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Abstract
Background and Objectives: Type 2 diabetes is the most common type
of diabetes and liver damage is one of its most important
complications. In the present study, the effect of endurance training,
was investigated on plasma concentrations of liver enzymes, alanine
aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), and insulin
resistance in women with type 2 diabetes.
Methods: In this quasi-experimental study, 18 female volunteers with
type 2 diabetes (age, 45-55 years), were purposefully selected based on
BMI and randomly divided into two experimental groups (n=9; age,
52.9±1.7 years; and BMI, 29± 3.2kg/m2) and control (n=9; age,
53.1±2.6 years; and BMI, 30±3.7kg/m2). The experimental group
participated in endurance training for 8 weeks (three 40-60 minute
sessions per week) with an intensity of 60-75% of maximum heart rate.
Anthropometric characteristics, liver enzymes, and insulin resistance,
were measured in fasting (48 hours before and after the experiment).
Data were analyzed using paired and independent t-tests at a
significance level of p<0.05.
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Results: In this study, 8 weeks of endurance training had no significant
effect on the changes in plasma concentrations of ALT, AST, and
improvement of insulin resistance. Also, no significant between-group
difference, was observed (p>0.05).
Conclusion: Based on the results of this study, 8-week endurance
training with an intensity of 60-75% of maximum heart rate had no
effect on the values of liver enzymes and insulin resistance in women
with type 2 diabetes. Therefore, given the decreasing trend in liver
enzymes, increased duration of training can improve the results.
Keywords: Diabetes mellitus; Endurance training; Aspartate Amino
Transferases; Alanine Trans Aminase; Insulin resistance.
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مقاله پژوهشي

)(Original Article

تأثیر  8هفته تمـرین استقـامتی با شدت متوسط ،بر سطوح سرمی آنزیمهای کبدی و
شاخص مقاومت به انسولین زنان مبتال به دیابت نوع 2
شهال ترابی ،1محمدرضا اسد ،2آرزو تبریزی*3

2دانشگاه پیام نور ،کرج ،ایران.
3دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.

زمینه و هدف :دیابت نوع  ،2از شایعترین انواع دیابت و آسیب کبدی ،یکی از مهمترین
عوارض آن است .در پژوهش حاضر تـأثیر  8هفته تمـرین استقـامتی بر غلظت پالسمایی
آنزیمهای کبدی آالنین آمینو ترانسفراز ) ،(ALTآسپارتات آمینو ترانسفراز ) (ASTو مقاومت به
انسولین زنان مبتال به دیابت نوع  2بررسی گردید
روش بررسی :در این مطالعه نیمهتجربی 18 ،زن داوطلب مبتال به دیابت نوع ( 2سن 45-55
سال) ،بهطور هدفمند براساس شاخص تودهبدنی ،انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه تجربی
( 9نفر با سن  52/9±1/7سال و شاخص تودهبدنی  29±3/2کیلوگرم برمترمربع) و کنترل ( 9نفر با
سن  53/1±2/6سال و شاخص تودهبدنی  30±3/7کیلوگرم برمترمربع) تقسیم شدند .گروه
تجربی ،به مدت  8هفته (سه جلسه  40-60دقیقهای در هفته) ،در تمرینات استقامتی با شدت
 %60-75حداکثر ضربان قلب شرکت کردند .ویژگیهای آنتروپومتریکی ،آنزیمهای کبدی و
مقاومت به انسولین ،بهصورت ناشتا ( 48ساعت پیش و پس از آزمون) اندازهگیری شد .دادهها با
استفاده از آزمون تی مستقل و وابسته در سطح معنیداری p0/05 ،تحلیل شدند.
یافتهها :در این مطالعه 8 ،هفته تمرین استقامتی ،تأثیر معنیداری بر تغییرات غلظت پالسمایی

*

آنزیمهای  ALT ،ASTو بهبود مقاومت به انسولین نداشت .همچنین ،تفاوت بینگروهی
نویسنده مسئول مکاتبات:

آرزو تبریزی ،دانشگاه صنعتی شریف،
تهران ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
a_ tab r iz i @s h ari f.ir
تاریخ دریافت95/4/2:

معنیداری مشاهده نشد (.)p>0/05
نتیجهگیری :براساس نتایج این مطالعه 8 ،هفته تمرین استقامتی با شدت  %60-75ضربان قلب
بیشینه ،تأثیری بر مقادیر آنزیمهای کبدی و مقاومت به انسولین زنان مبتال به دیابت نوع  2ندارد.
بنابراین ،با توجه به روند کاهشی آنزیمهای کبدی ،افزایش طول دوره تمرین میتواند به بهبود
نتایج کمک کند.
کلید واژهها :دیابت ملیتوس؛ تمرین استقامتی؛ آسپارتات آمینو ترانسفراز؛ آالنین ترانس آمیناز،
مقاومت به انسولین.

تاریخ پذیرش95/5/11:

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Torabi S, Asad MR, Tabrizi A. The effect of 8 weeks of Moderate-intensity
endurance training on serum levels of liver enzymes and insulin resistance
index in women with type 2 diabetes. Qom Univ Med Sci J 2017;11(7):47-55.
][Full Text in Persian
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1دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

چکیده

شهال ترابی و همکاران

تأثیر  8هفته تمـرین استقـامتی با شدت متـوسط ،بر سطوح سرمی آنزیمهای کبدی و ...

بیماری دیابت بهعنوان یک اختالل متابولیکی مزمن ،تأثیر

چرب آزاد به داخل کبد و کاهش رسوبگیری چربی در کبد

قابلتوجهی بر سالمت ،کیفیت و امید به زندگی افراد داشته و

است ( .)9از طرفی ،پژوهشگران گزارش کردهاند انجام منظم

یکی از پنج علت مرگ و میر در جهان به شمار میآید ( .)1طبق

تمرینات ،ضمن ایجاد سازگاریهایی در ظرفیت آنتیاکسیدانی،

آخرین گزارش فدراسیون بینالمللی دیابت ) ،(IDFدر حال

سلولها را در مقابل تأثیرات مضر استرس اکسیداتیو محافظت

حاضر  %8/3از جمعیت کل دنیا مبتال به دیابت هستند و شیوع آن

کرده و از تخریب سلول جلوگیری میکند ( .)10فعالیت ورزشی

روند رو به رشد دارد .دیابت ،بار اقتصادی سنگینی بر بیماران و

نه تنها از طریق افزایش گیرنده انسولین و ناقل گلوکز

نظامهای بهداشتی درمانی کشورها تحمیل میکند (.)2

) ،(GLUT- 4بهبود پیامرسانی داخل سلولی و افزایش تحویل

از میان انواع دیابت ،دیابت شیرین نوع  2یا دیابت غیروابسته به

گلوکز به عضله؛ بلکه بهواسطه کاهش توده چربی و وزن بدن،

انسولین ،شایعترین نوع دیابت است .مقاومت به انسولین نیز نقش

حساسیت انسولینی را بهبود بخشیده و مقاومت به انسولین را تعدیل

پاتوفیزیولوژیکی مهمی در دیابت نوع  2دارد .بهعالوه ،این

میکند ( .)11،10نیکرو و همکاران گزارش کردند انجام  8هفته

بیماری با مشکالت دیگری همچون چاقی ،فشار خون باال،

تمرین هوازی و اصالح رژیم غذایی باعث کاهش معنیداری در

اختالالت چربی ،بیماری عروق کرونر و سایر بیماریها ارتباط

انسولین ناشتایی ،شاخص مقاومت به انسولین ،همچنین ALTسرم

نزدیکی دارد ( .)1نارساییهای کبدی و کلیوی در بیماران دیابتی،

آزمودنیها میشود ()12؛ درحالیکه انجام  12هفته تمرین

از عوامل عمده مرگ و میر در آنان شناخته شده است ( .)3طبق

هوازی ،تغییر معنیداری در غلظت سرمی آنزیمهای کبدی و

مطالعات انجامشده ،درپی آسیب سلولهای کبدی بیماران مبتال به

مقاومت به انسولین زنان چاق مبتال به دیابت نوع  2ایجاد نمیکند

دیابت نوع  ،2ابتال به کبد چرب بسیار شایع بوده و چنانچه دیابت

( ،)13و  4هفته تمرین ورزشی نیز منجر به بهبودی معنیداری در

ناشی از چاقی باشد ،شیوع این بیماری تا  %100گزارش شده است

گلوکز خون و مقاومت به انسولین بیماران دیابتی نوع  2نمیشود

( .)4مقاومت به انسولین که مقدمهای برای ایجاد بیماری دیابت

(.)14

است؛ حتی قبل از بروز دیابت میتواند بر سلولهای کبدی آثار

با توجه به نتایج متناقض مطالعات انجامشده و از آنجا که تمرینات

سوء بگذارد ( ،)5از همینرو بین انسولین پالسما و غلظت

ورزشی ،بهویژه تمرین هوازی با شدت متوسط همواره بهعنوان

آنزیمهای کبدی ،رابطه مثبتی دیده شده است ( .)6پژوهشها

یکی از برنامههای درمانی و تندرستی برای بیماران مبتال به دیابت

نشان دادهاند آنزیمهای آسپارتات آمینو ترانسفراز ) (ASTو

نوع  2پیشنهاد شده است ،این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تمرین

آالنین آمینو ترانسفراز ) ،(ALTبهترین شاخصها برای ارزیابی

استقامتی با شدت متوسط بر سطوح سرمی آنزیمهای کبدی

وضعیت کبد هستند؛ زیرا با آسیب سلولهای کبدی ،غلظت آنها

آالنین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز و مقاومت به

در خون باال میرود ( .)7فعالیت ورزشی ،نقش عمدهای در کنترل

انسولین زنان مبتال به دیابت نوع  2انجام شد.

مقاومت به انسولین ،قند خون ،دیابت نوع  2و عوارض مرتبط با
دیابت نوع  2دارد .تمرینات هوازی و مقاومتی ،هر دو باعث بهبود

روش بررسی

عملکرد انسولین (حداقل بهطور موقت) شده و چنانچه بهطور

این پژوهش نیمهتجربی (با رعایت تمام موازین اخالقی) همراه با

منظم انجام گیرند میتوانند به کنترل قند خون ،چربی ،فشار خون،

پیشآزمون  -پسآزمون انجام شد .جامعه آماری را زنان

بیماری قلبی  -عروقی و کاهش مرگ و میر کمک کنند (.)8

مراجعهکننده به کلینیک دیابت واقع در منطقه  19شهرداری تهران

فعالیت ورزشی منظم باعث افزایش میزان مصرف انرژی روزانه،

تشکیل میدادند .براساس امکانات تیم تحقیق از میان مراجعین،

بهبود و افزایش اکسیداسیون چربیها در عضالت اسکلتی و

 24زن یائسه (45- 55سال) داوطلب مبتال به دیابت نوع  2با توجه

میتوکندری سلولهای کبدی میشود و در نهایت ،به کاهش

به شاخص تودهبدنی ،بهصورت هدفمند انتخاب شدند.

چاقی احشـایی و افزایش پاسخدهی به انسولین
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مقدمه

در بافت چربی منجر شده که نتیجه آن ،کاهش تراوش اسیدهای

شهال ترابی و همکاران

تأثیر  8هفته تمـرین استقـامتی با شدت متـوسط ،بر سطوح سرمی آنزیمهای کبدی و ...

در نهایت ،تعداد  18نفر بهطور تصادفی در دو گروه تجربی و

دقت  0/01کیلوگرم و محیط کمر در ناحیه بین پایینترین دنده و

کنترل قرار گرفتند.

سر استخوان خاصره (در سطح ناف) اندازهگیری شد .ضخامت

معیارهای ورود به مطالعه شامل :ابتال به دیابت نوع  2به مدت بیش

الیه چربی زیرپوست در سمت راست بدن ،در سه نقطه پشت

از  2سال ،یائسگی (توقف کامل سیکل قاعدگی) ،داشتن شاخص

بازو ،فوقخاصره و ران با کالیپر (هارپندن انگلستان)CE 1020 ،

تودهبدنی در محدوده  25-35کیلوگرم برمترمربع و عدم فعالیت

برای  3بار متوالی ،اندازهگیری و میانگین  3بار اندازهگیری ،برای

ورزشی منظم طی  6ماه گذشته بود.

محاسبه درصد چربی بدن مورد استفاده قرار گرفت (.)15

معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :ابتال به بیماریهای

خونگیری در دو مرحله 48 :ساعت پیش از شروع تمرین

حاد و مزمن کبدی ،بیماری قلبی  -عروقی ،ابتال به عوارض

(پیشآزمون) و  48ساعت پس از آخرین جلسه تمرین

دیابت ،مصرف داروهای هپاتوتوکسیک ،استفاده از انسولین،

(پسآزمون) پس از  12ساعت ناشتایی انجام گرفت که در هر

عادت به مصرف دخانیات و مواد الکلی.

مرحله 5 ،میلیلیتر نمونه خون جمعآوری شد .جداسازی سرم ابتدا

ابتدا شرایط فوق ،با توجه به پرسشنامه پزشکی آزمودنیها مورد

از طریق ریختن نمونههای خونی در ویالهای حاوی ماده هپارین،

بررسی قرار گرفت ،سپس بعد از توضیح کامل برنامه پژوهش و

سپس با عمل سانتریفوژ (در دمای  2-8درجه سانتیگراد بهمدت

مراحل آن ،تمامی شرکتکنندگان اطالعات مکتوب درخصوص

 10دقیقه با سرعت  3000دور در دقیقه) انجام شد .آنزیمهای

پژوهش را دریافت کرده و پس از مطالعه ،از آنها درخواست شد

کبدی (آالنین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز) با

تا رضایتنامه کتبی را امضا کنند .همچنین به آزمودنیها یادآوری

استفاده از روش آنزیماتیک بهوسیله دستگاه اتوآناالیزر بیوشیمی

شد در طول دوره تحقیق ،از شرکت در هرگونه فعالیت ورزشی

( Kenzaساخت کشور فرانسه کالیبره با کیت  BIOLABفرانسه)

سازمانیافته دیگر خودداری کرده و رژیم غذایی روزانه و

و غلظت سرمی انسولین بهوسیله کیت  Monobindاندازهگیری

همیشگی خود را بدون هیچگونه مداخلهای ادامه داده ،همچنین

شدند .مقاومت به انسولین با استفاده از روش هموستازی مقاومت

نوع و دوز داروهای مربوط به دیابت خود را تا پایان مطالعه تغییر

به انسولین ) ،(HOMA-IRتعیین گردید.

ندهند .تنها گروه تجربی در پروتکل تمرینی شرکت کردند و

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،16آزمون

گروه کنترل ،هیچگونه مداخله ورزشی نداشتند .پروتکل تمرینی

کولموگروف  -اسمیرونوف ،آزمون تی مستقل و وابسته در سطح

در ابتدا بهصورت  10دقیقه گرم کردن با حرکات کششی و

معنیداری p0/05 ،تجزیه و تحلیل شدند.

دویدن روی سطح صاف ،سپس تمرین گروهی هوازی و در
نهایت 10 ،دقیقه سرد کردن در انتهای برنامه انجام شد .تمرین

یافتهها

گروهی هوازی شامل دویدن بود که در هفته اول و دوم به مدت

در این تحقیق ،تعداد  18آزمودنی زن مبتال به دیابت نوع  2در

 40دقیقه با شدت  %60-65ضربان قلب بیشینه؛ در هفتههای سوم

محدوده سنی  45-55سال ،در دوگروه  9نفری تجربی و کنترل

تا پنجم 50 ،دقیقه با شدت  %65-70ضربان قلب بیشینه و در

شرکت کردند.

هفتههای ششم تا هشتم 60 ،دقیقه با شدت  %70-75ضربان قلب

در مقایسه بینگروهی ،تفاوت معنیداری در هیچیک از متغیرهای

بیشینه اجرا گردید ( .)8بدین ترتیب آزمودنیها ،پروتکل فعالیت

آنتروپومتریکی مشاهده نشد .در طول دوره؛ وزن و شاخص

ورزشی را به مدت  8هفته ( 3جلسه در هفته) انجام دادند .برای

تودهبدنی گروه کنترل افزایش معنیداری داشت؛ درحالیکه

کنترل شدت تمرین ،ضربان قلب هدف برای هر آزمودنی در طول

وزن ،شاخص تودهبدنی ،درصد چربی ،محیط کمر و نسبت

جلسه تمرین بهوسیله ضربانسنج پوالر به دقت اندازهگیری و ثبت

دورکمر به قد گروه تجربی در پایان دوره ،کاهش نشان داد ،ولی

گردید.

تنها کاهش درصد چربی معنیدار بود (جدول شماره .)1
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تعدادی از آزمودنیها با توجه به شرایط ،از مطالعه حذف شدند.

وزن آزمودنیها در وضعیت ناشتا با لباس سبک ،بدون کفش ،با

شهال ترابی و همکاران

تأثیر  8هفته تمـرین استقـامتی با شدت متـوسط ،بر سطوح سرمی آنزیمهای کبدی و ...
جدول شماره  :1تغییرات متغیرهای آنتروپومتریکی آزمودنیها ،در پیشآزمون و پسآزمون
تجربی (9نفر)

گروه
متغیر

کنترل (9نفر)

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

سن (سال)

52/9±1/7

---

53/1±2/8

---

وزن (کیلوگرم)

71/5±9/0

71/4±8/7

73/8±14/6

شاخص توده بدنی (کیلوگرم برمترمربع)

29/0±3/2

29/0±3/1

30/0±3/7

* 30/2±3/7

درصد چربی بدن

32/5±2/5

* 31/7±2/3

30/9±2/8

31/3±2/9

محیط کمر (سانتیمتر)

98/6±7/7

97/7±7/9

100/1±12/3

100/6±1/5

1±0/1

0/9±0/1

0/9±0/1

1±0/1

74/2±14/6

دادهها بهصورت میانگین ±انحراف معیار ارائه شدهاند.
* معنیداری در سطح  p0/05جهت تغییرات درونگروهی.
** معنیداری در سطح  p0/05جهت تفاوتهای بینگروهی.

در مقایسه بینگروهی ،تفاوت معنیداری در آنزیمهای کبدی و

داشت (به ترتیب  .)p=0/081 ،p=0/811همچنین تغییرات شاخص

 ASTو ALT

مقاومت به انسولین در هر دو گروه ،غیرمعنیدار بود (جدول

مقاومت به انسولین مشاهده نشد .غلظتهای سرمی

گروه تجربی ،در مقایسه بـا پیـشآزمـون ،کـاهـش غیـرمعنیداری

شماره .)2

جدول شماره  :2تغییرات آنزیمهای کبدی و مقاومت به انسولین آزمودنیها در پیشآزمون و پسآزمون
گروه

کنترل ( 9نفر)

تجربی ( 9نفر)

متغیر

پیشآزمون

پسآزمون

تغییرات (درصد)

پیشآزمون

پسآزمون

تغییرات (درصد)

آالنین آمینو ترانسفراز (واحد در لیتر)

35/0±17/2

28/4±19/7

%18/86

31/0±13/4

31/2±13/6

%0/6

آسپارتات آمینو ترانسفراز (واحد در لیتر)

34/6±15/8

33/9±15/4

%2/02

30/9±5/4

30/1±9/4

%2/6

4/5±2/6

4/4±2/8

2/3±2/18

3/0±2/47

شاخص مقاومت به انسولین

%7/7

%13/3

*معنیداری در سطح  p0/05جهت تغییرات درونگروهی.
**معنیداری در سطح  p0/05جهت تفاوتهای بینگروهی.

بحث

بودند ،ولی از یکسو مبتال به بیماری دیابت نبوده و از سوی دیگر

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد  8هفته انجام تمرین هوازی با

تمرینات را با شدت کمتری انجام داده بودند ( .)17افزایش

شدت  %60-75ضربان قلب بیشینه ،اگرچه باعث کاهش

قندخون در بیماری دیابت میتواند باعث افزایش استرس

غلظتهای سرمی آنزیمهای آسپارتات آمینو ترانسفراز ) (ALTو

اکسیداتیو در نواحی بافتی ،برای نمونه بافت کبد شود که این

آالنین آمینو ترانسفراز ) (ASTزنان یائسه مبتال به دیابت نوع 2

بهنوبه خود سطوح آنزیمهای کبدی آسپارتات آمینو ترانسفراز و

میشود ،ولی این تغییرات معنیدار نیست.

آالنین آمینو ترانسفراز را در خون افزایش میدهد ( .)18همچنین

در تحقیق حاضر ،عدم تغییر معنیدار آنزیمهای کبدی با یافتههای

فعالیت آنزیمهای کبدی تحت تأثیر مدت ،شدت ،نوع و شیوه

برخی مطالعات که از نظر مدت ،شدت و جنسیت آزمودنیها

تمرین ورزشی تغییر میکند ( .)19در تحقیق حاضر از نظر مدت،

تقریباً یکسان بودند ،همخوانی داشت ( ،)16،13ولی با یافتههای

دوره تمرینی جزء دورههای کوتاهمدت بود که احتماالً کاهش

برخی مطالعات دیگر که کاهش معنیدار آنزیمهای کبدی را در

غیرمعنیدار متغیرهای آنتروپومتریکی (غیر از درصد چربی)،

اثر انجام تمرینات نشان دادند ،متفاوت بود .دالیل این تفاوتها

بههمین علت بوده است .از نظر شدت ،گزارش شده سطوح این

میتواند بهعلت شرایط آزمودنیها ،شدت و مدت تمرینات باشد.

آنزیمها پس از انجام تمرینات شدید با  %75و  ،VO2max %90در

در تحقیق فرزانگی و همکاران ،اگرچـه آزمـودنیهـا زنـان یائسـه

اثر ورم سلولهای کبدی و التهاب بافتی افزایش مییابد (.)20
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نسبت محیط کمر به لگن

*

شهال ترابی و همکاران

تأثیر  8هفته تمـرین استقـامتی با شدت متـوسط ،بر سطوح سرمی آنزیمهای کبدی و ...

( ،)General Adaptation Syndromeاسترس بیشتر و در حد

مطالعات مذکور با تحقیق حاضر میتواند ازجمله علل یکسانبودن

تحمل ارگانیسم باعث سازگاری بیشتر میشود ( .)21برهمین

نتایج و عدم مشاهده بهبودی مقاومت به انسولین آزمودنیها باشد.

اساس ،میزان رهایش گونههای اکسیژن فعال ( )ROSبرخی

در مقابل ،تحقیقات دیگر اثرات انجام  3ماه ( )11و ( 15 )28ماه

بافتها در اثر انجام تمرینات منظم میتواند کاهش یافته و به

تمرین بر کاهش گلوکز خون و بهبود مقاومت به انسولین را نشان

سازگاری ساز و کارهای ضداکسایشی منجر گردد که سرانجام

دادهاند .احتماالً تفاوت در این نتایج را میتوان در طول مدت

باعث محدود شدن آسیب اکسایشی ناشی از ورزش میشود (.)22

تمرینات دانست .اگرچه در تحقیق حاضر ،بیشتر متغیرهای

همچنین فعالیت هوازی ممکن است عالوه بر تنظیم مثبت دفاع

آنتروپومتریکی در طول مدت دوره تمرینی کاهش داشتند ،ولی

آنتیاکسیدانی ،از طریق کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب

معنیدار نبودن این تغییرات میتواند حاکی از تأثیر کم تمرینات

موجب کاهش بیشتر سطوح آالنین آمینو ترانسفراز و آسپارتات

باشد .انجام فعالیت ورزشی بهطور موقت ،از طریق افزایش حاملین

آمینو ترانسفراز گردد ( .)23مشاهده شده است انجام تمرینات با

گلوکز ) (GLUT-4در سطح غشای سلولها ،بهویژه سلولهای

شدت کمتر ،باعث کاهش و بهبود بیشتر آنزیمهای کبدی شدهاند

عضالنی ،ورود گلوکز به درون سلولها را تسهیل کرده و به

( .)24عوامل دیگری مانند سن و جنسیت آزمودنیها میتوانند بر

کنترل گلوکز خون کمک میکند ،لیکن اثرات فعالیت ورزشی

نتایج اینگونه تحقیقات اثرگذار باشند .نتایج حاصل از مطالعات

در طوالنیمدت باعث افزایش توده عضالنی (بیش از %75

انجامشده روی بیماران مرد حدود  35ساله مبتال به کبد چرب

برداشت گلوکز خون ناشی از تحریک انسولین ،مربوط به بافت

غیرالکی ،کاهش معنیدار این آنزیمها را نشان داده است ( .)11در

عضالنی است) شده و این بهنوبه خود سبب افزایش پاسخدهی

این مطالعات ،هم شدت تمرینات و هم سن آزمودنیها ،در

بدن به انسولین میشود ( .)29از طرف دیگر ،فعالیت ورزشی

مقایسه با تحقیق حاضر کمتر بوده است .گزارش شده با افزایش

هوازی در درازمدت ،اثرات مفیدی بر گیرندههای عضالت

سن ،ظرفیت ضداکسایشی تام ()Total Antioxidant Capacity

اسکلتی و بهبود حساسیت به انسولین داشته و باعث افزایش

کاهش مییابد و باعث افزایش تولید گونههای اکسیژن فعال

محتوای  mRNAحاملین گلوکز در عضله اسکلتی میگردد (.)30

میشود .از اینرو افراد مسن ،بیشتر مستعد آسیب اکسایشی ناشی

از دیگر دالیل عدم بهبود مقاومت به انسولین در تحقیق حاضر،

از ورزش هستند ( .)25توضیح دیگر برای این تفاوت ،جنسیت

ابتالی آزمودنیها به دیابت بود؛ زیرا ابتال به دیابت ،بهخصوص

آزمودنیها است .پژوهشگران افزایش سطوح آنزیمهای کبدی در

برای مدت زمان طوالنی باعث میگردد بیمار مقاومت بیشتری

زنان مسن ،بهویژه بعد از یائسگی را به تغییرات ترکیب بدن ،توزیع

نسبت به انسولین پیدا کند که این خود ممکن است سبب

چربی و یا تغییرات هورمونی و متابولیکی نسبت دادهاند (.)26

طوالنیترشدن مدت زمان مورد نیاز برای پاسخ بیمار به تمرینات

باتوجه به مقایسه یافتهها با نتایج سایر تحقیقات میتوان عنوان کرد

هوازی شود ( .)27همچنین در مطالعه دیگری ،مداخله  12هفته

انجام تمرینات ورزشی با شدت  %60-75ضربان قلب بیشینه،

تمرین هوازی به همراه رژیم غذایی روی زنان چاق ،با حداقل 2

جهت ایجاد سازگاریهای مرتبط با آن ،بهمنظور کاهش

سال سابقه ابتال به دیابت نوع  2باعث ایجاد تغییر معنیداری در

غلظتهای سرمی آنزیمهای  ALTو  ASTبرای افراد مسن مبتال

سطوح گلوکز ،انسولین ناشتا و بهبود مقاومت به انسولین شد .این

به دیابت ،بهویژه زنان یائسه ،همچنان جای بررسی دارد.

درحالی است که در همین تحقیق 12 ،هفته تمرین بدون رژیم

دیگر یافته پژوهش حاضر ،بیتأثیر بودن انجام  8هفته تمرین

غذایی ،فاقد این تأثیر بود ( .)13این نتایج مؤید آن است که تغییر

هوازی با شدت  %60-75ضربان قلب بیشینه ،بر بهبود مقاومت به

در روش زندگی شامل رژیم غذایی همراه با ورزش هوازی،

انسولین زنان یائسه مبتال به دیابت نوع  2بود که این یافته با نتایج

میتواند کنترل گالیسمیک را در افراد چاق دیابتی بهبود بخشد

برخی مطالعات همخوانی داشت (.)27،15

(.)31
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از سـوی دیگـر ،طبـق تـئـوری سنـدرم تطـابـق عمـومـی

تشابه آزمودنیها در ابتال به دیابت نوع  2و مدت تمرینات در

شهال ترابی و همکاران

تأثیر  8هفته تمـرین استقـامتی با شدت متـوسط ،بر سطوح سرمی آنزیمهای کبدی و ...

آزمودنیها بود .به گزارش محققین ،کاهش مقاومت به انسولین

مقادیر آنزیمهای کبدی) میتوان انتظار داشت در صورت ادامه

با ورزش ،وابسته به سن بوده و در افراد مسن نسبت به افراد جوان،

تمرینات؛ یعنی افزایش طول دوره و در نتیجه افزایش مصرف

کمتر است (.)30

مجموع مقادیر انرژی ،بتوان کاهش بیشتری در مقادیر این آنزیمها

هرچند در مجموع ،میتوان علت نتایج پژوهش حاضر را به

مشاهده کرد.

عواملی چون مدت زمان طوالنی ابتال آزمودنیها به دیابت و در

از محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به عدم کنترل مستقیم

نتیجه مقاومتر شدن بیشتر بدن نسبت به انسولین ،عدم کنترل رژیم

تغذیه آزمودنیها و اندازهگیری کالری مصرفی اشاره داشت.

غذایی ،سن ،شدت و طول مدت اجرای برنامه تمرین ورزشی

بنابراین ،با توجه به این محدودیتها در برآورد مصرف انرژی و

نسبت داد ،ولی با این وجود ،به گزارش  Smartو همکاران ،علت

نتایج متناقض گزارششده در مطالعات مختلف ،انجام تحقیقات

اصلی کاهش چربی کبد و احتماالً کاهش آنزیمهای کبدی در

دیگر همراه با برآورد مصرف انرژی میتواند راهگشا باشد.

اثر ورزش ،مکانیزم مصرف کالری مستقل از تغییرات وزن بوده
که با استفاده از تمریناتی با شدت بیشتر ،سریعتر قابلدسترسی

نتیجهگیری

است ( .)32بنابراین ،اگرچه تمرینات با شدت زیاد خود میتوانند

در مجموع ،یافتههای تحقیق حاضر نشان داد معنیدار نبودن

از طریق افزایش التهاب به افزایش آنزیمهای کبدی منجر شوند

کاهش بیشتر متغیرهای آنتروپومتریکی باعث میشود  8هفته

( ،)20اما برای افزایش مصرف کالری و انجام تمریناتیکه به گفته

تمرین هوازی با شدت  %60-75ضربان قلب بیشینه جهت بهبود

محققین در مجموع بتواند مصرف بیش از  10000کیلوکالری را

مشکالت کبدی و مقاومت به انسولین این قبیل بیماران کافی

تضمین کرده و تأثیرات سودمندی بر سالمت کبد بگذارد ،باید به

نباشد .لذا با توجه به روند کاهشی آنزیمهای کبدی ،افزایش طول

افزایش طول دوره تمرین توجه کرد (.)32

مدت دوره تمرین هوازی و یا افزایش شدت تمرین جهت افزایش
کالری مصرفی برای این بیماران پیشنهاد میگردد.
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