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هفته تمرین  21و مقاومت به انسولین پس از  بررسی تغییرات سطوح سرمی رزیستین، ویسفاتین

 1منتخب یوگا در زنان مبتال به دیابت نوع 

 3طیبه ناظمیان اردکانی ،3، عباس فروغی پردنجانی 1، محسن ابراهیمی2طیبه نظری گیالن نژاد
کارشناس ارشد  .3 ؛. استادیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان2 ؛ش.دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش پردیس بین الملل کی1

 فیزیولوژی ورزش

 tayebenazary@yahoo.comنویسنده مسئول:  ایمیلآدرس 

های ترشحیی از به طور شگفت آوری در دنیا در حال افزایش است. تجمع بیش از حد چربی، هورمون 2شیوع دیابت نوع : مقدمه

. ویسفاتین آدیپوکاینی است رودبه شمار می 2شکالت متابولیکی از عوامل اصلی در گسترش دیابت نوع بافت چربی و پانکراس و م

آن در بیمحاران  های پالسماییگردد و افزایش غلظتها همانند ماکروفاژها ترشح میکه عمدتأ از بافت چربی احشایی و سایر سلول

(. رزیستین هم 1توان سطح آن را پایین آورد )کاهش وزن در افراد چاق میمشاهده شده است و با  و دیابت بارداری 2دیابتی نوع 

با چاقی افزایش  که سطوح گردش خون رزیستین دهدشود و تیقیقات نشان میآدیپوکایینی است که که از بافت چربی ترشح می

انحواع مختلحو ورزش مو ح   مشخص شحده اسحت کحه (.2یابد و در مقاومت انسولینی هپاتیک و عضالت اسکلتی نقش دارد )می

های خحا  یوگحا بحرای در افراد مختلو استفاده از برنامه .شودها از  مله رزیستین و ویسفاتین میتغییراتی در سطوح آدیپوکاین

بحرای  ح به عنوان یک مداخلحه(. یوگا درمانی به طور واض3کاهش قند خون و فشار خون باال و کلسترول خون گزارش شده است )

اصلی تیقیق حاضر ایحن بحود . سؤال افراد دیابتی داردرود و فواید چندگانه متعددی برای ی اولیه و ثانویه دیابت به کار میرپیشگی

عروقحی و  -تواند در کاهش ریسک قلبیآیا طراحی یک برنامه بلندمدت یوگا متناس  با شرایط سنی و  سمی زنان دیابتی می که

 مؤثر باشد؟ 2به دیابت نوع اثرات افزایش قند خون زنان مبتال 

کیلوگرم(،  27/47±15/12سال(، وزن ) 53/64±33/3نفر از بانوان دیابتی شهر سمنان با میانگین سن ) 22تعداد : روش شناسی

 سال سابقة دیابتی شدن و با داشتن 64/4±47/2کیلوگرم بر مترمربع( و با  00/3±46/27) BMIمتر(، سانتی03/133±00/3قد )

( قرار گرفتند. برنامحه تمرینحی =12N( و گروه کنترل )=13Nشرایط حضور در پژوهش انتخاب شدند و در دو گروه تمرین یوگا )

دقیقه به طول انجامید. سحطوح رزیسحتین، ویسحفاتین و انسحولین  70هفته هر هفته سه  لسه و هر  لسه  12گروه تجربی مدت 

گیری مقاومت بحه گیری شد. برای اندازهساعت بعد از اتمام پروتکل تمرینی اندازه 65 ساعت قبل از شروع تمرین و 65ها آزمودنی

گیحری ها از آزمون تیلیل واریحانس بحا انحدازهاستفاده شد. همچنین، برای تجزیه و تیلیل داده HOMA-IRانسولین از شاخص 

 ( استفاده شد.≥03/0pداری )مکرر و آزمون تی مستقل در سطح معنی

(، =003/0pهفته تمرین یوگا مو   کاهش معنادار سطوح سرمی رزیسحتین ) 12تایج تیقیق حاضر نشان داد ن: نتایج

در گروه تجربی گردید، اما بحین ( =032/0p)( و درصد چربی بدن =001/0pمقاومت به انسولین ) (،=032/0p)سفاتین یو

آزمحون تحی مسحتقل از طرفی نتایج (. ≤03/0P) داری و ود نداشتپیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل تفاوت معنی

و  (=032/0p)، مقاومحت بحه انسحولین (=012/0p)در پس آزمون و بین گروه کنترل و تجربی در متغیرهحای رزیسحتین نشان داد 

WHR (006/0p=) داری مشاهده گردید.تفاوت معنی 

و درصحد مقاومحت بحه انسحولین  سحرم، ه تمرین یوگا مو   کاهش رزیستین و ویسفاتینهفت 12: گیرینتیجهبحث و  

 های قل  و عروق در بیماران دیابتی مفید باشد.تواند برای پیشگیری بیماریشود که میمیچربی بدن 

 ، رزیستین، ویسفاتین، انسولین، مقاومت به انسولین2یوگا، دیابت نوع : کلیدی ژه هایوا
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