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 مقدمه

ش هاي متابوليک است كه مشخصه اصلي آن افزايديابت از جمله بيماري. باشند مي جهاني اپيدمي 2 نوع ديابت و چاقي امروزه

باشد. اين بيماري در نتيجه وجود نقايصي در ترشح مزمن قند خون و اختالل متابوليسم كربوهيدرات، چربي و پروتئين مي

آمادگي هوازي باعث كاهش خطر ابتال به بيماري هاي قلبي عروقي و (. 1گردد )انسولين، كاركرد انسولين يا هر دو ايجاد مي

شود، همچنين مطالعات گذشته نشان داده است بهبود آمادگي هوازي باعث كاهش متابوليکي از جمله چاقي و ديابت مي 

 و ها هورمون از تعدادي كه است مهم ريز درون ارگان يک چربي بافتمقاومت به انسولين در بيماران ديابتي مي شود. 

 ترشح را رزيستين و آديپونکتين آلفا، دهدهن نکروز فاكتور ،6 اينترلوكين لپتين، همانند هاآديپوسايتوكاين نام به ها سايتوكاين

 بر .(3)است باال سالم افراد با مقايسه در دو، نوع ديابت به مبتال افراد نيز و چاق افراد در رزيستين سرمي سطوح (.2) كند مي

 احشايي چربي تباف حجم براي نشانگري عنوان به تواندمي آديپوكاين اين كه شده گذاشته بنا فرضيه اين ها،يافته اين اساس

 ارتباط ورزشي فعاليت و بدني توده شاخص و سرم رزيستين ميزان بين بتوان كه رود مي انتظار بنابراين و شود گرفته نظر در

 بر را هوازي حاد فعاليت جلسه يک مختلف هاي شدت تأثير كه است آن بر فرض اين با محقق بنابراين .كرد پيدا داريمعني

 تغييرات و رزيستين سطوح مشخص شود آيا بين تا كند مقايسه 2 نوع ديابت به مبتال هاي آزمودني پالسماي رزيستين غلظت

 ؟ ارتباط وجود دارد يا خير 2 نوع ديابت به مبتال چاق مردان در هوازي آمادگي با حاد هوازي فعاليت شدت دو به پاسخ در آن

 شناسيروش

 و همکاري پرسشنامه تکميل با و ديابت مركز به مراجعه طريق از نفر 11هواز ا شهرستان دو نوع ديابت به مبتال مردان ميان از

 چهار در هاآزمودني. كردند مشاركت تحقيق اين در داوطلبانه صورت به تحقيق به ورودي معيارهاي داشتن و فردي اطالعات

 بدني تركيب آنتروپومتريکي و هايجلسه سنجش اولين در. كردند مراجعه آزمايشگاه به همديگر از هفته يک فاصله به جلسه

كيلوگرم بر مجذور قد به متر( و  3/30±4/2سال ؛ شاخص توده بدن،  6/12±36/0سن،  معيار؛ انحراف±ميانگين) هاآزمودني

 دوم جلسات (. در4شد ) گيرياندازه بروس شدهتعديل آزمون طريق از هاآزمودني )peak2VO (مصرفي اكسيژن همچنين اوج

 بر روي peak2VO   00% و 60%  دو شدت با متقاطع طرح يک در ناشتايي ساعت 21 حداقل از پس هاودنيم آزمسوو 

 300هزينه انرژي هر جلسه فعاليت ورزشي در شدت هاي مختلف برابر با به منظور تعيين تأثير شدت فعاليت، . دويدند تردميل

حجم در نظر گرفته شد كه به طور غيرمستقيم توسط گازآناليزر و  (،1)كيلوكالري )حداقل هزينه انرژي براي كنترل وزن بدن( 

O2V  و CO2V  (.6)گيري شد از طريق فرمول زير براي هر آزمودني اندازهمصرفي در شدت مورد نظر 
Energy expenditure = 3.9   × VO2 + 1.1   × VCO2 
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از  رزيستين سطوح گيري ورزشي براي اندازه عاليتف از پس بالفاصلهو  فعاليت از قبل بازويي سياهرگ از وريدي خون نمونه

 از آزمون هابودن داده طبيعي تعيين براي .انجام گرفت( آمريکا ساخت، Boster كمپاني ELISA كيت)طريق كيت مخصوص 

 يبرا داريمعني سطح. شد استفاده پيرسون همبستگي آزمون از تحقيق بين پارامترهاي ارتباط بررسي براي و شاپيروويلکز

 .بود p<01/0 آماري هايتحليل

 هایافته

مقادیر رزیستين قبل از  شدت

 فعاليت

 از بعد رزیستين مقادیر

 فعاليت

 (VO2maxآمادگي هوازی )

 ليتر بر کيلوگرم بر دقيقه()ميلي

 00/0±20/3 91/0±22/3 99/3±66/31 (2peakVO %60متوسط )

 11/0±26/3 92/0±02/3 99/3±66/31 (2peakVO %00زياد )

 (p<0.05)دار ارتباط معني *

 گيریبحث و نتيجه

 كامالً 2 نوع ديابتي بيماران درعروقي _قلبي مشکالت نظير ديابتي عوارض كاهش و به دنبال آن هوازي ورزش مثبت اثرات

 مردان در متوسط شدت با هوازي تمرين جلسه يک اثر بررسي به اي مطالعه در( 2006) همکاران و جاموتزاست.  شده اثبات

( 2013) همکاران و جاموتز همچنين. (2) نمودند مشاهده را رزيستين سرمي سطوح تغيير عدم و پرداختند وزن اضافه داراي

 مصرفي، اكسيژن حداكثر %60 با حاد تمرين جلسه يک از پس دادند نشان سالم بزرگسال زنان روي بر خود ديگر تحقيق در

بين  را ارتباط معناداري همبستگي آزمون نتايج .(0) يافت افزايش داريمعني طور به تمرين از پس روز 2 تنها رزيستين

 تست  peak2Vo نشان نداد.حاد در شدتهاي متوسط و باال  هوازي فعاليت به پاسخ درآمادگي هوازي با  رزيستين تغييرات

 مصرفي اكسيژن حداكثر برآورد و شود مي تعيين ورزش از بعد مستقيماَمي باشد كه  هوازي آمادگي از خوبي شاخص و منتخب

 كاهش نسبت، همان به اندكي Vo2peak، بدن درصدچربي در افزايش درصد با هر وشود  مي جذب ها بافت توسط كه است

 در كه گرفت، قرار بررسي مورد ورزش حاد اثرات حاضر، پژوهش در. (9)دهد  مي قرار تأثير تحت را عملکرد و اجرا و يابد مي

 .توجيه كند رزيستين را سطوح در تغييرات عدم عامل ممکن است بتواند دارد، اين وجود بدن عدم تغيير وزن از شواهدي آن

 دخالت متغيرها اين دارتغيير غيرمعني در ورزشي فعاليت دوره طول در رژيم غذايي كنترل عدم كه دارد وجود نيز امکان اين

 مختلف هاي شدت در ورزشي فعاليت جلسه هر انرژي هزينه حاضر تحقيق در اينکه به توجه با از طرف ديگر، .باشد داشته

 افزايش با فعاليت زمان الذ است بوده( جلسه هر در بدن وزن كنترل براي انرژي هزينه حداقل)كيلوكالري 300 با برابر و ثابت

باعث  كمتر، زمان صرف آن دنبال به و باالتر هاي شدت در فعاليت انجام گرفت نتيجه توان مي پس يابد مي كاهش شدت

 زمينه اين در بيشتري پژوهش هاي اجراي چندهر شود،  مي دو نوع ديابت به مبتال بيماران در رزيستين مقادير كاهش

 .شودپيشنهاد مي

 پژوهش اجرایي - علميپيام 

حاد در شدتهاي  هوازي يتفعال به پاسخ با آمادگي هوازي در رزيستين بين تغييرات را ارتباط معنادارينتايج اين مطالعه 

 كه اين نتايج ممکن است به دليل ثابت بودن هزينه انرژي در هر جلسه از فعاليت باشد. همچنين عدم. متوسط و باال نشان نداد

 مولکولي هاي مکانيسم يا غذايي رژيم عدم كنترل ورزشي، فعاليت مدت يا شدت ميزان به شايد بتوان را متغيرها اين تغيير

 . داد نسبت ديگريناشناخته 

 ، رزيستين، آمادگي هوازي، هزينه انرژي2ديابت نوع  :های کليدیواژه
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