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Abstract
Background and Objectives: Diabetes is one of the most common
health problems with remarkable outcomes. The aim of the present
study was to investigate the effect of changes in glycosylated
hemoglobin, insulin resistance index, and plasma levels of lipids
following a period of circuit resistance training in male patients with
type 2 diabetes.
Methods: In this semi-experimental study, 20 men with type 2 diabese,
were randomly selected and divided into two experimental (n=10) and
control (n=10) groups. The experimental group performed circuit
resistance training for 8 weeks, 3 sessions per week with 60-80% of
one repetition maximum (1RM). The variables measured before and
after training program included blood levels of glycosylated
hemoglobin, insulin resistance index, fasting blood glucose, total
cholesterol, triglycerides, HDL-cholesterol, and LDL-cholesterol. Data
were analyzed using dependent and independent t-tests at the
significance level of p<0.05.
Results: In this study, 8 weeks of circuit resistance training caused a
significant decrease in insulin resistance index and fasting blood
glucose in the experimental group compared to the control group
(p<0.05), but no significant differences were observed in blood levels
of glycosylated hemoglobin, triglyceride, total cholesterol, HDLcholesterol and LDL-cholesterol (p>0.05).
Conclusion: Circuit resistance training can be taken into consideration
as a non-drug therapy for health of men with type 2 diabetes.
Keywords: Exercise; Glycated Hemoglobin A; Insulin resistance;
Blood lipid profile; Diabetes mellitus, type 2.
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تغییرات هموگلوبین گلیکوزیله ،شاخص مقاومت به انسولین و سطوح پالسمایی لیپیدها،
متعاقب یک دوره تمرین مقاومتی دایرهای در بیماران مرد مبتال به دیابت نوع 2
سیده شیوا دادوند ،1فرهاد دریانوش ،*2احسان اقبالی

1

1گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکده

چکیده

تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه

زمینه و هدف :دیابت یکی از شایعترین مشکالت سالمتی با پیامدهای قابلتوجه است .هدف

گیالن ،رشت ،ایران.

از مطالعه حاضر ،بررسی تغییرات هموگلوبین گلیکوزیله ،شاخص مقاومت به انسولین و سطوح

2گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکده علوم

پالسمایی لیپیدها متعاقب یک دوره تمرین مقاومتی دایرهای در بیماران مرد مبتال به دیابت نوع 2

تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز،

بود.

شیراز ،ایران.

روش بررسی :در این مطالعه نیمهتجربی 20 ،نفر مرد مبتال به دیابت نوع  ،2انتخاب و بهطور
تصادفی به دو گروه تجربی ( 10نفر) و کنترل ( 10نفر) تقسیم شدند .گروه تجربی ،تمرین
مقاومتی دایرهای را به مدت  8هفته 3 ،جلسه در هفته با شدت  %60-80یک تکرار بیشینه ()1RM
انجام دادند .متغیرهای مورد اندازهگیری قبل و بعد از برنامه تمرینی شامل :مقادیر خونی
هموگلوبین گلیکوزیله ،شاخص مقاومت به انسولین ،قند خون ناشتا ،کلسترول تام ،تریگلیسرید،
کلسترول HDL -و کلسترول –  LDLبود .دادهها با استفاده از آزمون تی همبسته و تی مستقل در
سطح معنیداری p<0/05 ،تحلیل شدند.
یافتهها :در این مطالعه 8 ،هفته تمرین مقاومتی دایرهای باعث کاهش معنیداری در شاخص

*

مقاومت به انسولین و قندخون ناشتا در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد ( ،)p˂0/05اما در
نویسنده مسئول مکاتبات:

فرهاد دریانوش ،گروه فیزیولوژی
ورزش ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
daryanoosh@shirazu.ac.ir

سطوح خونی هموگلوبین گلیکوزیله ،تریگلیسرید ،کلسترول تام ،کلسترول HDL-و
کلسترول ،LDL-اختالف معنیداری مشاهده نشد (.)p>0/05
نتیجهگیری :تمرین مقاومتی دایرهای میتواند بهعنوان یک روش درمانی غیردارویی در
سالمت مردان مبتال به دیابت نوع  2مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژهها :ورزش؛ هموگلوبین گلیکات آ؛ مقاومت انسولینی؛ پروفایل لیپیدی خون؛ دیابت
ملیتوس نوع .2

تاریخ دریافت95/4/31:
تاریخ پذیرش95/8/27:

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Dadvand Sh, Daryanoosh F, Eghbali E. Changes of glycosylated hemoglobin,
insulin resistance index, and plasma lipids levels following a period of circuit
resistance training in male patients with type 2 diabetes.
]Qom Univ Med Sci J 2018;11(11):12-21. [Full Text in Persian
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مقدمه

میشود .با توجه به موارد مطرحشده ،همچنین جذابیت و

دیابت یک مشکل جدی پزشکی بوده که شیوع آن در سراسر

امکانپذیرتربودن انجام تمرینات مقاومتی نسبت به تمرینات

جهان بهطور چشمگیری رو به افزایش است ( ،)1و منجر به

هوازی و وجود اختالفنظر در یافتههای پژوهشی؛ مطالعه حاضر

افزایش مرگومیر ،ناتوانی و هزینههای اقتصادی  -اجتماعی

در پی پاسخ این سؤال که آیا یک دوره تمرین مقاومتی دایرهای

میشود ( .)2دیابت ازجمله بیماریهای متابولیک بوده که افزایش

بر تغییرات هموگلوبین گلیکوزیله ،شاخص مقاومت به انسولین و

مزمن قند خون و اختالل در متابولیسم کربوهیدرات ،چربی و

سطوح پالسمایی لیپیدها بیماران مرد مبتال به دیابت نوع  2مؤثر

پروتئین از مشخصه اصلی آن است و بهعلت وجود نقائصی در

است یا خیر؟ انجام گرفت.

ترشح انسولین ،کارکرد انسولین و یا هر دو ایجاد میشود (.)3
مهمترین عامل پیشرفت دیابت نوع  2و گسترش عوارض مرتبط

روش بررسی

با آن ،مقاومت به انسولین است که با کاهش در عملکرد مطلوب

این مطالعه نیمهتجربی بر روی مردان مبتال به دیابت نوع  2در

سلول عضالنی برای جذب گلوکز در پاسخ به انسولین ترشحی از

شهرستان شیراز انجام شد .پس از توضیح روش کار و هدف

سلولهای بتای پانکراس تعریف میشود ( .)4انجمن دیابت

تحقیق ،آزمودنیها برگه رضایتنامه آگاهانه برای شرکت در

آمریکا توصیه میکند آزمودنیهای دیابتی حداقل  150دقیقه

پژوهش را امضا و پرسشنامه سالمت را کامل کردند و

تمرین هوازی را با شدت متوسط در طول هفته انجام دهند؛ اما

اندازهگیریهای مقدماتی از آنها به عمل آمد .معیارهای ورود به

عواملی همچون چاقی ،آرتریت ،کمردرد و ناتوانیهای بدنی مانع

تحقیق شامل :داشتن میزان قند خون ناشتای بیشتر از  126میلیگرم

شرکت در فعالیتهای منظم هوازی میشود؛ بنابراین ،تمرینات

در  100میلیلیتر ،هموگلوبین گلیکوزیله بین  ،%6/6-9/9نداشتن

مقاومتی ازجمله گزینههای بیخطر و مؤثر است ( .)5اخیراً

وابستگی به انسولین ،عدم شرکت در برنامه تمرینات ورزشی در 6

تمرینات مقاومتی بهعنوان ابزار درمانی مؤثر جهت درمان بسیاری

ماه گذشته ،عدم دریافت انسولین و عدم ابتال به عارضه حاد

از بیماریهای مزمن ازجمله دیابت نوع  2مطرح هستند (.)6

قلبی  -عروقی و بیماریهای مفاصل و استخوان بود .از معیارهای

مطالعات متعدد در زمینه اثر تمرینات مقاومتی دایرهای در بیماران

خروج از تحقیق میتوان به شرایط حاد و یا ناپایدار پزشکی که

دیابتی نشان داده است این تمرینات در برخی از موارد تأثیرگذار

مانع مشارکت در برنامههای ورزشی میشد ،اشاره کرد .باتوجه به

بوده و در برخی حاالت نیز تأثیر ندارند .نتایج پژوهشهای زیادی

اینکه آزمودنیها ،افراد مبتال به دیابت نوع  2بودند ،داشتن مجوز

نشان میدهد تمرین مقاومتی سبب بهبود معنیداری در سطوح

متخصص قلب و عروق جهت شرکت در تمرینات برای آنها

خونی هموگلوبین گلیکوزیله ،قندخون ناشتا ،تریگلیسرید،

الزامی بود؛ بنابراین همه آنها برای انجام تست ورزش و اکوی

کلسترول تام و کلسترول LDL-و دور کمر میشود ()6-8؛

قلبی به بیمارستان مراجعه کردند .در نهایت ،تعداد  20نفر از مردان

درحالیکه در برخی مطالعات دیگر مشخص شده ،تمرینات

مبتال به دیابت نوع  2انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه تجربی

مقاومتی در بهبود تریگلیسرید ،کلسترول HDL-و دور کمر،

( 10نفر) و کنترل ( 10نفر) تقسیم شدند .انتخاب این تعداد در

تأثیر معنیداری ندارند (.)10،9

هرگروه براساس امکانات تیم تحقیق بود .متغیرهای مورد

تمرینات دایرهای به دلیل ماهیت متنوعی که دارند ،احتمال بروز

اندازهگیری قبل و بعد از برنامه تمرینی شامل :مقادیر خونی

عوارضی همچون بیشتمرینی و سرخوردگی از تمرین را کاهش

هموگلوبین گلیکوزیله ،شاخص مقاومت به انسولین ،قند خون

میدهند .در تمرینات دایرهای ،عضالت بزرگ و اصلی فرد

ناشتا ،کلسترول تام ،تریگلیسرید ،کلسترول HDL-و کلسترول-

درگیر بوده که بهتوزیع بهتر جریان خون در بدن کمک میکند.

 LDLبود .برای سنجش سطوح خونی شاخصهای ذکرشده،

بنابراین ،طراحی تمرینات مقاومتی به شکل دایرهای ،با ایجاد

نمونههای خونی پس از  10-12ساعت ناشتایی در ساعت 8-10

تنوع در تمرین منجر به افزایش تمایل افراد به شـرکـت در تمـرین

صبح (قبل و بعد از دوره تمرینی تعریفشده) جمعآوری شدند.
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قد آزمودنیها بهوسیله قدسنج پزشکی ( ،raceساخت

برنامه تمرینی شامل  8هفته تمرینات مقاومتی دایرهای بود که در

کشورچین) ،با دقت  0/1سانتیمتر و وزن آنها بهوسیله ترازوی

هر هفته  3جلسه اجرا شد .در هر جلسه آزمودنیها پس از 15دقیقه

دیجیتال (کمری ،ساخت کشور چین) با دقت 0/1کیلوگرم،

گرم کردن (دویدن نرم ،انجام حرکات کششی و انعطافپذیری

اندازهگیری و ثبت گردید .ضخامت چین پوستی در نواحی سینه،

اندامهای باالتنه و پایینتنه) ،تمرینات مقاومتی دایرهای شامل:

شکم و ران در سمت راست بدن بهوسیله کالیپر (مدل SAEHAN

پرس پا ،کشش زیر بغل با سیمکش ،بازکردن ران ،پرس سینه،

ساخت کشور کره) ،اندازهگیری و پس از جایگذاری در معادله

خمکردن زانو ،جلو بازو ،پشت بازو و دراز و نشست را انجام

جکسون و پوالک ،محاسبه شد (.)11

دادند .هر حرکت ایستگاهی حدود  30-60ثانیه و زمان استراحت

Body Fat% = (0.41563x sum of skinfolds) – (0.00112x square
of the sum of skinfolds) + (0.03661x age) + 4.03653

بین هر ایستگاه  1-2دقیقه و میزان استراحت بین نوبتها2-3 ،

بهمنظور تعیین یک تکرار بیشینه ،از فرمول برزیسکی استفاده

دقیقه با توجه به توانایی آزمودنی در نظر گرفته شد .برنامه تمرین

گردید (:)12

در هفته اول و دوم با شدت  %60-65یک تکرار بیشینه در  3سِت،

{(×0/0278تعداد تکرار تا خستگی) –  /})1/0278وزنه جابهجا شده (کیلوگرم) = یک تکرار بیشینه

نمونهگیری خون در  2مرحله ( 24ساعت قبل از اولین جلسه
تمرین و حدود  60ساعت پس از آخرین جلسه تمرین) ،پس از
 10-12ساعت ناشتایی در ساعت  8-10صبح از ورید بازویی
آزمودنیها به میزان  10سیسی انجام گرفت .نمونههای خونی در
لولههای استریل خشک همراه با ضدانعقاد  EDTAریخته شدند،
سپس به آزمایشگاه ارسال و جهت تهیه پالسما ،با سرعت 4000
دور در دقیقه به مدت  10دقیقه سانتریفوژ شدند .سطوح
هموگلوبین گلیکوزیله با استفاده از کیت بیویسیتم به روش
کروماتوگرافی تعویض یونی و گلوکز پالسما با استفاده ازکیت
پارسآزمون و با روش گلوکز اکسیداز اندازهگیری شد .میزان
کلسترول – HDLو کلسترول تام با روش آنزیماتیک
 ،CHOD-PAPتریگلیسرید با روش آنزیماتیک  PAP GPO-و
میزان کلسترول  LDLبراساس معادله  Ferd waldو همکاران
( )13و با استفاده از کیت شرکت پارسآزمون اندازهگیری شدند.
)LDL- C = Total cholesterol - (HDL- C + TG/5

شاخص مقاومت به انسولین با روش ارزیابی مدل هموستازی
( )HOMA-IRو براساس معادله زیر محاسبه گردید (:)14
 (mmol/l)/22/5گلوکز ناشتا× ) (mu/lانسولین ناشتا =HOMA-IR

 12-16تکرار شروع شد که بهتدریج هر دو هفته %5 ،به شدت
تمرینات افزوده شد و در نهایت ،در هفته هفتم و هشتم (با شدت
 %75-80یک تکرار بیشینه) در  3سِت 8-12 ،انجام گرفت .در
پایان ،فعالیتهای سرد کردن با استفاده از حرکات کششی و
انعطافپذیری به مدت  10دقیقه اجرا گردید .کل مدت زمان هر
جلسه تمرینی با احتساب گرم کردن و سرد کردن حدود 85- 115
دقیقه بود (اجرای برنامه اصلی تمرین با وزنه در هر جلسه حدود
 60 – 90دقیقه طول میکشید).
در این مطالعه دادهها با استفاده از آزمون کلموگراف

-

اسمیرونوف (بهمنظور بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها) ،آزمون
تی همبسته (برای مقایسه تغییرات درونگروهی بین نتایج
پیشآزمون  -پسآزمون) و تی مستقل (جهت مقایسههای بین
گروه) تحلیل شدند .عملیات آماری این پژوهش با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  20و  2010 Excelانجام گرفت .سطح
معنیداری p˂0/05 ،در نظر گرفته شد.

یافتهها
ویژگیهای توصیفی آزمودنیها در جدول شماره  1ارائه شده
است.
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جدول شماره  :1میانگین  ±انحراف معیار ویژگیهای اولیه آزمودنیها در دو گروه تجربی و کنترل
گروه کنترل

گروه تجربی

متغیر

سن (سال)

49/5±7/3

47/5±6/4

قد (سانتیمتر)

172/0±6/4

170/7±6/1

وزن (کیلوگرم)

79/1±6/0

79/1±12/2

چربی بدن (درصد)

22/5±4/4

24/6±5/8

تفاوت معنیداری بین پیشآزمون  -پسآزمون در گروه کنترل

انسولین و قند خون ناشتا در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل

در مقادیر شاخص مقاومت به انسولین ،قند خون ناشتا ،هموگلوبین

وجود داشت ()p˂0/05؛ درحالیکه در سایر متغیرهای پژوهش،

گلیکوزیله ،تریگلیسرید ،کلسترول تام ،کلسترول – LDLو

تغییرات معنیداری بین دو گروه مشاهده نشد (.)p>0/05

کلسترول– HDLوجود نداشت ( .)p>0/05در مقابل در گروه

با توجه به دادههای ارائهشده در نمودار شماره  1و  ،2بررسی

تجربی ،تفاوت معنیداری متعاقب  8هفته تمرین مقاومتی

میانگین پیشآزمون  -پسآزمون مقادیر شاخص مقاومت به

دایرهای ،در مقادیر شاخص مقاومت به انسولین و قند خون ناشتا

انسولین و سطح پالسمایی قند خون ناشتای گروه تجربی نسبت به

دیده شد ( ،)p˂0/05اما در در سایر متغیرهای پژوهش ،تغییرات

گروه کنترل نشان داد مقادیر شاخص مقاومت به انسولین و قند

معنیداری مشاهده نگردید (.)p>0/05

خون ناشتا متعاقب  8هفته تمرین مقاومتی دایرهای ،کاهش

در مقایسه بینگروهی تغییرات شاخصهای پژوهش مشخص

معنیداری پیدا میکند ( ،)p˂0/05اما طبق نمودار شماره  3و ،4

گردید تفاوت معنیداری بین پیشآزمونهای متغیرهای پژوهش

در دیگر متغیرهای پژوهش ،تغییرات معنیداری دیده نشد

در دو گروه تجربی و کنترل وجود ندارد .در بررسی

(.)p>0/05

پسآزمونها ،تفاوت معنیداری در مقادیر شـاخـص مقـاومـت به
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بحث

بدون تغییر میماند .همچنین محققان گزارش کردند عدم تغییر

نتایج مطالعه حاضر تحقیق نشان داد تمرین مقاومتی دایرهای

سطوح  HbA1Cممکن است بهعلت کوتاه بودن مدت تمرین

میتواند باعث کاهش معنیداری در شاخص مقاومت به انسولین و

(بهترتیب  8و  4-6هفته) و یا کافی نبودن شدت و حجم تمرینات

قندخون ناشتا در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شود؛ اما در

باشد ( .)19،18بهنظر میرسد عدم تغییر این شاخص در مطالعه

سطوح تریگلیسرید ،کلسترول تام ،کلسترول LDL-و کلسترول-

حاضر نیز با کوتاه بودن دوره تمرین ( 8هفته) مرتبط بوده است.

 ،HDLتغییر معنیداری دیده نشد.

 Dunstanو همکاران (سال  )2002به این نتیجه رسیدند که  3و 6

همچنین در مطالعه حاضر سطح مقاومت به انسولین پس از یک

ماه تمرین مقاومتی با شدت باال همراه با کاهش وزن ،موجب

دوره تمرین مقاومتی دایرهای در گروه تجربی نسبت به کنترل،

بهبود کنترل گالیسمی در آزمودنیهای مسن مبتال به دیابت نوع 2

کاهش معنیداری یافت Holten .و همکاران (سال  )2004به این

میشود ( .)20کاهش گلوکز خون طی تمرین مقاومتی نیز احتماالً

نتیجه رسیدند که در اثر  6هفته تمرین مقاومتی ( 3جلسه در هفته و

بههمین علت است که این تمرینات آثار شبهانسولینی در بدن

هر جلسه  30دقیقه) در پای تمرینکرده آزمودنیهای مبتال به

داشته و سبب افزایش دوبارهسازی ذخایرگلیکوژن در سلولهای

دیابت نوع 2؛ محتوای انتقالدهنده نوع  4گلوکز ،آنزیم گلیکوژن

عضالنی میشوند؛ بنابراین ،باعث میشوند تا گلوکز خون در حد

سنتتاز ،فعالیت آن ،پروتئین کیناز  Bو گیرنده انسولین افزایش

طبیعی باقی بماند ( .)21یافته مطالعات  Churchو همکاران (سال

مییابد که نشان میدهد از طریق افزایش پروتئینهای درگیر در

 )2010و  Wycherleyو همکاران (سال  ،)2010برخالف نتایج

مسیر سیگنالدهی انسولین ،تمرین مقاومتی سبب بهبود ظرفیت

پژوهش حاضر بود ( .)22،6پژوهش  Churchو همکاران (سال

برداشت گلوکز عضالنی میشود ( .)15باوجود اینکه مقاومت

 )2010نشان داد  9ماه تمرین مقاومتی ( 3سِت10-12 ،تکرار) و

انسولینی دلیلی برای افزایش سطح گلوکز خون و متعاقب آن

هوازی ،میزان هموگلوبین گلیگوزیله را کاهش میدهد (.)22

افزایش ترشح انسولین است؛ اما دیابت یک بیماری چند عاملی

 Wycherleyو همکاران (سال  )2010با بررسی اثر تمرینات

است .مقاومت انسولینی امکان دارد در اثر چند دلیل بهوجود آید

مقاومتی و رژیم غذایی بر روی  83مرد و زن چاق مبتال به دیابت

که یکی از دالیل اصلی آن ،بروز مقاومت به انسولین،

نوع  ،2نشان دادند این تمرینات به همراه رژیم غذایی سبب

آنتاگونیستهای انسولین موجود در گردش خون ازجمله

کاهش شاخص گلیسیمیک مثل  HbA1Cمیشود ( .)6یافتههای

گلوکاگون ،اپینفرین ،کورتیزول و هورمون رشد است

پژوهش حاضر نشان داد سطح قند خون ناشتا پس از یک دوره

( Balducci .)16و همکاران (سال  ،)2010به این نتیجه رسیدند

تمرین مقاومتی در مردان مبتال به دیابت نوع  ،2در گروه تجربی

که در اثر  12ماه تمرینات هوازی ،مقاومتی و تمرینات هوازی با

نسبت به گروه کنترل کاهش معنیداری مییابد .در همین راستا،

شدت باال بر روی بیماران مبتال به دیابت نوع  ،2مقادیر مقاومت

 Maioranaو همکاران (سال  )2002در پژوهش خود نشان دادند

به انسولین کاهش مییابد ( Cauza .)17و همکاران (سال )2005

هشت هفته تمرین مقاومتی باعث کاهش معنیدار گلوکز خون

پس از  4ماه تمرینات مقاومتی ( 6سِت10-15 ،تکرار) دریافتند

ناشتا ،هموگلوبین گلیکوزیله و افزایش قدرت عضالنی میشود

تمرینات مقاومتی سبب کاهش مقاومت به انسولین در افراد دیابتی

( .)23به احتمال زیاد ،کاهش سطح گلوکز ناشتا در نتیجه افزایش

میشود ( .)7در مطالعه حاضر ،در سطوح هموگلوبین گلیکوزیله،

انتقالدهندههای گلوکز میباشد ()24؛ زیرا نشان داده شده است

تغییر معنیداری مشاهده نشد .در همین راستا Dunstan ،و

سهم عضالت اسکلتی حین تمرین ،در برداشت گلوکز محیطی

همکاران (سال  )1998و  Ishiiو همکاران (سال  ،)1998اثر

بیش از  %75است .تحقیقات زیادی گزارش کردهاند در کاهش

تمرینات مقاومتی بر بیماران مبتال به دیابت نوع  2را بررسی کردند

سطح گلوکز خون ،آثار تمرین مقاومتی کمتر از تمرینات هوازی

که باوجود تأثیر مفید برخی شاخصهای مرتبط با دیابت،

و ترکیبی نیست ،و بیشتر از یکسوم توده بدن را عضالت اسکلتی

در تحـقـیـق خـود نشـان دادنـد سطـوح  HbA1Cبـر اثـر تمـریـن،

به خود اختصاص داده کـه در سـوخـتوسـاز انـرژی بدن
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شاید بتوان علت اصلی کاهش این متغیرها را شدت و مدت بیشتر
تمرینات دانست ( Jorge .)29و همکاران (سال  )2011اثر  12هفته

میگردد .همچنین در طول انجام تمرینات استقامتی ،انقباضات

تمرین را بر روی  12بیمار دیابتی بررسی کردند .نتایج تحقیق،

عضالنی سبب افزایش جابهجایی انتقالدهنده نوع  4گلوکز از میان

کاهش در میزان چربی خون شامل :تریگلیسرید ،کلسترول -

مسیر سیگنالی آدنوزین مونو فسفات فعال بهوسیله پروتئینکیناز

 HDLو کلسترول  LDL -در گروه مقاومتی را نشان داد (.)8

میشود؛ اما ازجمله مزیتهای تمرینات مقاومتی ،افزایش تدریجی

وجود تناقض در یافته پژوهش انجامشده با مطالعه حاضر احتماالً

توده عضالنی است که باعث کنترل گالیسمی و افزایش ظرفیت

میتواند به دلیل تفاوت در پروتکل و مدت تمرینات باشد.

دفع گلوکز خون میشود ( .)25براساس نتایج بهدستآمده ،در

پیشنهاد میگردد پژوهشهای مشابهی با حجم نمونه بیشتر انجام

میزان کلسترول ،HDL-تریگلیسرید ،کلسترول LDL-و

گیرد .با توجه به اینکه انجام یک دوره تمرینات مقاومتی دایرهای

کلسترول تام پس از یک دوره تمرینات مقاومتی دایرهای ،تغییری

تأثیر مثبتی بر شاخص مقاومت به انسولین و قندخون ناشتا دارد،

مشاهده نمیشود .دیابت اغلب با اختالالت متابولیسم لیپید همراه

توصیه میگردد از اینگونه تمرینات بهعنوان جایگزین مناسب

بوده و افزایش سطوح اسیدهای چرب پالسما نیز نقش اساسی در

تمرینات هوازی استفاده شود.

افزایش مقاومت به انسولین ایفا میکنند .تمرینات ورزشی در این
افراد سبب فعال شدن سوختوساز چربیها و کاهش چربی خون

نتیجهگیری

میشود ( .)26فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک در طول تمرینات

بهطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد تمرینات مقاومتی دایرهای به

ورزشی افزایش مییابد که سبب آزاد شدن کاتکوالمینها شامل

مدت  8هفته با شدت  %60-80یک تکرار بیشینه ،بهعنوان یک

اپینفرین و نوراپینفرین شده و عمل لیپولیز را نیز افزایش میدهد

شیوه درمانی غیردارویی ،میتواند منجر به کاهش معنیداری در

( .)27پاسخ چربیهای خون به تمرینات ورزشی در مطالعات

شاخص مقاومت به انسولین و قندخون ناشتا در بیماران دیابتی

گوناگون ،متفاوت است و اغلب مطالعات ،کاهش اندک در سطح

شود .بر این اساس ،انجام اینگونه تمرینات میتواند در جهت

 ،LDL-Cعدم تغییر در سطح  HDL-Cو  TGرا گزارش کردهاند

کنترل و بهبود عالئم بالینی بیماران مبتال به دیابت نقش بسیار

( Tibana .)28و همکاران (سال  )2013اثر  8هفته تمرینات

مهمی ایفا کند.

مقاومتی در  14بیمار زن مبتال به دیابت نوع  2را بررسی کردند
که نتایج کاهش معنیداری در شاخصهای چربی خون شامل

تشکر و قدردانی

تریگلیسرید و کلسترول HDL-را نشان نداد ( Arnarson .)10و

بدین وسیله از همکاری تمام کسانیکه در این مطالعه ما را یاری

همکاران (سال  )2014به این نتیجه رسیدند که در اثر  12هفته

نمودند ،صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد.

تمرینات مقاومتی بر روی زنان یائسه کهنسال ،میزان تریگلیسرید،
کلسترول HDL-و کلسترول LDL-کاهش مییابد.
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