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 2نوع  دیابتیدر زنان بر فاکتور استخوانی استئوپروتگرین   تمرین مقاومتیاثریک دوره 
 جمشیدداسار،نصیبه غفوري فر ،پروین فرزانگی ،دکتر*، شکوفه زیادلو

 کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی. 1
 ساري استادیار  فیزیولوژي ورزشی،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد.2

 کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی. 3
 کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی. 4

 چکیده 
فعالیـت بـدنی موجـب    همچنـین  .همراه مـی باشـد   استئوپروزاست که با عوارض متعددي از جمله  یدیابت از  بیماري هاي متابولیک

هفته تمـرین مقـاومتی بـر اسـتئوپروتگرین در      8تاثیر بدین منظور هدف از مطالعه حاضر . کاهش استئوپروز ناشی از دیابت می گردد
سـال انتخـاب و بـه     45 یبا میانگین سن2زن مبتال به دیابت نوع14در این مطالعه نیمه تجربی  .می باشد 2زنان مبتال به دیابت نوع 

و کنتـرل   ) ١RMصـد  در 40-50بـا   اي دقیقـه  60جلسـه   3هفته اي  ،هفته  8 مدتبه ( طور تصادفی دردو گروه تمرین مقاومتی 
از مـدل آمـاري تحلیـل واریـانس     جهت تجزیه و تحلیل یافته ها . انجام شدهفته  8ساعت قبل و بعد از  48خون گیري  .قرار گرفتند

درگروه تمرین افـزایش   استئوپروتگرینپس ازهشت هفته میزان  .در نظر گرفته شد≥05/0pسطح معنی داري  .استفاده شد راههیک 
نتـایج مطالعـه حاضرنشـان داد ، هشـت     .)>05/0p(گروه مشاهده شـد دوتفاوت معنی دار استئوپروتگرین سرم بین  و معنی دار یافت

 .اثر معنی داري دارد استئوپروزهفته تمرین مقاومتی برکاهش 
 ، استئوپروتگرین ، تمرینات مقاومتی2دیابت نوع:واژگان کلیدي

  مقدمه
استئوپروز یکی از عوارض بیماري دیابت و یک بیماري همـه گیـر دراسـتخوان هاسـت کـه موجـب تخریـب ریـز سـاختارهاي بافـت           

از آن جـا  .است که متابولیسم استخوان را تنظیم مـی کنـد  TNFاستئوپروتگرین گلیکوپروتئینی محلول از خانواده . استخوان می گردد
ستئوپروز ناشی از دیابت محسوب می شود و تغییرات استخوانی از طریـق ورزش موجـب   فعالیت بدنی موجب پیشگیري و کنترل ا که

هفته تمرین مقـاومتی بـر فـاکتور اسـتخوانی      8بنابراین مطالعه حاضر در نظر دارد اثر). .1. (تکثیر سلول هاي استخوان ساز می گردد
 .را مورد بررسی قرار دهد  2استئوپروتگرین درزنان مبتال به دیابت نوع 

  مواد و روش ها
تحت نظر پزشـک از داروي متفـورمین    و نداشتندفعالیت ورزشی که  2نوع  یبیمار دیابت 14پژوهش حاضراز نوع نیمه تجربی بر روي 

حاضـر   پـژوهش  یپروتکل تمرینـ . آزمودنی ها به صورت تصادفی به دوگروه تمرین وکنترل تقسیم شدند .انجام شدندکردمیاستفاده 
هاي متفاوت شـامل  سه نوع باند داراي مقاومت با یک تکرار بیشینه% 50-40هفته با   8بار در هفته به مدت   3پیشرونده، به صورت 

هفتـه تمـرین بـه     8گیري در دو مرحله قبل و بعد از خوندقیقه سرد کردن انجام شد  10دقیقه تمرین و  40دقیقه گرم کردن،  10
 Tداده هـا بـا اسـتفاده از آزمـون هـاي آمـاري        . انجـام گرفـت   ارزیابی میزان  استئوپروتگرینجهت  ساعته 12دنبال ناشتایی شبانه 

 .وابسته، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند
 نتایج

کن در گـروه  و لـی ) =000/0P(نتایج نشان داد میزان استئوپروتگرین پس از هشت هفتـه درگـروه تمـرین افـزایش معنـی دار یافـت       
تفاوت معنی داري بین غلظت استئوپروتگرین زنان دیابتی پس از هشـت  همچنین ). =805/0P(کنترل تغییر معنی دار مشاهده نشد 

 ). =000/0P(هفته بین دو گروه مشاهده شد
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  بحث و نتیجه گیري

گـروه   نسـبت بـه   تمـرین در گـروه   اسـتئوپروتگرین  یافته هاي حاضر نشان داد، هشت هفته تمرینات مقاومتی سبب افـزایش فـاکتور  
در گـروه   اسـتئوپروتگرین تمـرین   مـاه  12گزارش کردنـد پـس از  ) 2012(براگسترام وهمکاران هم سو با مطالعات حاضر . کنترل شد

تـاثیر مطلـوب ورزش بـر روي    ) 2009(کرسـچان وهمکـاران   ). 2(تمرین افزایش یافت ولی در گروه کنترل تغییراتـی مشـاهده نشـد    
تمرینـات   .در مقایسه با قبل افـزایش داشـت   ورزشپس از  استئوپروتگرینمیزان . دونده زن و مرد رامورد بررسی قراردادند18اسکلت 

افـزایش  بـا  دنـد کـه   مقاومتی با فشار مکانیکی که براستخوان ها وارد می کننـد باعـث تغییـر شـکل و کشـش اسـتخوان هـا مـی گر        
 ).3. (همراه است استئوپروتگرین

یـک راهکـار عملـی و    ، از ایـن رو  گرددمی  استئوپروتگرین غلظتنتایج حاضر نشان داد تمرین مقاومتی موجب افزایش معنی دار در 
 .می باشد 2زنان دیابتی نوع مفید در 
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میانگین غلظت استئوپروتگرین

قبل از تمرین تمرینبعد از هشت هفته تمرین کنترل
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