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 2 نوع دیابت با یائسه زنان هوازي بر میزان فیلتراسیون گلومرولی منظم تمرین اثر
 فرزانگی پروین حبیبیان، دکتر دکترمعصومه  ، *ریحانه درفشی

 .ساري، ایران ، شورزمازندران،گروه فیزیولوژي  تحقیقات و علوم واحد کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی. 1
 .قائمشهر،ایران ورزشی، علوم و بدنی تربیت قائمشهر، گروه واحد اسالمی آزاد استادیار دانشگاه.2

 .ایران ساري، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري، گروه فیزیولوژي ورزش، .3
 Reyhanehderafshi @yahoo.com :آدرس ایمیل*

 چکیده
در برخی از بیماران با شروع دیابت کلیه ها بزرگ می . مراحل مختلف، کلیه ها را تحت تاثیر قرار می دهنددیابت شیرین  در طی 

شوند و  میزان فیلتراسیون گلومرولی به طور ناهنجاري افزایش می یابد که در واقع فاکتورهاي خطر زا توسعه نفروپاتی در مراحل 
میزان فیلتراسیون گلومرولی  شاخصی از توانایی کلیه ها در ).  2004ران،تامسون و همکا(بعدي زندگی فرد محسوب می شوند

پاکسازي پالسما از مواد زائد نیتروژن دار است که به عنوان بهترین روش براي ارزیابی عملکرد کلیوي می باشد و بر اساس سطوح 
دیگر، براي تشخیص مراحل و  شدت  کاهش آن به تنهایی و یا با شاخص هاي. کراتینین سرم، نژاد و سن سنجیده می شود

 و اولیه مراحل در مزمن کلیوي از بیماري پیشگیري در تواند می هوازي فعالیت. اختالالت عملکرد کلیه مورد استفاده قرار می گیرد
هفته  8 لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر .باشد موثر کلیه مزمن نارسایی پیشرفت انداختن تعویق به یا جلوگیري هم چنین در

 . انجام شد2  نوع دیابت با یائسه زنان در بر میزان فیلتراسیون گلومرولی تمرین منظم هوازي
 روش بررسی

آزمودنی هاي تحقیق پس از . سال انجام شد 45با دامنه سنی  2 نوع دیابت مبتال به زن غیرفعال یائسه 14این پژوهش بر روي 
گروه تمرینی به   ).نفر در هر گروه 7(و کنترل تقسیم شدند تمرین  دسترس، به طور تصادفی به دو گروه در و هدفمند گیري نمونه
انجام دادند و  هفته در جلسه سه و قلب ضربان حداکثر 70 تا 50 شدت هفته تمرینات منظم هوازي زیر بیشینه فزاینده با 8مدت 

 آخرین از پس ساعت 48(آزمون پس و آزمون پیش مرحله دو در گیري خون. ود ادامه دادندگروه کنترل فعالیت طبیعی روزمره خ
مورد استفاده قرار  آنالیز براي حاصل شد و پالسماي انجام چپ بازویی ورید از شبانه ناشتایی ساعت 12 دنبال به و) تمرین جلسه
و در نهایت   آزمون سنجیده شد پارس شرکت هاي کیت از استفاده با و آنزیمی سنجی رنگ روش به  کراتینین سطوح. گرفت

 tزوجی و  tاز آزمون ها ي . تعیین شد) 2009(میزان فیلتراسیون گلومرولی برآورد شده  با استفاده از روش زوپنی و همکاران
ماري با استفاده از کلیه تجزیه و تحلیل آ ).>05/0p(مستقل به ترتیب براي بررسی تغییرات درون گروهی و بین گروهی استفاده شد

 انجام شد 20نسخه  SPSSنرم افزار 
 یافته ها

به  03/43±89/4از (هفته تمرین منظم هوازي منجر به  افزایش معنی داري میزان فیلتراسیون گلومرولی برآورد شده  8
فیلتراسیون  تغییرات درصد میزان این بر عالوه. در گروه تمرینی شد) P=000/0مترمربع ،73/1/دقیقه/لیتر میلی 60/7±31/76

 %).30/2± 58/4(بود دار معنی کنترل گروه با مقایسه در تمرین، گروه) P=200/0،%64/74±94/23(گلومرولی برآورد شده 
 نتیجه گیري بحث و

یائسه  دیابتی زنان میزان  فیلتراسیون گلومرولی در دار معنی افزایش با تمرین منظم هوازي هفته 8پژوهش انجام شده نشان داد، 
 می فعال غیر زنان در یائسگی و دیابت خطر پر شرایط در کلیوي عملکرد بر منظم هوازي تمرین مطلوب اثرات بیانگر که همراه بود

درونزا، موجب  هاي اندروژن بیشتر و سطوح تخمدانی  استروژن تولید توقف علت به موجود، یائسگی نیز  شواهد اساس بر. باشد
در .افزایش گلوکز خون و عدم تحرك وچاقی در نهایت سبب کاهش میزان  فیلتراسیون گلومرولی و کاهش عملکرد کلیه می شوند
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 برآورد فیلتراسیون میزان افزایش و  کراتینین سطوح با کاهش هوازي اجراي تمرینات هفته 12این راستا محققین نشان دادند که 
 حاضر تحقیق در کلیوي فیلتراسیون بهبود لذا. )2011همکاران،  و استرازنکی( مورد همراه بود زنان و ردانهوازي م ظرفیت و شده

 .باشد در شرایط دیابت کلیوي توسعه عملکرد آن در  بهینه اثرات و هوازي تمرین به سازگاري نتیجه ي ممکن است
  .فیلتراسیون گلومرولی، تمرین هوازي ، دیابت: واژگان کلیدي

  منابع
١- Dehghan. A., van. Hoek. M., Sijbrands. E.J., Hofman. A., Witteman. J.(٢٠٠٣). High serum uric 
acid as a novel risk factor for type ٢ diabetes. Diabetes Care,٣١:٣۶٣–١۶٢. 
٢- Griffin KA, Kramer H, Bidani AK: Adverse renal consequences of obesity. American Journal of 
Physiology. Renal Physiology ٢٩ ,٢٠٠٨۴:F۶٨۵-F۶٩۶ 
٣- Shlipak M, Fried L, Cushman M, et al. Cardiovascular mortality risk in chronic kidney disease: 
comparison of traditional and novel risk factors. JAMA. ٢٠٠۵;١٧–٢٩٣:١٧٣٧۴. 

 تصفیه میزان بر هوازي فعالیت دوره یک تاثیر. حمیدرضا  فرهاد، محمدي دریانوش مریم،  فطرت پاك فرزانه،تقیان  محمد،  فرد رفعتی -4
 نهم، سال ایران، اسالمی جمهوري ارتش پزشکی علوم انشگاه د پژوهشی علمی مجله .مزمن  کلیوي بیماران در کراتینین دفع و گلومرولی

 .1390 زمستان ،270 تا 264 صفحات 4، شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

