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 مقدمه

عامل یابد. دیابت اختالل متابولیکی است که با هیپرگلیسمی مزمن و اختالل متابولیسم قند، پروتئین و چربی تظاهر می

ای مترشحه عنوان غدهباشد. اخیراً بافت چرب بهخطرسازی که تأثیر بیشتری برای ایجاد این سندرم دارد، چاقی احشایی می

توانند کند و میها را ترشح میهای فعال بیولوژیکی متعددی معروف به آدیپوسیتوکینده است که پروتئینفعال شناخته ش

آدیپوکین جدیدی است که از بافت چرب  (. رزیستین1های وابسته به انسولین را تغییر دهند )وضعیت متابولیکی بافت

چنین اط مستقیمی با پیشرفت مقاومت انسولینی و همسرمی رزیستین ارتبغلظت ه است. افزایش جداسازی و شناسایی شد

های (. یافته2های دیابتی هنوز به وضوح روشن نشده است )ها دارد و در مورد نقش آن در انسانتر شدن دیابت در موشوخیم

ن مورد ای (.3پژوهشی نشان داد همبستگی مثبت بین سطوح رزیستین و مقاومت انسولینی و درصد چربی بدن وجود دارد )

به ویژه ورزش .افزایش فعالیت ورزشی (4باشد )و مهم در متابولیسم گلوکز میعاملی اثربخش  این آدیپوکیندهد که نشان می

ویژه تمرین مقاومتی در بیماران مبتال به ورزشی به هایفعالیتشود. می 2 نوع دیابت کنترل بهبود باعث مدت دراز در منظم

تواند موجب کنترل و افزایش حساسیت انسولینی می گلوکز خون ،سطوح لیپیدهای پالسماییاز طریق کاهش  2دیابت نوع 

. افزایش انسولین، مصرف گلوکز و توده عضالنی ناشی (5)و در جلوگیری از سارکوپنی و استئوپروز مؤثر باشد  شودگلوکز خون 

(. تحقیقات 6)داند برای افراد مبتال به دیابت مناسب می عنوان یک ابزار درمانیاز انقباض عضالنی، انجام تمرین مقاومتی را به

رو غلظت سرمی رزیستین را ها تأثیرگذار باشد، از اینتواند بر متابولیسم آدیپوسیتنشان داده است که تمرین مقاومتی می

 (. 5دهد )تغییر می

 شناسیروش

طور داوطلبانه در پژوهش به 2دیابت نوع بیماری بتال به ممرد بزرگسال نفر  33تعداد بود. پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی 

وجودهرگونه  و عدم mg/100 ml  126 و قندخون بیشتر از  2سال سابقه بیماری دیابت نوع ها یکشرکت کردند. آزمودنی

های ولعدد کپس 2های ، روزانه آزمودنیهای دخانیات و الکل بود. عروقی، کلیوی ومصرف نکردن عامل -بیماری قلبی

های آزمودنی سپس .باقی ماندند 2نفر بیمار مبتال به دیابت نوع  24تعداد  ها،از انجام بررسی پسکردند. متفورمین مصرف می

-گروه تجربی، نمونه .گرفتند قرار  (12= و گروه کنترل )تعداد (12= تعداد)تجربی  ه،دو گرو در تصادفی صورت به واجد شرایط

ساعت ناشتایی  12در حالت  ی تمرینساعت بعد از آخرین جلسه 44و  تمرین یجلسه اولین از ساعت قبل 44 گیری خون،

 روش غلظت گلوکز باو  انسانی مخصوص هایکیت ازبا استفاده االیزا  روش انسولین به رزیستین و سرمی انجام گرفت. غلظت

 روش حساسیت و تغییرات ضریب .شد گیریکز اندازهگلو کیت از با استفاده اکسیداز گلوکز آوریفن با سنجیرنگ -آنزیمی

لیتر و برای گلوکز  بر میکروگرم 30/3درصد و  5/6لیتر، انسولین میلی بر گرمنانو 4/3درصد و  4/3، رزیستین گیری برایاندازه

گلوکز  غلظت× سولین ان غلظت÷ 5/22 فرمول از انسولینی ارزیابی مقاومت منظور بود. به لیتردسی بر گرممیلی 5درصد و  3/2
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 HOMA-IR=همبستگی ضریب از شاخص مقاومت انسولینی، گلوکز و انسولین و رزیستین ارتباط تعیین شد.برای استفاده 

 شد گرفته نظر در≥P 35/3ها آزمون سطح معناداری و شد انجام SPSS14 آماری  افزارنرم از با استفاده هامحاسبه و پیرسون

 هایافته
 ی میانگین مشخصات بدنی و عملکردی گروه تجربی و کنترل در قبل و بعد از دوره تمرین مقاومتیهمقایس. 1جدول 

 

 های بیوشیمیایی گروه تجربی و کنترل در قبل و بعد از دوره تمرین مقاومتیی میانگین شاخصمقایسه .2جدول 

 قبل از دوره تمرین گروه ویژگی
SD±M 

 بعد از دوره تمرین
SD±M 

 بررسی

 گروهیدرون

-بررسی بین

 گروهی

t مقدار  وابستهP  مقدارP 

 رزیستین

 لیتر()نانوگرم بر میلی

 * 34/3 16/2 04/6±3/1 33/3±14/1 تجربی
35/3** 

 35/3 45/3 52/3±6/2 40/4±11/2 کنترل

 گلوکز

 (لیترگرم بر دسی)میلی

 *33/3 54/2 31/161± 26/15 22/134± 36/23 تجربی
34/3** 

 53/3 01/3 12/234±22/15 25/213±34/16 کنترل

 انسولین

 واحد بر لیتر()میلی

 *32/3 41/2 12/4±21/4 22/15±14/5 تجربی
32/3** 

 32/3 04/3 62/14±21/4 12/10±23/4 کنترل

 شاخص مقاومت به انسولین
 *32/3 40/2 22/4±40/1 12/0±45/3 تجربی

31/3** 
 41/3 23/1 34/4±15/5 22/4±12/2 کنترل

 

 گیریو نتیجه بحث

 هفته هشت نتیجه در 2بزرگسال مبتال به دیابت نوع  غلظت سرمی رزیستین مردان کاهش حاضر پژوهش یافته ترینمهم

 همکارانکامرا و  (.14،3،4،0) اختالف نظراتی وجود دارد سرمی رزیستیندرباره اثرات ورزش بر غلظت  .تمرین مقاومتی بود

را سرمی رزیستین افزایش سطوح مردان جوان غیر ورزشکار مطالعه کردند و در روز تمرین استقامتی شدید را 13( اثر2313)

 قبل از دوره تمرین گروه ویژگی
SD±M 

 بعد از دوره تمرین
SD±M 

 گروهی بررسی درون
 بررسی 

 گروهی بین

t مقدار  وابستهP  مقدار P 

 سن

 )سال(

 - - - - 23/43± 0/6 تجربی

 - - - - 33/44± 35/0 کنترل

 قد

 متر()سانتی

 - - - - 35/102± 50/6 تجربی

 - - - - 24/163± 33/0 کنترل

 وزن 

 )کیلوگرم(

 *35/3 35/2 3/43±4/3 0/42±4/15 تجربی
60/3 

 14/3 02/1 15/43±3/12 4/43±14/4 کنترل

 شاخص توده بدن 

 )کیلوگرم بر متر مربع(

 *34/3 64/1 3/25±3/0 32/20±14/3 تجربی
35/3** 

 54/3 52/3 3/24±2/0 4/20±3/3 کنترل

 درصد چربی بدن
 * 34/3 32/2 14/34 ±15/5 15/36 ±22/3 تجربی

35/3** 
 13/3 32/1 44/34±52/2 36/35 ±34/1 کنترل

 یک تکرار بیشینه

 پرس سینه )کیلوگرم( 

 *333/3 22/4 2/42±2/6 3/54±2/13 تجربی
3331/3** 

 33/3 33/1 4/52±4/4 50/43±3/23 کنترل

 یک تکرار بیشینه

 باز شدن زانو )کیلوگرم( 

 *333/3 21/4 12/04±12/3 2/55±5/4 تجربی
3331/3** 

 45/3 55/1 4/63±12/4 2/56±3/0 کنترل
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رزیستین را تمرین هوازی افزایش سطوحسرمی هفته  4( در مطالعه خود پس از 2333. الومی وهمکاران )(15گزارش کردند )

 2نوع  و مبتال به دیابت های چاقدر انسانرزیستین بیان تحقیقات نشان داد که  (. 16نوجوان چاق گزارش کردند ) 21بر روی 

-می رزیستیندهد که نشان می این مورد. (3) دهدافزایش میالتهابی دیگر، مقاومت به انسولین را های پیشسایتوکینمانند 

در  2سد وضعیت بیماری دیابت نوع ربه نظر میاز این رو، یابد.  افزایشالالت متابولیکی، غلظت آن با پیشرفت اختتواند 

های مهم این یافته حائز اهمیت باشد. 2در بیماران مبتال به دیابت نوع  رزیستینبرای تغییرات سطوح سرمی پژوهش حاضر، 

این یافته همسو با دیگر تحقیقات  بود.اخص مقاومت به انسولین شدار در سطوح گلوکز، انسولین در سرم و پژوهش کاهش معنا

کاهش ، رزیستینهفته تمرین مقاومتی، همراه با کاهش معنادار غلظت سرمی  4نتایج پژوهش ، پس از ( 10،14)باشد می

راهبردی مؤثر برای  توان تمرین مقاومتی را به عنوان رو میمشاهده شد. از اینمعنادار در سطوح شاخص مقاومت به انسولین 

 استفاده نمود 2کاهش بروز و گسترش بیماری دیابت نوع 

 علمی پژوهش –پیام اجرایی 

متخصصان تربیت بدنی باید فعالیتهای استقامتی برای کاهش سطوح مقاومت انسولین در تمام بیمارستانهای کشور مان  برای 

  انجام دهند 2بیماران دیابت نوع 

 ن مقاومتی، رزیستین، گلوکز، انسولینتمری : کلیدی هایواژه
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