره تمرین هموگلوبین گلیكوزیله ،قند ناشتا ،تری گلیسرید و

درصورتيکه این تغییرات در گروههای مصرف استویا و کنترل

مقاومت به انسولین در هر دو گروه کاهش معنيداری یافته بود (.)64

معنيدار نبود که با نتایج تحقیقات  Kristو همكاران ()2316؛

 Woodو همكاران ( )2312نیز در تحقیقي  62فرد مبتال به دیابت

 Kadoglouو همكاران ( )2312و بهارلو و همكاران ()1696

نوع  2که بهصورت تصادفي در دو گروه تمرین قرار داده شدند.

همسو ( .)23-28و با نتایج ( )63،29ناهمسو بود .ورزش هوازی با

گروه اول تمرین قدرتي هیپرتروفي و گروه دوم تمرین استقامت بود.

شدت متوسط ،عمل انسولین و جذب گلوکز توسط عضالت

بعد از هشت هفته تمرین در هر دو گروه ،سطوح گلوکز و

اسكلتي را بهطور موقت بهبود ميبخشد .در این شرایط و بدون

فروکتوزآمین ،وزن ،BMI ،دور کمر ،چربي زیر پوستي شكم،

استفاده از انسولین برونزا خطر کاهش گلوکز خون ضعیف است.

ضربان قلب استراحت ،فشار خون سیستولي و دیاستولي کاهش

هرچند به دنبال فعالیت بدني شدید ميتواند افزایش گلوکز خون

معنيداری را نشان داد اما بین دو گروه تمریني تفاوت معنيداری

موقت اتفاق بیافتد ( Cunha .)61و همكاران ( )231۴نشان دادند

دیده نشد ( .)6۴دلیل ناهمخواني برخي تحقیقهای ممكن است به

فعالیت بدني سبب افزایش دریافت گلوکز توسط عضالت فعال

دلیل تفاوت درشدت و حجم تمرین و همچنین حجم و نوع نمونه

ميشود .فعالیت بدني سبب تحریک  4GLUT-و انتقال آن به

در تحقیق بیان کرد .درنهایت آخرین نتیجه پژوهش حاضر حاکي از

غشای سلولي شده و برداشت سریع گلوکز توسط عضالت اسكلتي

آن بود بعد از هشت هفته مداخله گروههای تمرین هوازی و تمرین

فعال را توسط حاملهای پروتئیني افزایش ميدهد ( .)62وجه

هوازی +مكمل استویا نسبت به گروههای مصرف استویا و کنترل

اختالف این نتایج با تحقیقهای مخالف احتماالً به تفاوتها در

میزان حداکثر اکسیژن مصرفي بیشتری داشتند که این نتایج با

آزمودنيها مربوط ميشود .در تحقیق حاضر آزمودنيها بیماران

پژوهش شاد و همكاران ( ،)1693ابراهیم بهرام و همكاران (،)2316

دیابتي نوع دوم بودند درحاليکه در تحقیق کاظمي و همكاران

حسیني کاخک و همكاران ( )1693همسو بود ( .)67،63تمرینات

( )169۴آزمودنيهای دارای دیابت بارداری و در تحقیق یاراحمدی

هوازی نقش مهمي در آمادگي فرد خواهد داشت و واکنش بدن

و همكاران ( )1696آزمودنيهای چاق مورد بررسي قرار گرفته

نسبت به این تمرینات بهصورت سازگاریهای قلبي عروقي بروز

بودند که از دالیل احتمالي ناهمسویي ميتواند باشند( .)63،29نتیجه

خواهد نمود ،در واقع این تمرینات موجب افزایش تعداد

پژوهش حاضر حاکي از آن بود بعد از هشت هفته مداخله گروههای

مویرگهای تارهای عضالني و سطح مقطع عضله ميشود که به

تمرین هوازی و تمرین هوازی +مكمل استویا نسبت به گروههای

خونرساني بیشتر منجر ميشود .همچنین تعداد و اندازه میتوکندری

مصرف استویا و کنترل میزان مقاومت به انسولین کمتری داشتند؛ که

عضله اسكلتي افزایشیافته و متابولیسم اکسایشي عضله بهبود یافته و

با نتایج ( .)28همسو و با نتایج ( )63،29ناهمسو بود .در تحقیقها

درنتیجه منجر به افزایش توان هوازی ميشود (.)68

بهصورت مكرر دیدهشده است که تمرینات طوالنيمدت ورزشي با

نتیجهگیری

کاهش تجمع چربي ،احتماالً ضمن تغییر در میزان برخي از
آدیپوکاینها و کاهش تجمع اسیدهای چرب ،حساسیت به انسولین
را نیز بهبود ميبخشد و از مقاومت به انسولین پیشگیری ميکند (.)66
 Bacchiو همكاران ( )2312در تحقیقي به مقایسه اثر  4ماه تمرین
قدرتي و هوازی روی  43بیمار مبتال به دیابت نوع  2پرداختند .پس

با توجه به اینكه بین دو گروه تمرین هوازی و تمرین هوازی +مكمل
ا ستویا در هیچکدام از متغیرها تفاوت معنيداری دیده ن شد ميتوان
چنین نتیجه گرفت که اثربخشد دي گروه تمرینات هوازی +مكمل
استویا احتماالً به خاطر تمرینات هوازی بوده و مصرف مكمل استویا
نقش زیادی دراین تفاوت ها نداشدددته اسدددت؛ بنابراین اسدددتفاده از
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از تمرینات هوازی با شدت متوسط بهعنوان یک روش غیر دارویي

تمری نات هوازی مو جب بهبود پرو فا یل چربي و انسدددولیني مردان

.در کنار سایر مداخالت دارویي استفاده نمایند

 با توجه به نتایج پژوهش که، از اینرو.دیابتي نوع دوم شدددده اسدددت

تشکر و قدردانی

حاکي از تأثیرات مثبت تمرین هوازی بر پروفایل چربي و مقاومت

بدددینوسددیله پژوهشددگران مراتددب قدددرداني و تشددكر خددود را از

به انسولین بیماران دیابتي نوع دوم است؛ پیشنهاد ميشود این بیماران

،معاونددت پژوهشددي دانشددگاه آزاد اسددالمي واحددد تهددران شددرق

 عروقي و اختالالت-جهت کم کردن کاهش عوامل خطرزای قبلي

 انجمددن دیابددت گابریددک،مسددؤوالن محتددرم بیمارسددتان طالقدداني

گلیسمیک ناشي از دیابت تحت نظر متخصص فیزیولوژی ورزشي

. اعالم ميدارند،که در این پژوهش ما را یاری فرمودند
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Abstract
Introduction: Aerobic exercises along with the use of herbal supplements are
an effective way to control the complications of diabetes. The aim of this
study was to study the effect of Stevia Oral consumption and aerobic exercise
on fat profile and insulin resistance in type 2 diabetic men.
Methods: In this study, 28 men with type 2 diabetes were selected for
purposeful and randomly divided into 4 groups of 7, Including aerobic
exercise group, stevia consumption group, aerobic exercise group + stevia
consumption and control group were divided. The exercise protocol was
conducted for 8 weeks and 3 sessions each week, each session being 20-45
minutes. The outcome data was analyzed using Dependent T-test and Analyze
of Covariance.
Result: There was a significant difference between the level of pre-test and
post-test of HDL, LDL, cholesterol, fasting blood glucose, triglyceride,
insulin resistance, insulin resistance and maximum oxygen in the two groups
of aerobic exercise and aerobic exercise + Stevia supplements compared to
the two groups of Stevia supplements and control (P≤0.05) LDL, cholesterol,
fasting blood glucose, triglyceride, insulin, Insulin resistance, decreased and
HDL and maximal oxygen levels increased (P≤0.05).
Conclusions: According to research, aerobic exercise appears to decrease
cholesterol, insulin resistance, fasting blood sugar and triglycerides, but
intake stevia supplements has little effect on related variables.
Keywords: Aerobic exercises, Insulin resistance, Fat Profile, Stevia, Type 2
diabetes

