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 2نوع دیابت به مبتالدر زنان  هوازيفعالیت پالسمایی متعاقب یک دوره  A-فتوئینسطوح تغییرات 
 فرزانگی پروین ، حبیبیان معصومه ، فاطمه عباس زاده

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

 .استادیار فیزیولوژي ورزش ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري .3
 قائم شهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحدقائم شهر: حبیبیان دکتر معصومه:ولف مسئولم

 habibian_m@yahoo.com:آدرس ایمیل
 مقدمه 

  نهایت در و لوزالمعده بتاي هاي سلول  عملکرد در نسبی اختالل ،یانسولین مقاومت با که است متابولیک بیماري یک 2 نوع دیابت
 ماکرواسکوالر و) رتینوپاتی نوروپاتی، نفروپاتی،(میکرو هاي بیماري ي توسعه در تواند میو  شود می  مشخص  خون قند  افزایش

 توسط شده تشکیل گلیکوپروتئین یک A-فتوئین .باشد سهیم) محیطی عروق بیماري و مغزي عروق کرونري، عروق هاي بیماري(
 چربی بافت و اسکلتی عضالت در موجود A-فتوئین. شود می ترشح سرم داخل به باالیی غلظت با که باشد می کبدي هاي سلول
 نشانگر یک عنوان به چنین هم. کند می عمل انسولین گیرنده طبیعی بازدارنده عنوان به و شود می انسولین به مقاومت به منجر
 فاکتور ریسک یک جسمانی فعالیت عدم .)2010رز و همکاران، ( کند می عملنیز  2 نوع دیابت در عروقی هاي بیماري براي

 حساسیت بهبود از جمله  متعددي فوائد داراي صرف ورزشی فعالیت .باشد می دو نوع دیابت و انسولین مقاومت براي مستقل
 تنفسی قلبی آمادگی با A-فتوئین پایین سطوح .باشد می مصرفی اکسیژن اوج افزایش و گلیکوزیله هموگلوبین کاهش ، انسولین
 عضالنی توده شاخص و سن از مستقل متابولیک، و عروقی قلبی هاي بیماري هاي خطرزاي مهم فاکتور از یکی و دارد ارتباط

 به مبتال یائسه زنان A-فتوئین سطوح بر هوازي تمرین هفته هشت تأثیر بررسی منظور به حاضر پژوهش لذا .محسوب می شود
 .شد انجام 2نوع دیابت

 روش شناسی
زن یائسه مبتال به 14. پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد -مطالعه نیمه تجربی حاضر با استفاده از طرح پیش آزمون

سال، پس از انتخاب به صورت هدفمند و در دسترس، به طور تصادفی به گروه  60 -44سنی دیابت نوع دو با دامنه سنی دامنه
آزمودنی ها پس از آگاهی کامل از پروتکل تحقیق و تکمیل رضایت نامه ). نفر در هر گروه 7(و کنترل تقسیم شدند تمرینهاي 

درصد حداکثر  70تا  50فزاینده با شدت برنامه تمرین شامل هشت هفته تمرینات هوازي زیر بیشینه  .کتبی به تحقیق راه یافتند
آزمون و پس آزمون  ، در دو مرحله پیشهساعت ناشتایی شبان 12بدنبال  ،نمونه هاي خونی. ضربان قلب و سه جلسه در هفته بود

با استفاده از  A-فتوئینسطوح . ، از ورید بازویی دست چپ ، در صبح جمع آوري شد)ساعت پس از آخرین جلسه تمرین 48(
گرم بر میلی لیتر ، به روش االیزا و بر اساس میلی  12/5با درجه حساسیت کمتر از  Orgeniumکیت ساخت شرکت 

 tو  زوجی tاز آزمون هاي   به ترتیب گروهیو برون جهت بررسی تغییرات درون  .اندازه گیري شد دستورالعمل شرکت سازنده
 . فاده گردیداست P>05/0در سطح معنا داري  مستقل
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 نتایج
عدم تفاوت معنی دار در مشخصات آنتروپومتري، فشارخون و در نتیجه همسان بودن گروه هاي تحقیق  مستقل بیانگر tنتایج آزمون 

معنی داري  کاهشبا ، هوازي تمرین هفته 8زوجی،  tبر اساس نتایج آزمون  .از لحاظ متغیرهاي فوق در مرحله پیش آزمون بود
در حالی که در  )P=001/0لیتر، میلی/میکروگرم28/433±01/38به  86/503±47/37از ( همراه بود مرینگروه تدر فتوئینسطوح 

، در تمرینی گروهفتوئین  درصد تغییرات افزایش یافته سطوحعالوه بر این  ).P=346/0(گروه کنترل تغییر معناداري مشاهده نشد
 )P=001/0، %28/4±03/12در مقابل -%95/13(مقایسه با گروه کنترل معنی دار بود

 بحث و نتیجه گیري
 به مبتال زنان در A-فتوئینمعنی دار غلظت پالسمایی کاهش منجر به هوازي  هفته تمرین 8بر اساس یافته هاي پژوهش حاضر 

تمرینی  ي مداخله مطلوب تأثیر و تحقیق هاي آزمودنی درپایه  A-فتوئین سطوح که بیانگر باالتر بودن احتمالی دگردی 2نوع دیابت
 ي ها سلول از انسولین ترشح اختالل بر عالوهچرا که  است پیچیده 2 نوع دیابت پاتوفیزیولوژي. بود پالسمایی A-فتوئین تعدیل بر
  جمله از خون گردش در پروتئین چندین، کند می ایفا بیماري این پاتوژنز در غالبی نقش ، کهانسولین به حساسیت کاهش ،بتا

– فتوئین سطوح  که دادند نشان محققین ).2008استفان و همکاران، ( هستند دخیل انسولین به حساسیت تنظیم در A-فتوئین
A  فتوئین سطح و بدنی فعالیت بین مهمی بیولوژیکی ارتباط  و )2010بریکس و همکارن،(شود می کمتر وزن، کاهش متعاقب-A  

 می کبد در چربی تجمع با مرتبط  A-فتوئین و دارد کبد چربی با معکوسی ارتباط تنفسی قلبی آمادگی که آنجایی از دارد، وجود
  A-فتوئین کاهش در قوي مستقل بین پیش یک باال عروقی قلبی آمادگی که کرد استنباط چنین توان می این بر بنا شد، با

 و یانگ مقابل در). 2011جنگینز و همکاران، ( شد با می زندگی شیوه مداخله و بدنی فعالیت دنبال به کبد چربی کاهش متعاقب
 دیا غیر چاق زنان  A–فتوئین سطوح در تغییري با ترکیبی ورزشی تمرینات ماهه سه دوره یک که نمودند گزارش)2011( همکاران

 هاي یافته خالصه طور به .شود مربوط تحقیق هاي آزمودنی بودن غیردیابتی  به است ممکن مغایرت این دلیل که .نبود همراه بتی
 نتایج این. بود همراه تیدیاب زنان در  A-فتوئین سطوح دار معنی کاهش با  هوازي، تمرین هفته هشت که داد نشان حاضر پژوهش

 است  A-فتوئین کاهش واسطه به دیابت پاتولوژیکی اثرات کاهش در هوازي منظم  تمرین بهینه اثرات بیانگر
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