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 IIع نو دیابت به مبتال زنان کلسترول و گلوکز،انسولین سرمی سطح برفعالیت بدنی  تاثیر

 
 3مهسا، مرتضاییان، 2عسل، رجاییان، 1زاهدی، هادی

 

 ،شهید بهشتیورزشی، دانشگاه  فیزیولوژی کارشناس ارشد -2، دانشگاه آزاد تهران مرکز ،ورزشی فیزیولوژی دکتری دانشجوی -1

 ءالزهرا دانشگاه ارشد تربیت بدنی دانشجوی کارشناس -3 
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 است رسانده اثبات به را ها بیماری برخی درمان در فعالیت بدنی مفید نقش وپزشکی، علمی ی مطالعه چندین اخیرا: مقدمه

 فعالیت بدنی  هفته 12 اثر حاضر تحقیق از هدف لذا.است محدود کشورمان در نیز زمینه این در تحقیقات فواید این علیرغم اما

 .باشد می دو نوع دیابت به مبتال زنان  کلسترول و انسولین،گلوکز سطح بر

 و 45 - 60 سنی دامنه با دو نوع دیابت به مبتال زن 26 روی بر باشد که می تجربی نیمه نوع از کار این: شناسیروش

 خونی های نمونه و خون قند گیری اندازه برای .شد انجام ایرانیان سالمت کلینیک مرکز به کننده مراجعهکیلوگرم  91-60وزن

 مراجعه شناسی هورمون معتبر آزمایشگاه به ناشتا بصورت و تمرینات شروع از قبل ساعت 24 گلیسرید، تری و انسولین

 گمارده) 75.6 ± 10.3 وزن و نفر 10 (کنترل گروه و ) 74 ± 9.9 وزن و نفر 16 (تجربی گروه دو در سپسکردند.

 را تمرینات از حاصل نتایج تا آمد عمل به آزمون پس آزمودنیها از ناشتا صورت به تمرین دوره اتمام از پس ساعت22شدند

 تجزیه. دهد قرار مقایسه مورد کنترل گروه با را تجربی گروه بیماران لیپیدی نیمرخ و لپتین انسولین، سطوح و خون برقند

 .p>0.05)) شد استفاده )مستقل گروههای میانگین تفاضل بررسی(t – test از حاضر تحقیق های داده تحلیل

 در گروه دو میانگین در داری معنی کاهش دهنده نشان مداخله و کنترل گروه دو مقایسه برای آمده بدستt میزان: هایافته

 .p>0.05)) ست پالسما خون،انسولین گلوکز متغیرهای

 دو نوع دیابت به مبتال بیماران رسد می نظر به، باتوجه به کم هزینه بودن و غیرتهاجمی بودن فعالیت ورزشی: گیرینتیجه

 .کنند استفاده خود فیزیولوژیکی شرایط بهبود منظور به روش این از توانند می

 2دیابت نوع گلوکز، : انسولین،کلیدی هایهواژ
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