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تاثیر یک ماه تمرین استقامتی بر برخی شاخص هاي لیپیدي و شاخص مقاومت به انسولین بیماران نوروپاتی 
 دیابتی خفیف

 ، مجتبی میرسعیدي، مهدي ساقی، وحید تقی زادهاحسان میر
 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کالله . 2کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد . 4و3و1

 
 مقدمه

 عاملی، چند عارضه یک نوروپاتی .به معنی اختالل در کارکرد اعصاب محیطی بدن است) بیماري اعصاب محیطی(نوروپاتی 

 همکارانو  چودیک .شودمی داده قند نسبت افزایش از ناشی متابولیک تغییرات به که است خطرناك دیابت و شایع بسیار
تواند باعث  با مطالعه بر روي بیماران دیابتی نوع دو اعالم کردند تمرین هوازي به تنهایی و به همراه تمرین مقاومتی می) 2011(

 هزینه صرف دگی،زن کیفیت کاهش باعث بیماري نوروپاتی از آنجا که .)1(گلیسیرید و دورکمر شود بهبود کنترل قند، تري

تمرین استقامتی بر برخی  یک ماهاین پژوهش به بررسی تاثیر  ،)1(گرددمی بیماران در زودرس مرگ نهایت در و زیاد مراقبتی
 . لیپیدي و شاخص مقاومت به انسولین در بیماران نوروپاتی دیابتی خفیف پرداخته استشاخص هاي 

 روش شناسی
نفر از بیماران دیابتی با شدت نوروپاتی خفیف  20و نمونه آماري آن  دیابتی شهر ساريجامعه آماري این تحقیق بیماران  
صورت تصادفی به دو گروه به  که بطور داوطلبانه انتخاب شده و بودند) 29تا  5/26= سال، شاخص توده بدن 50تا 40=سن(

ت جلسه بر روي نوارگردان، به مد 3هفته اي گروه تجربی  به مدت یک ماه، . تقسیم شدند) نفر 10(و کنترل) نفر 10(تجربی
شاخص مقاومت به انسولین  و LDL وHDL . به تمرین پرداختند) درصد حداکثرضربان قلب75تا  60(دقیقه با شدت  35 تا 30

وابسته و براي مقایسه نتایج بین گروهی   Tبراي مقایسه نتایج درون گروهی از آزمون. شد تمرینی محاسبهبعد از دوره  قبل و
 .ستفاده شدامستقل  Tاز آزمون 

  نتایج
تجزیه و تحلیل داده ها کاهش معنی دار در لیپوپروتئین با چگالی پایین و افزایش معنی دار در لیپوپروتئین با چگالی باال و 

 .نشان داد بهبود در شاخص مقاومت به انسولین را در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل
 بحث و نتیجه گیري

نتایج این تحقیق نشان دهنده کاهش معنادار مقاومت به انسولین آزمودنی هاي گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل بود، که  
اومت به انسولین در مق ).4و3(ناهمسو بود) 2010(همسو و با مطالعه کادگلو و همکاران ) 2012(با یافته هاي شهاب و همکاران 

از سیتوپالسم  )-٤GLUT(توسط به صورت طبیعی  و ذخیره کردن آن کاهش می یابدتوانایی سلول ها در برداشت گلوکز  و 
بهبود در  ،در بیماران دیابتی نوع دو، افزایش دانسیته عروق عضالنیهوازي با انجام تمرین . یابندبه غشاي عضالنی انتقال نمی

می تواند توجیهی براي بهبود در مقاومت به ی و فعالیت آنزیم هاي اکسیداتیو در عضالت اسکلتی حداکثر اکسیژن مصرف
  .انسولین در این پژوهش باشد

نشان  نسبت به گروه کنترل تجربیدر گروه  LDLدر  کاهش معنادارو  HDLتحقیق افزایش معناداري را در میزان  این نتایج
از جمله ). 3و2(همسو است) 2012(ناهمسو و با مطالعه کادگلو و همکاران ) 2007(با مطالعه کادگلو و همکاران  داد که

هاي لیپولیز می باشد  آن فعالیت آنزیم و به دنبال فزایش حجم میتوکندريهاي هوازي ا سازگاري هاي موثر به دنبال فعالیت
ول ئمس در این تحقیق ممکن است که افزایش این آنزیم و موثر است HDLه ب VLDLدر تبدیل  لیپوپروتئین لیپازآنزیم . )3(

  ).4(ناشی از تمرین باشد HDLافزایش 
 ، لیپوپروتئین با چگالی پایین، لیپوپروتئین با چگالی باالنوروپاتی: کلید واژه
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