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خالصه
مقدمه
دیابت نوع  2در ارتباط با افزایش عوامل خطرزای اختالالت قلبی -عروقی از جمله؛ افزایش فشار خون باال،
هیپرلیپیدمی،هموگلوبین گلیکوزیله ،افزایش گلوکز خون ناشتا و کمبود فعالیت بدنی است .تمرینات هوازی ،نوع
رایج فعالیت ورزشی هستند که باعث بهبود در کنترل گلیسیمیک ،وضعیت لیپیدهای سرم و کاهش گلوکز خون
میشود .هدف تحقیق حاضر بررسی اثر فعالیت ورزشی هوازی بر تغییرات گلوکز خون ،هموگلوبین گلیکوزیله و
عوامل خطرزای قلبی -عروقی در افراد مبتال به دیابت نوع  2است.
روش کار
در این مطالعه نیمه تجربی در سال  ،6486از مراجعهکنندگان به انجمن دیابت کرمانشاه تعداد  61نفر به طور
داوطلبانه به عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت کرده و به صورت تصادفی در دو گروه هوازی ( 2نفر) و

 -1،5،6کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی،

کنترل ( 2نفر) قرار گرفتند .برنامه تمرینی گروه هوازی شامل  4جلسه دویدن در هفته با شدت  16تا  % 26ضربان

دانشگاه رازی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران

قلب بیشینه به مدت  2هفته بود .پیش و پس از مداخله ،وزن ،BMI ،گلوکز خون ناشتا ،HbA1c،پروفایل لیپیدی،

 -2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده

فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و  Vo2maxاندازهگیری شدند .اطالعات با نرم افزار  SPSSو آزمون

تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه رازی

کولوگروف اسمیرنوف و تی تجزیه و تحلیل و بررسی شدند.

کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران

نتایج

 -3،4استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی،

بعد از  2هفته تمرین هوازی TG,،LDL-c،HbA1cگلوکز خون ناشتا در گروه هوازی کاهش معنادار یافتند و

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه

تغییر معناداری در گروه کنترل نداشتند Vo2max .در گروه هوازی افزایش معنادار پیدا کرد.در ،HDL-c

رازی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران

کلسترول ،فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ،وزن و  BMIهیچگونه تغییر معناداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری
انجام  2هفته فعالیت هوازی باعث کاهش ، HbA1cگلوکز خون ناشتا و بهبود در پروفایل لیپیدی میشود اما

*کرمانشاه -دانشکده تربیت بدنی و علوم
ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،کرمانشاه،
ایران
تلفن+82-24-43253525 :
email:vahidtadibi@razi.ac.ir

باعث تغییرات معنادار در فشار خون ،وزن و  BMIدر این دسته بیماران نمیشود.
کلمات کلیدی :پروفایل لیپیدی ،دیابت ،فعالیت هوازیHbA1c ،
پی نوشت :این پژوهش برآمده از پایان نامه کارشناسی ارشد است که تحت راهنمایی نویسنده دوم در دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی انجام شده است.
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مقدمه

پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماریهای قلبی -عروقی و پیشگیری

دیابت نوع  2شایعترین نوع دیابت است و حدود % 85 - 86

از عوارض خاص بیماری دیابت کمککننده است (.)62 ،66

انواع دیابت را شامل می شود ( .)6دیابت نوع  2در ارتباط با

هدف بیشتر مراکز درمانی ،پیشگری از وقوع دیابت و عوامل

افزایش عوامل خطرزای اختالالت قلبی -عروقی از جمله چاقی،

خطرزای قلبی -عروقی و درمان آن است که درنتیجه چاقی و کم

افزایش فشار خون باال ،6هیپرلیپیدمی ،2کمبود فعالیت بدنی،

تحرکی ایجاد میشوند .فعالیت ورزشی با کاهش وزن باعث

افزایش گلوکز خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله است (.)3-2

کاهش سطوح تری گلیسیریدها و لیپوپروتئینهای کم چگالی ،از

ابتال به اختالالت قلبی -عروقی در بیماران دیابتی نوع  ،2حدود 2

بین رفتن چربی اضافی بدن و باعث تنظیم فشار خون میشود

تا  3برابر بیشتر از افراد دیگر است و عامل اصلی مرگ و میر در

( .)64تمرینات هوازی نوع رایج فعالیت ورزشی در معالجه افراد

این دسته از بیماران است ( .)5برخی مطالعات،عوامل خطرزای

دیابتی نوع  2است که باعث بهبود در کنترل گلیسیمیک،

گسترش بیماریهای قلبی -عروقی را ناشی از دیابت نوع 2؛ دیس

وضعیت لیپید ،کاهش چربی بدن و کاهش گلوکز خون ناشتا

لیپیدمی ،افزایش تری گلیسیرید و لیپوپروتئین کم چگالی

میشود ( .)65 ،63تمرینات ورزشی با کاهش لیپوپروتئینهای کم

( )LDLو کاهش لیپوپروتئین پر چگالی ( )HDLمعرفی کرده

چگالی ( )LDL-cو افزایش لیپوپروتئینهای پر چگالی

اند ( .)5 ،1از جمله اهداف درمانی مهم در کنترل بیماری دیابتی

( )HDL-cباعث تغییرات در نیمرخ چربی و کاهش چربیهای

بهبود کنترل عوامل متابولیک است که شامل مجموعهای از

اضافی بدن میشود ( .)61انجمن دیابت آمریکا توصیه میکند که

آزمایشها و بررسیهای مرتبط با دیابت است .از جمله مهمترین

بیماران دیابتی نوع  2حداقل  656دقیقه در هفته ورزش هوازی با

این آزمایشها میتوان به اندازهگیری میزان هموگلوبین

شدت متوسط یا  86دقیقه در هفته فعالیت هوازی شدید را انجام

گلیگوزیله ،لیپوپروتئین کم چگالی ،)LDL-c( 4لیپوپروتئین

دهند ( .)65این تمرینات باعث بهبود اکسیژن مصرفی بیشینه به

پرچگالی،)HDL-c( 3کلسترول ،تری گلیسرید ،فشار خون و

میزان  ( % 66به علت بهبود در سیستم قلبی -عروقی -تنفسی) در

ترکیب بدن اشاره کرد .رایجترین آزمایش برای درجهبندی

بیماران دیابتی نوع  2نیز میشود و با این میزان تغییر انتظار میرود

کنترل متابولیک اندازهگیری هموگلوبین گلیگوزیله و بهترین

که خطر بیماریهای قلبی -عروقی به طور قابل مالحظهی کاهش

هدف درمانی در افراد مبتال به دیابت ،تعدیل هموگلوبین

یابد (.)62

گلیگوزیله است (.)6کاهش سطوح هموگلوبین گلیکوزیله

هر چند که مطالعات زیادی اثرات تمرینات ورزشی هوازی را در

A1cفواید بسیاری در کاهش عوارض قلبی -عروقی دارد ( .)2با

این دسته از بیماران مورد بررسی قرار دادهاند؛ اما وجود نتایج

توجه به تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با هموگلوبین

متضاد و ناهمگن این پژوهشها میتواند دلیلی برای بررسیهای

گلیکوزیله ،هر  %6افزایش در هموگلوبین گلیکوزیله برابر است با

بیشتر باشد .در پژوهش جورجیو 5و همکاران ،هیچگونه تغییر

افزایش  %62خطر بیماریهای رگی -مغزی و هر یک  %کاهش

معناداری در سطوح  HbA1cبعد از تمرینات ورزشی هوازی بر

آن با کاهش  %45خطر ابتال به عوارض میکرووسکوالر و %26

آزمودنیهای دیابتی نوع  2گزارش نشده است و در سوی دیگر

عوارض ماکرووسکوالر همراه است ( .)8وقوع دیابت نوع  2با

کادوگلو 1و همکاران و مایورانا 5و همکاران ،کاهش معنیدار

افزایش فاکتورهایی همچون چاقی ،تغییرات رژیم غذایی و

HbA1cرا بعد از تمرینات هوازی گزارش کردند (.)26-68

کاهش فعالیت بدنی باال میرود ( .)66فعالیت ورزشی در

همچنین برخی مطالعات بهبود در کنترل گلیسیمیک و پروفایل
لیپیدی و برخی دیگر هیچگونه تغییر معنیداری را مشاهده

1

Hypertension
Hyperlipidemia
3
Low Density Lipoprotein
4
High Density Lipoprotein
2

5

Jorgea
Kadoglo
7
Maiorana
6
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نکردهاند ( .)23-22 ،26 ،68 ،61لذا با توجه به آثار سودمند

برنامه تمرینی شامل  2هفته تمرین هوازی بود که  4جلسه در

تمرینات هوازی بر عوامل کنترل گلیسیمیک ،هموگلوبین

هفته و هر جلسه  16دقیقه انجام میشد .انجمن دیابت امریکا،

گلیکوزیله ،عوامل خطرزای قلبی -عروقی و همچنین وجود نتایج

دیابتیهای نوع  2را به  2تا  4جلسه تمرین ورزشی (هوازی یا

ناهمگن در ارتباط با فعالیتهای ورزشی هوازی بر روی

مقاومتی و یا ترکیبی) با گروههای عضالنی عمده در هفته ()25

آزمودنیهای دیابتی نوع  ،2آثار تمرینات ورزشی هوازی بر

که حداقل  656دقیقه در هفته ورزش هوازی با شدت متوسط و یا

تغییرات گلوکز خون ،هموگلوبین گلیکوزیله و عوامل خطرزای

حداقل  86دقیقه در هفته ورزش هوازی با شدت باال باشد توصیه

قلبی -عروقی است.

میکند (.)65برنامه تمرین هوازی شامل 66 :دقیقه تمرین گرم
کردن (نرم دویدن ،حرکات ترکیبی دست و پا و حرکات

روشکار

کششی) 36 ،دقیقه تمرین اصلی دویدن با شدت  16تا % 26

این مطالعه نیمه تجربی در سال  6486در انجمن دیابت کرمانشاه

ضربان قلب بیشینه و در پایان  66دقیقه سردکردن و بازگشت به

انجام شد .طرح پژوهش حاضر از ماهیتی مداخلهگرایانه برخوردار

حالت اولیه بود .ضربان قلب بیشینه توسط فرمول کارونن (سن-

بود که دارای آزمونهای پیش آزمون و پسآزمون بود .در این

 )226برآورد شد و ضربان قلب آزمودنیها حین تمرین با استفاده

پژوهش یک جلسه توجیهی برگزار شد و آزمودنیها ضمن

از دستگاه ضربان سنج پوالر دستی کنترل میشد .تمرینات

آشنایی با فرآیند کار فرم رضایتنامه و فرم سالمت را تکمیل

هوازی با توجه به عدم فعالیت ورزشی منظم این افراد و آمادگی

کردند.

جسمانی پایین در دو هفته اول به صورت پیادهروی سریع (شدت

جامعهی آماری هدف را افراد مبتال به دیابت نوع  2که در انجمن

ضربان در این دو هفته در حدود  % 16ضربان قلب و مدت بین 65

دیابت استان کرمانشاه پرونده پزشکی داشتند تشکیل میداد .که

تا  46دقیقه) بود و شدت و مدت تمرین هر هفته به صورت

از میان آنها  23نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی و

تدریجی و پیوسته افزایش مییافت.در تمرین هوازی ،آزمودنیها

باتوجه به شرایط ورود به پژوهش (عدم ابتال به بیماری دیگری به

در هنگام خستگی به انجام پیادهروی و ترکیب حرکات دست و

جزء دیابت نوع  ،2عدم مصرف دخانیات ،نداشتن فعالیت بدنی

پا تا آخر تمرین تشویق میشدند .از گروه کنترل در این مدت

منظم در طول یکسال گذشته ،داشتن  BMI≤ 25کیلوگرم بر متر

خواسته شد که فعالیت ورزشی نداشته باشند.

مربع ،قند خون ناشتا زیر  466میلی گرم بر دسی لیتر ،دامنه سنی

تستهای ورزشی و خونگیری در پیش و پس از مداخله در

 35-16سال،عدم تزریق انسولین و توانایی حضور در پروتکل به

ساعت  2صبح در آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی

مدت  2ماه) انتخاب شدند .سپس آزمودنیها در  2گروه  62نفری

کرمانشاه صورت گرفت .در ابتدا و در حالت ناشتا از هر

کنترل و تمرین هوازی قرار گرفتند که البته با توجه به شرایط

آزمودنی تست شاخص توده بدن توسط دستگاه Body

خروج از پژوهش (از جمله غیبت در برنامههای تمرین ،ابتال به

 composition zeus9ساخت کشور کره جنوبی گرفته شد.

بیماری حاد حین مطالعه ،شرکت در تمرینات ورزشی دیگر به

پروفایل لیپیدی در آزمایشگاه مرکز آموزشی طالقانی انجن

غیر از پروتکل پژوهش حاضر و  ) ..در پایان  2هفته تمرین ،در

دیابت کرمانشاه با روش اتوآناالیزر و دستگاه سینوا (ساخت

هر گروه فقط  2نفر باقی ماند .این افراد تحت درمانهای دارویی

کشور چین) سنجیده شد .هموگلوبین گلیکوزیله نیز با روش

عمومی و معمولی دیابت نوع  2از سوی یک پزشک متخصص

 ،HPLCکیت کروماتوگرافی ستون (ساخت کشور فرانسه) و

بودند .همچنین در طول انجام این مطالعه و تمرینات ورزشی تغییر

توسط دستگاه آناالیزر هموگلوبین گلیکوزیله ازمایشگاهی مدل

قابل توجهی در تجویز داروهای آزمودنیها در زمینه کنترل قند

( DS56ساخت آلمان) اندازهگیری شد .قبل از تستها از

خون و یا کنترل لیپیدی انجام نشد .میانگین قند خون این افراد
 634/36میلیگرم بر دسی لیتر بود.

)HbA1c Analyzer, Drew Scientific5(DS5

1
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آزمودنیهای خواسته شد قبل از خونگیری ،مقدار و نوع غذایی
را که مصرف میکنند در پرسشنامه تغذیه یاداشت کنند و پس از

جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد دادههای توصیفی

آخرین جلسه تمرین و در روز خونگیری پس آزمون ،رژیم

متغیر

غذایی مشابهی را با پیش آزمون داشته باشند.

طول

بیماری

دوره

گروه هوازی

گروه کنترل

5/25±2/64

5/55±2/62

(سال)

تست تردمیل تک مرحلهای 6یک تست آمادگی هوازی زیر
بیشینه است که اکسیژن مصرفی بیشینه را برآورد میکند که برای
بزرگساالن غیر ورزشکار  26تا  58ساله تدوین شده است (.)21

سن (سال)

55/56±4/65

55/55±4/36

قد ( سانتی متر)

651/62±2/8

656/12±5/62

جرم بدن ( کیلو گرم)

25/15±62/63

25/26±8/25

در پژوهش حاضر برای اندازهگیری اکسیژن مصرفی بیشینه از این

جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش از

تست استفاده شد .این تست توسط دستگاه تردمیل

پیش آزمون به پس آزمون

 h/p/Cosmos pulsar 3p 4.0ساخت کشور آلمان ،در

متغیر
HbA1c

دادههای پژوهشی به کمک نرم افزار  SPSSمورد پردازش قرار

TG

گرفت .جهت نشان دادن شاخصهای گرایش مرکزی و

Cholestreol

آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی انجام شد.

پراکندگی از آمار توصیفی استفاده شد .طبیعی بودن توزیع دادهها
با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف مورد بررسی قرار

LDL-c

گرفت .پس از اطمینان از طبیعی و همگن بودن گروهها ،از

HDL-c

آزمون تی همبسته و مستقل برای بررسی تغییرات درون گروهی

Vo2max

از پیش آزمون به پس آزمون و تفاوتهای بین گروهی استفاده
شد .سطح معنیداری آزمونهای آماری در سطح p>6/65
تعریف شد.

آزمودنیها در جدول 6آورده شده است.
کلسترول ،Vo2max ،HDL-c ،LDL-c ،گلوکز خون ،فشار
خون سیستولیک و دیاستولیک ،وزن و شاخص توده بدن در
جدول2
*

آمده

است.

نشان دهنده تفاوت معنادار نسبت به پیش آزمون (آزمون t

همبسته .)p<6/65 ،n=61براساس نتایج به دست آمده بعد از  2هفته
تمرین هوازی،گلوکز خون ناشتا با کاهش  % 8/1در گروه هوازی
تغییر معناداری را پیدا کرد اما در گروه کنترل هیچگونه تغییر
معناداری در این متغیر مشاهده نشدHbA1c.

هوازی

615/25±35/55

656/62±36/52

*6/664

کنترل

616/56±48/28

656/45±44/52

6/483

هوازی

656/12±26/32

652/56±62/14

6/628

کنترل

652/25±22/68

613/4556±24/66

6/544

هوازی

25/25±62/12

54/55±62/52

*6/663

کنترل

82/12±62/61

85/12±66/26

6/555

هوازی

53/66±65/28

55/45±5/85

6/235

کنترل

38/12±65/26

31/25±66/41

6/255

هوازی

46/44±2/62

44/62±4/26

*6/662

کنترل

28/25±2/36

28/66±2/46

هوازی

656/25±31/11

643/45±41/23

کنترل

632/55±22/32

635/25±46/66

6/685

هوازی

624/25±64/21

665/62±5/66

6/621

کنترل

668/62±62/53

662/25±8/81

6/228

هوازی

58/55±1/26

23/56±5/66

6/658

کنترل

26/55±5/23

55/45±25/45

6/155

وزن

هوازی

25/15±62/63

26/55±5/23

6/254

(کیلوگرم)

کنترل

25/26±8/25

21/55±66/56

6/658

هوازی

25/33±3/63

25/36±3/36

6/655

کنترل

28/68±2/45

28/36±2/56

6/612

glucose

BMI

همچنین نتایج به دست آمده از  ،HbA1cتری گلیسیرید،

کنترل

5/42±6/65

1/82±6/11

6/215

6/324

Diastolic

اطالعات توصیفی مربوط به طول دوره بیماری ،سن ،قد و وزن

هوازی

5/26±6/35

1/54±6/85

*6/661

Sitolic

نتایج

پیش آزمون

پس آزمون

P
*6/664

(کیلوگرم بر متر مربع)

کاهش % 65/4ی را در گروه هوازی پیدا کرد اما در گروه
کنترل هیچگونه تغییر معناداری نداشت .تری گلیسیرید (با کاهش
 )% 66/55و ( LDL-cبا کاهش  )% 65/8در گروه هوازی
کاهش معنادار پیدا کردند اما در گروه کنترل هیچگونه تغییری در
این دو متغییر مشاهده نشد .کلسترول خون (کاهش  )% 5/6و
( HDL-cافزایش  )% 2/12با وجود اینکه در گروه هوازی تغییر
کردند اما این تغییرات از لحاظ آماری معنادار نبودند.کلسترول و
 HDL-cدر گروه کنترل نیز هیچگونه تغییر معناداری را پیدا

6

The single stage Treadmill Walking Test

نکردند.
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بحث
8

بعد از مداخالت ورزشی  ،LDL-c ،HbA1cتری گلیسیرید و

2

گلوکز خون ناشتا در گروه ورزشی کاهش معنادار پیدا کردند اما

5

 HDL-cو کلسترول تغییر معناداری نداشتند .عالوه بر این هیچ

1

تغییر معناداری در متغیرهای مذکور در گروه کنترل مشاهده نشد.

5

حداکثر اکسیژن مصرفی در گروه هوازی افزایش معنادار پیدا

3

کرد اما در گروه کنترل تغییر نکرد .وزن و  ،BMIفشار خون

4

سیستولیک و دیاستولیک در هیچکدام از گروهها تغییر معناداری

2

را نداشتند.

6

نمودار  -1تغییرات غلظت هموگلوبین گلیکوزیله قبل و بعد از
9

یکی از نتایج قابل توجه فعالیتهای ورزشی که آثار مفید فعالیت
ورزشی برای بیماران دیابتی نوع  2را تایید میکند بهبود گلوکز
خون ناشتا است که در پژوهش حاضر در گروه ورزشی 8/1
کاهش معنادار پیدا کرد .تمرینات ورزشی ،باعث افزایش

266

برداشت گلوکز در عضالت بدن میشوند که این تغییرات وابسته
به تغییرات عملکردی در سیگنالهای انسولینی و مرتبط با افزایش

656

محتویات پروتئین  GLUT-4میباشند ( .)25این نتایج همسو با
6

نتایج تکماکیدیس و همکاران و لویزا و همکاران بود (.)22 ،68
666

تکماکیدیس و همکاران بعد از  3و  61هفته تمرینات ورزشی،
کاهش معنیدار گلوکز خون ناشتا و بهبود حساسیت به انسولین را

مداخله تمرینی

56

در آزمودنیهای دیابتی نوع  2مشاهده کردند ( .)22اما مغایر با
2

نتایج حاضر ،کوزا و همکاران ( )24بعد از  3ماه تمرینات هوازی
9

بر آزمودنیهای دیابتی نوع  2و بیلو4و همکاران بعد از  2هفته
فعالیت ورزشی هوازی هیچگونه کاهش معناداری در گلوکز

نمودار  -2تغییرات غلظت گلوکز خون ناشتا قبل و بعد از

خون مشاهده نکردند ( .)24 ،61در مطالعه کوزا و همکاران،

مداخله تمرینی

مدت تمرینات در هر جلسه ( 65تا  46دقیقه) نسبتا کم بود (.)24
همچنین در مطالعه بیلو و همکاران ،هم شدت و هم مدت

 Vo2maxدر گروه هوازی افزایش  % 8/25را داشت و این تغییر
نیز معنادار بود اما در گروه کنترل هیچگونه تغییر معناداری
مشاهده نشد .فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ،وزن و BMI
در هیچکدام از گروهها تغییر معناداری نداشتند.تغییراتHbA1c

تمرینات نسبتا پایین بود ( % 55 - 56ضربان قلب بیشینه به مدت
 46دقیقه در هرجلسه) و شاید علت عدم تغییر معنادار در گلوکز
خون ناشتا به همین سبب باشد؛ زیرا مدت و شدت کافی تمرینات
ورزشی از عوامل موثر در کاهش گلوکز خون است (.)28 ،61

و گلوکز خون ناشتا در نمودارهای ( )6و ( )2آمده است.
1

Takmakidis
Cauza
3
Bello
2
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پیمان یوسفی پور و همکاران

 HbA1cبعد از  2هفته فعالیت ورزشی هوازی در گروه هوازی

ابرباچ 6و همکاران بعد از  3هفته تمرینات ورزشی هوازی،

 % 65/46کاهش معنادار یافت اما در گروه کنترل تغییر معناداری

کاهش معناداری در تری گلیسیرید و LDL-cرا گزارش کردند

مشاهده نشد .این نتایج همسو با نتایج کادوگلو همکاران و

( .)22افزایش در غلظت  LDL-cو کاهش بیشتر  HDL-cدر

مایورانا وهمکاران بود ( .)26 ،26کادوگلو همکاران بعد از 61

این دسته از بیماران از جمله عوامل ابتالی افراد دیابتی به

هفته تمرینات ورزشی هوازی با شدت  % 25 - 56حداکثر

اختالالت قلبی -عروقی است ( LDL-c .)5بیشتر در دیواره عروق

اکسیژن مصرفی و مایورانا و همکاران بعد از  2هفته تمرینات

خونی جمع شده و باعث اختالالت در فعالیت قلب و عروق می-

هوازی در آزمودنیهای دیابتی نوع  ،2کاهش معنادار در سطوح

شود درحالیکه  HDL-cباعث انتقال کلسترول از عروق خونی به

 HbA1cرا گزارش کردند ( .)26 ،26یک بدنه کامل از

سوی کبد میشود و از تجمع چربیها در عروق خونی جلوگیری

اطالعات تمرینات ورزشی را به عنوان راهی برای کنترل وزن و

میکند ( .)5مکانیسمی که توسط فعالیت ورزشی باعث بهبود در

کنترل گلیسیمیک همراه با کاهش  HbA1cتایید کردهاند (.)61

افزایش متابولیسم چربی میشود میتواند ناشی از تغییرات در

بهبود در سطوح هموگلوبین گلیکوزیله و پروفایل لیپیدی بر اثر

فعالیت آنزیمهای لیپازی از جمله لیپوپروتئین لیپاز ( )LPLو لیپاز

تمرینات ورزشی هوازی؛ باعث کاهش در نشانگرهای التهابی

حساس به هورمون ( )HLباشد ( .)23مغایر با این نتایج ،کوزا و

که از بافت چربی ترشح میشوند نیز میشود و با توجه به اینکه

همکاران بعد از  3ماه تمرینات ورزشی هوازی (شدت تمرینات

این نشانگرهای التهابی باعث مقاومت به انسولین میشوند؛ کاهش

 4 ،vo2max % 16جلسه در هفته و هرجلسه  65تا  46دقیقه)،

هموگلوبین گلیکوزیله و پروفایل لیپیدی با کاهش مقاومت به

هیچ تغییر معناداری در تری گلیسیرید و LDL-cمشاهده نکردند

انسولینی همراه است ( .)46این نتایج همچنین مغایر با نتایج لویزا

( .)24همچنین در پژوهش حاضر،کلسترول تام کاهش و

و همکاران و بیلو و همکاران بود ( .)68 ،61لویزا و همکاران بعد

HDL-cافزایش یافتند اما این تغییرات از لحاظ آماری معنادار

از  62هفته تمرینات ورزشی هوازی و بیلو و همکاران بعد از 2

نبودند .این نتایج همسو با نتایج بیلو بود .بیلو و همکاران بعد از 2

هفته فعالیت ورزشی هوازی هیچگونه تغییر معناداری را در

هفته فعالیت ورزشی هوازی با شدت  % 55 - 56ضربان قلب

سطوح  HbA1cو BMIمشاهده نکردند ( .)68 ،61در پژوهش

بیشینه ( 4جلسه در هفته و هر جلسه  46دقیقه) هیچگونه تغییر

لویزا و همکاران ،آزمودنیها دارای میانگین سنی  56 - 46سال

معناداری را در قند خون ناشتا LDL-c ،و  HDL-cمشاهده

و BMI: 25-36بودند که میتوان گفت این اختالفات باال در

نکردند و جهت تغییر معنادار در پارامترهای مذکور ،مدت

سن و  BMIعلت عدم ناهمگنی این تغییرات در سطوح

طوالنیتر تمرینات را پیشنهاد کردند ( .)61مغایر با این نتایج،

HbA1cبا پژوهش حاضر باشد ( .)68همچنین شاید عدم تضاد

کادوگلو و همکاران بعد از  61هفته تمرینات هوازی با شدت 56

نتایج پژوهش بیلو و همکاران با نتایج پژوهش حاضر ،به علت

تا  35( vo2max % 25تا 16دقیقه در هر جلسه و  3جلسه در

تفاوت میانگین سنی پایینتر ( )31/22 ±8/58و همچنین شدت

هفته) کاهش معنیدار در  HDL-c ،LDL-cو  ،TGکلسترول

نسبتا کمتر تمرینات در مقایسه با پژوهش حاضر باشد ( .)61عدم

تام را گزارش کردند ( .)26فعالیت بدنی باید در هفته توزیع شود

کاهش معنادار در سطوح  HbA1cمیتواند ناشی از محدودیت

و با توجه به علم تمرین نباید دو روز پیوسته فعالیت قطع گردد.

در تعداد آزمودنیها ،مدت تمرینات ،سطوح اولیه خوب در

انجام  3جلسه تمرین هوازی متوسط تا شدید در هفته ،باعث

آزمودنیها ( )A1c≤ %5/1و آثار داروهای آنتی بیوتیکی باشد

کاهش بیشتر خطر ابتال به بیماریهای قلبی عروقی و بهبود بیشتر

که آثار ورزش را تحت تاثیر قرار میدهند باشد (.)68

در متابولیسم چربی بدن و کنترل گلیسیمیک میشود و شاید

در پژوهش حاضر ،کاهش معنادار در  )% 65/86( LDL-cو
تری گلیسیرید ( )% 66/55در گروه هوازی مشاهده شد اما هیچ
تغییری در گروه کنترل مشاهده نشد .همسو با پژوهش حاضر،

Oberbach

1
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بتوان گفت که علت کاهش معنیدار در ،TG ،LDL-c

ورزشی باشد که  %چربی کاهش یافته و بافت عضالنی بدن ،تا

کلسترول تام و بهبود  HDL-cدر پژوهش کادوگلو و همکاران

حدودی بیشتر شده است ( .)46 ،26 ،68در تایید این مطلب؛

عالوه بر شدت ومدت بیشتر تمرین ،تواتر بیشتر جلسات در هفته

گلن 3و همکاران نشان دادند که فعالیتهای ورزشی بدون تغییر

باشد (.)26،46

معنادار در کاهش وزن بدن ،باعث بهبود در آنزیمهای لیپازی و

در تحقیق حاضر هیچ تغییر معنیداری در وزن و  BMIدر هیچ

متابولیسم پروفایل لیپیدی میشوند ( .)23همچنین براساس نتایج

کدام از گروهها مشاهده نشد .این نتایج همسو با نتایج کوزا،

کادوگلو و همکاران تمرینات ورزشی بدون کاهش وزن ،باعث

بالداچی ، 6هیسایو ،2کاوگلو بود ( .)44 ،42 ،46 ،24بالدوچی و

بهبود در کنترل گلیسیمیک در افراد دیابتی نوع  2میشوند (.)44

همکاران بعد از  62هفته تمرینات ورزشی هوازی با شدت پایین

در مطالعه حاضر هیچگونه تغییر معناداری در فشار خون سیتولیک

و شدت باال ( 56تا  )vo2max % 26هیچ تغییر معناداری در وزن

و دیاستولیک در هیچکدام از گروهها مشاهده نشد .این نتایج

و  BMIمشاهده نکردند ( .)46کادوگلو و همکاران نیز بعد از

همسو با نتایج کوزا و همکاران و یوکایاما 5و همکاران بود (،24

1ماه فعالیت ورزشی با شدت  56تا  3( vo2max % 26جلسه در

 .)42کوزا و همکاران بعد از  3ماه تمرینات ورزشی هوازی

هفته و  35تا  16دقیقه در هر جلسه) ،هیچگونه تغییر معناداری را

(شدت تمرینات  4 ،vo2max % 16جلسه در هفته و هرجلسه 65

در وزن و BMIمشاهده نکردند ( .)44این نتایج مغایر با نتایج

تا  46دقیقه) ،یوکایاما و همکاران بعد از  2هفته تمرینات هوازی

ابرباچ ،مونزیلو 4بود ( .)43 ،22مونزیلو و همکاران بعد از 21

ارگومتر دوچرخه سواری ( با شدت  % 56/1 ±2/1ضربان قلب

هفته برنامه فعالیت ورزشی با شدت متوسط که در ترکیب با رژیم

بیشینه 5 ،جلسه در هفته و هر جلسه  36دقیقه) همراه با یک جلسه

غذایی هیپوکالریک در آزمودنیهای چاق مقاوم به انسولین یا

پیادهروی ( 66666گام در روز) هیچ تغییر معنیداری در فشار

دیابتی نوع  2صورت گرفت ،کاهش وزن با بهبود در  BMIرا

خون سیستولیک و دیاستولیک مشاهده نکردند ( .)24براساس

گزارش کردند ( .)43ابرباچ و همکاران نیز بعد از  3هفته تمرینات

نتایج مطالعات ،آثار تمرینات ورزشی بر روی فشار خون،

ورزشی هوازی (دوچرخهسواری یا دویدن همراه با تمرینات

وضعیت لیپید سرم و کنترل گلیسیمیک ناهمگن هستند ( .)68می-

توانی به مدت  16دقیقه در هر جلسه و  4جلسه در هفته) ،بهبود

توان گفت که بهبود در فشار خون ،بیشتر مربوط به درمانهای

معنادار در  BMIو وزن را گزارش کردند ( .)22در تحقیقات

دارویی و کنترل رژیم غذایی میباشد که همراه با فعالیت ورزشی

مغایر با پژوهش حاضر ،هم شدت و هم مدت تمرینات بیشتر بود

صورت میگیرند تا خود فعالیت ورزشی و بیشتر در آزمودنی-

و همچنین در بعضی از آنها ،تمرینات در ترکیب با کنترل رژیم

هایی که اختالالت فشار خون دارند ایجاد شود ( .)68عالوه بر

غذایی بوده است در حالی که در پژوهش حاضر هیچگونه تالشی

این تمامی آزمودنیهای پژوهش حاضر هیچگونه سابقه افزایش

برای کنترل رژیم غذایی صورت نگرفت ( .)43همچنین در

فشار خون سیستولیک و دیاستولیک نداشتند و وضعیت فشار

پژوهش ابرباچ و همکاران ،تمرین  4جلسه در هفته در ترکیب با

خون آنها طبیعی بود .به نظر میرسد فعالیت ورزشی با کاهش

تمرینات توانی و همچنین یک جلسه شنا در هفته صورت می-

چربیهای بدن و بهبود در غلظت هورمونهای کاتکوالمینی،

گرفت (تواتر  3جلسه در هفته) ( .)22بیشتر مطالعات با وجود

نقشی محافظتی در برابر اختالالت افزایش و یا کاهش فشار خون

کاهش چربیهای بدن ،هیچگونه تغییر معناداری را در وزن و

در این افراد در پی دارد.

 BMIمشاهده نکردهاند و این شاید به دلیل کاهش  %چربی بدن

همچنین در پژوهش حاضر بعد از  2هفته فعالیت ورزشی ،افزایش

و بهبود بافت عضالنی و بافتهای بدون چربی بدن در گروههای

معنادار ( vo2maxافزایش  )% 8/5در گروه هوازی مشاهده شد.
این نتایج همسو با نتایج جورجیو  ،کادگلو ،بالداچی بود (،68

1

Baldacci
Hisayo
3
Monzillo
2

4

Glen
5
Yokoyama

2  سودمندی فعالیت هوازی در مبتالیان به دیابت نوع-389

پیمان یوسفی پور و همکاران

-باعث بهبود در پروفایل لیپیدی و کاهش عوامل خطرزای قلبی

 هفته تمرینات هوازی و62  بالدوچی و همکاران بعد از.)46 ،26

،vo2max  با توجه به بهبود پروفایل لیپیدی و،عروقی میشوند

 هفته تمرینات هوازی افزایش61 کادوگلو و همکاران بعد از

فعالیت ورزشی میتواند به عنوان یک راه مفید درمانی و همچنین

 فعالیت ورزشی.)46 ،26(  را گزارش کردندvo2max معنادار

 عروقی در این دسته از-پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی

هوازی باعث بهبود مصرف اکسیژن و بهبود در پارامترهای

، اما به نظر میرسد جهت تغییرات معنادار در وزن.بیماران باشد

گلیسیمیک میشود که میتواند بازتابی از کاهش گلوکز خون و

ترکیب بدن و فشار خون به مدت زمان طوالنی تر و یا کنترل

 عمدتاً با افزایش اکسیژن.)45(  باشدA1c هموگلوبین گلیکوزیله

.رژیم غذایی نیاز باشد

 چربی و مقاومت به انسولین% ،مصرفی بیشینه؛ گلوکز خون
 به نظر میرسد که احتماال سازگاریهای مرکزی.کاهش مییابد

تشكر و قدردانی

و پیرامونی از جمله مهمترین عوامل افزایش اکسیژن مصرفی

 کارمندان،در پایان از تمامی آزمودنیهای حاضر در این پژوهش

 انجام فعالیتهای ورزشی باعث افزایش حجم.بیشینه میباشند

 جناب آقای فرامرز آذین،و کارکنان دانشکده تربیت بدنی

 که این خود افزایش بازگشت وریدی به قلب و پیش،پالسما شده

 جناب،)(مسئول آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی

بار بطنی را به همراه دارد که در نتیجه حجم ضربهای به ازای یک

)آقای دکتر مهرعلی رحیمی (رئیس مرکز انجمن دیابت کرمانشاه

شدت فعالیت بدنی معین افزایش مییابد که مجموعه این عوامل

و تمامی افرادی که در اجرای این پژوهش سهیم بوده و ما را

 براساس نتایج حاصل از.)41(  میشودvo2max باعث بهبود

.یاری دادند تقدیر و سپاسگزاری میشود

پژوهش حاضر میتوان گفت که فعالیتهای ورزشی هوازی
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