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مبتال به زنان بزرگسال در شاخص مقاومت انسولینی و شاخص تودن بدن  سطوحتمرین مقاومتی بر هفته  4تأثیر 
 2نوع  دیابت
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 مقدمه

رو از این. )1( شودپیامد مقاومت به انسولین منجر به عدم توانایی انسولین در حفظ سطوح نرمال گلوکز و هموستاز لیپید می
ابتال به دیابت و افزایش سن با کاهش قدرت عضالنی و کنترل  .کندمقاومت به انسولین در پاتوژنز دیابت نقش کلیدي ایفا می
افزایش انسولین، مصرف گلوکز و توده عضالنی ناشی از انقباض . شودمتابولیکی همراه است که موجب کاهش توده عضالنی می

داند و نشان داده شده که براي عنوان یک ابزار درمانی براي افراد مبتال به دیابت مناسب میبهتمرین مقاومتی را عضالنی، انجام 
هاي و نیز وجود پژوهش 2با توجه به اهمیت بیماري دیابت نوع . )2،3(باشد افراد چاق و سالمند نیز این نوع تمرین مؤثر و ایمن می

هدف پژوهش ، 2مبتال به دیابت نوع بیماران سطوح شاخص مقاومت به انسولینی در اومتی بر پیرامون تأثیر تمرین مق متناقض
دیابت  مبتال به بیماري بزرگسالزنان در شاخص مقاومت به انسولین برنامه تمرین مقاومتی بر غلظت دوره حاضر بررسی اثر یک 

 .بود 2نوع 
 شناسیروش
شرایط ورود . طور داوطلبانه در پژوهش شرکت کردندبه زنجانشهرستان  2مبتال به بیماري دیابت نوع  بزرگسال زننفر  15تعداد 

عروقی، کلیوي  -گونه بیماري قلبی هر وجود و عدم 2سال سابقه بیماري دیابت نوع شامل داشتن حداقل یک پژوهش ها بهآزمودنی
 در تصادفی صورت به هاي واجد شرایطآزمودنی سپس .شد کنندگان گرفتهتشرک از کتبی ينامهرضایت هاانجام بررسی از پس. بود
روز، هر روز یک  3هفته، هر هفته  4گروه تجربی، به مدت  .گرفتند قرار )8= سال، تعداد 60/48 ± 7/3= سن(تجربی  گروه، یک

نوبت و  3برنامه هر جلسه تمرین شامل . پرداختنددرصد یک تکرار بیشینه به تمرین  50 –80دقیقه،  با شدت  60جلسه به مدت 
ثانیه و زمان  30-60ها ثانیه، زمان استراحت بین ایستگاه 45-60زمان فعالیت در هر ایستگاه . ایستگاه بود 8هر نوبت نیز شامل 

. انجام گرفت تمرین دورهبعد و  ساعت قبل 48 گیري خون،نمونه. ثانیه در نظر گرفته شده بود 120-180استراحت بین دو نوبت 
 ارزیابی مقاومت منظور به .ندشد گیريانسانی اندازه مخصوص کیت از استفاده با و االیزا روش بهو گلوکز انسولین  سرمی غلظت

 .شد استفاده باشد،می لیتر بر واحدمیلی انسولین غلظت و لیتر بر مولمیلی گلوکز غلظت که محاسباتی زیر بر طبق فرمول انسولینی
 =HOMA-IR گلوکز  غلظت× انسولین  غلظت÷ 5/22

گروهی ي درونو مقایسه آماري تحلیل و تجزیه براي اسمیرنوف، -آزمون کالموگروف از استفاده با هاداده نرمال توزیع تایید از پس
ها آزمون سطح معناداري و شد انجام SPSS16 آماري  افزارنرم از با استفاده هامحاسبه. استفاده شد وابستهt ها از آزمون متغیر

05/0 P≤شد گرفته نظر در. 
 هاي تحقیقیافته

در گروه ، اما )p=05/0( داشت معناداري دهد که میانگین سطوح گلوکز خون در گروه تجربی کاهشگروهی نشان میبررسی درون
هفته تمرین مقاومتی سطوح  4گروهی نشان داد که پس از نتایج بررسی درونهمچنین ). p=03/0(معناداري داشت  کنترل افزایش

 pمقدار (آزمون کاهش معنادار داشتند آزمون نسبت به پیشانسولین و شاخص مقاومت به انسولین در گروه تجربی در مرحله پس
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و کنترل تغییر تجربی در گروه  شاخص توده بدنکه  همچنین مشاهده شد ).01/0و  02/0 ها به ترتیب در گروه تجربی برابر باآن
 ).p<05/0(چندانی نداشت معناداري داشت 

 و بررسی بحث
. )3،4(باشد این یافته همسو با دیگر تحقیقات می .بودشاخص مقاومت انسولینی دار هاي مهم این پژوهش کاهش معنایکی از یافته
هفته تمرین مقاومتی در بیماران مبتال  4مقاومت انسولینی و گلوکز پالسمایی متعاقب ) 2008( و همکاران Hordernدر تحقیق 

هفته تمرین  16نشان دادند که پس از ) 2005( و همکارانش  Ibanezدر مقابل،  ). 4(تغییر معناداري نداشتند  2به دیابت نوع 
، حساسیت انسولین افزایش 2مبتال به دیابت نوع درصد یک تکرار بیشینه در مردان مسن  50-80مقاومتی پیشرونده با شدت 

ها و نوع هاي آزمودنیتفاوت میان این تحقیققات ممکن است مربوط به ویژگی ).2(دار یافتند معنادار و سطوح گلوکز کاهش معنا
-بیوخت و ساز س به توجه با منفرد است و هاي عضالنیگروه فعالیتشامل  تمرین مقاومتی. باشد) شدت و مدت تمرین(تمرین 
انقباض  مقاومتی شامل تمرین جلسههر  زمان و کمتر از نیمی ازتکرارها دارد،  استراحت بیننیاز به  مقاومتی تمرین دربدن  هوازي
-کنندهعضالت، دریافت GLUT۴انقباض عضالنی سطوح گلوکز و حساسیت انسولین را از طریق افزایش سطوح . فعال است عضله

هفته  4با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پس از . )4(بخشد ، گلیکوژن سنتاز بعد از تمرین بهبود میBهاي انسولین، پروتئین کیناز 
مقاومت توان بیان نمود که می ، از این رو،دار در سطوح شاخص مقاومت به انسولین مشاهده شدتمرین مقاومتی، کاهش معنا

 . بهبودي بود در گروه تجربی رو به انسولینی
 .2نوع دیابت ، گلوکز، انسولین، تمرین مقاومتی: کلمات کلیدي
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