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 2تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح رزیستین در بیماران دیابتی نوع 
  

   2، حسن عموزاد مهدیرجی1علی برزگري
 ج. ا. ایران – 19395-4697تهران  -گروه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی -انشگاه پیام نور: د1

   : کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی2
  

      
  :چکیده

دارد. اطالعات اندکی در مورد تأثیر تمرین منظم ورزشی مهمی نقش  بیماري دیابتاست که در لتهابی ی ا، آدیپوکینرزیستین 
تمرین مقاومتی بر یک دوره رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وجود دارد. از این رزیستینبه ویژه تمرین مقاومتی بر غلظت 

  باشد. می 2نوع  یدیابت رزیستین در بیمارانغلظت پالسمایی 
نفر) و کنترل  12تجربی (تعداد=  هايبه طور تصادفی به گروه 2مبتال به دیابت نوع مرد بزرگسال  بیست و چهارها: مواد و روش

درصد  80تا  50هفته) با شدت  8روز در هفته، براي  3نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی در برنامه تمرین مقاومتی ( 12(تعداد= 
شد و  انجامساعته  12دوره تمرینی در حالت ناشتا و بعد از  ساعت قبل 48 گیري خون،. نمونهیک تکرار بیشینه شرکت کردند

  گیري شدند. سطوح رزیستین، گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین اندازه
 يدارمعنادر گروه تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل، کاهش  رزیستین مقاومتی، سطوح تمرین هفته 8ها: پس از یافته
   یافت.
 بروز از جلوگیري براي موثر راهبردي عنوان به تواندگیري: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که تمرین مقاومتی مینتیجه

  .شود استفاده 2بیماري دیابت نوع  گسترش و
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  :مقدمه        
یابد. تالل متابولیسم قند، پروتئین و چربی تظاهر میدیابت اختالل متابولیکی است که با هیپرگلیسمی مزمن و اخ

عنوان اخیراً بافت چرب به باشد.عامل خطرسازي که تأثیر بیشتري براي ایجاد این سندرم دارد، چاقی احشایی می
ها را بیولوژیکی متعددي معروف به آدیپوسیتوکینهاي فعال که پروتئین اي مترشحه فعال شناخته شده استغده

آدیپوکین  رزیستین ).1( هاي وابسته به انسولین را تغییر دهندوضعیت متابولیکی بافتتوانند کند و میمی ترشح
سرمی رزیستین ارتباط مستقیمی با غلظت ه است. افزایش جدیدي است که از بافت چرب جداسازي و شناسایی شد

هاي دیابتی رد و در مورد نقش آن در انسانها داتر شدن دیابت در موشچنین وخیمپیشرفت مقاومت انسولینی و هم
همبستگی مثبت بین سطوح رزیستین و مقاومت هاي پژوهشی نشان داد یافته). 2هنوز به وضوح روشن نشده است (

ه است که رزیستین آدیپوکینی است پیشنهاد شد). در برخی مطالعات، 3انسولینی و درصد چربی بدن وجود دارد (
ه طوري که نشان داده شدبه. باشددرگیر میحساسیت انسولینی زایی بیماري دیابت و هابهاي التکه در مکانیسم

 2و عوارض ناشی از دیابت نوع حساسیت به انسولین بهبود در نقش مهمی یستین زر است که کاهش غلظت سرمی
از ). 4باشد (کز میو مهم در متابولیسم گلوعاملی اثربخش  این آدیپوکیندهد که این مورد نشان می ).2دارد (
رو ، از اینرددا 2پیشرفت بیماري دیابت نوع اي در یک عامل ریشه رزیستین ه است کهتحقیقات نشان دادکه آنجایی

  از اهمیت برخوردار است. آدیپوکیناین  تهاي محیطی بر فعالیبررسی عامل
-فعالیتشود. می 2 نوع دیابت کنترل بهبود باعث مدت دراز در به ویژه ورزش منظمافزایش فعالیت ورزشی 

 ،از طریق کاهش سطوح لیپیدهاي پالسمایی 2ویژه تمرین مقاومتی در بیماران مبتال به دیابت نوع ورزشی به هاي
و در جلوگیري از سارکوپنی و  شودتواند موجب کنترل گلوکز خون و افزایش حساسیت انسولینی می گلوکز خون

انسولین، مصرف گلوکز و توده عضالنی ناشی از انقباض عضالنی، انجام تمرین  . افزایش)5(استئوپروز مؤثر باشد 
فعالیت بدنی به  تأثیر مورد در. )6(داند عنوان یک ابزار درمانی براي افراد مبتال به دیابت مناسب میبهمقاومتی را 

 بودن به متفاوت توجه با که شده است انجام گوناگونی تحقیقات ویژه تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی رزیستین
با توجه  .)9،8،7وجود دارد ( نقیضی و ضد نتایج فعالیت بدنی نوع حتی و شدت، مدت و بدنی تیپ نظر از هاآزمودنی

مقاومتی در افزایش حساسیت انسولینی و نیز وجود  هايتمریني و نقش بالقوّه 2به اهمیت بیماري دیابت نوع 
، هدف رزیستینغلظت سرمی ویژه تمرین مقاومتی بر تأثیر فعالیت ورزشی و بهپیرامون و متناقض هاي اندك پژوهش

و رزیستین و شاخص مقاومت انسولینی تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی  هشت هفتهپژوهش حاضر بررسی اثر 
  .ه استبود 2دیابت نوع  مردان بزرگسال مبتال به بیماريها در ارتباط آن
  

  شناسیروش
نفر  30آزمون انجام شد. تعداد آزمون و پسنیمه تجربی و در قالب یک طرح پیش پژوهش حاضر به صورت

شرایط ورود طور داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. به بابلشهرستان  2دیابت نوع بیماري مبتال به مرد بزرگسال 
و  mg/100 ml  126 از  و قندخون بیشتر 2سال سابقه بیماري دیابت نوع ها بهپژوهششامل داشتن حداقل یکآزمودنی

 قبل از تا هاآزمودنی چنینهاي دخانیات و الکل بود. همعروقی، کلیوي ومصرف نکردن عامل -عدموجودهرگونه بیماري قلبی
 2هاي تحقیق حاضر در طی دوره مطالعه، روزانه آزمودنینداشتند.  را وزنه با منظم تمرین انجام يسابقه نیز این پژوهش انجام

کردند که به دلیل مالحظات اخالقی امکان قطع داروها هاي متفورمین را بر اساس تجویز پزشک معالج مصرف میلعدد کپسو
شرکت از کتبی ينامهرضایتباقی ماندند که  2نفر بیمار مبتال به دیابت نوع  24تعداد  ،هاانجام بررسی از پسوجود نداشت. 

و گروه کنترل  )12= تعداد(تجربی  ه،دو گرو در تصادفی صورت به ایطهاي واجد شرآزمودنی سپس شد. کنندگان گرفته
   .گرفتند قرار  )12= (تعداد
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درصد یک تکرار  80 –50دقیقه،  با شدت  60و هر جلسه جلسه  3هفته، هر هفته  8گروه تجربی، به مدت 
درصد یک تکرار  70تا  50هاي دتهاي گروه تجربی با شگونه که در ابتدا آزمودنیپرداختند. بدینبه تمرین  بیشینه

هفته دوم تا پایان  4تکرار براي هر حرکت به تمرین پرداختند، و در  15تا  10هفته و با تعداد  4بیشینه به مدت 
 تکرار براي هر حرکت به تمرین پرداختند. 10تا  8درصد یک تکرار بیشینه و با تعداد  80تا  70دوره تمرین با شدت 

، ثانیه 45-60ایستگاه بود. زمان فعالیت در هر ایستگاه  8نوبت و هر نوبت نیز شامل  3رین شامل برنامه هر جلسه تم
 ثانیه در نظر گرفته شده بود 120-180و زمان استراحت بین دو نوبت ثانیه  30-60ها زمان استراحت بین ایستگاه

، کشش دوطرفه به (پشت ران) زانو ردنک ، خم(جلو ران) زانو کردنشامل پرس سینه، باز ها . ایستگاه)10،11(
زم به ذکر است که حرکات بازو بود. ال پشت، (تقویت دوقلو) ، بلند کردن پاشنه2، قایقی نشستهجلو بازو، 1پایین

. زمان کل هر جلسه تمرین شامل گرم کردن به )10،11(اي انجام شد هاي بدنسازي به صورت دایرهمذکور با دستگاه
  .بود دقیقه 10سرد کردن به مدت و برنامه تمرین با وزنه ، یار سبک و بدون کار مقاومتیدقیقه بس 10-15مدت 

و درصد چربی بدن نیز  دیجیتال ترازوي از استفاده با دستگاه قدسنج، وزن توسط قدبراي سنجش متغیرها، 
فعالیت  8ي ار بیشینهدست آمد. سپس مقادیر یک تکربه 3تجزیه و تحلیل کننده ترکیب بدنبا استفاده از دستگاه 
ها هر چند روز قبل از تمرین اصلی، آزمودنیبدین منظور در ابتدا  ها تعیین شد.از آزمودنی در نظر گرفته شده،

هابه درصد یک تکرار بیشینه مورد انتظار خودشان انجام دادند و سپس آزمودنی 50تکرار و  10تا  8حرکت را با 
درصد یک تکرار  75تکرار و  5تا  3ها حرکات مورد نظر را با از آن، آزمودنی بعد مدت یک دقیقه استراحت کردند.

بعد از انجام مراحل فوق، استراحت کردند. آن هم یک دقیقه  پس ازبیشینه مورد انتظار خودشان انجام دادند و 
تا زمان  ند؛ این فرایندبرسیک تکرار بیشینه  حداکثرافزایش دادند تا به  کیلوگرم 5/4تا  25/1ها وزنه را آزمودنی

یک تکرار بیشنه اي را که آزمودنی به وسیله آن به خستگی ارادي رسید، به عنوان وزنهخستگی ارادي انجام شد. 
ساعت بعد  48و  تمرین يجلسه اولین از ساعت قبل 48 گیري خون،نمونه .)11تعیین شده است (حرکات مورد نظر 

سی 10ها ورید بازویی دست راست آزمودنی از انجام گرفت.ساعت ناشتایی  12در حالت  ي تمریناز آخرین جلسه
 به پالسماي و شدند سانتریفوژ سرعت به و آوريجمع خون انعقاد ضد يماده حاوي هايدر لوله هانمونه و شد گرفته خون سی

 االیزا روش بهرزیستین  سرمی غلظت شد. داريگراد نگهسانتی يدرجه – 80 دماي در و فریزر در زمان آزمایش تا آمده دست
آزمون  از استفاده با هاداده نرمال توزیع تایید از پس. گیري گردیداندازه انسانی مخصوص هايکیت ازبا استفاده 
وابسته و براي t ها از آزمون گروهی متغیري درونمقایسه و آماري تحلیل و تجزیه براي اسمیرنوف، -کالموگروف

 و رزیستین ارتباط تعیین چنین براياستفاده شد. همتحلیلی کورایانس آزمون  از هاگروهها بینمتغیر يمقایسه
نرم از با استفاده هامحاسبه شد. استفاده پیرسون همبستگی ضریب از شاخص مقاومت انسولینی، گلوکز و انسولین

  شد. گرفته نظر در≥P 05/0ها آزمون سطح معناداري و شد انجام SPSS18 آماري  افزار
  

  :هاي تحقیقیافته
گروه تجربی  دررزیستین  سرمی غلظتپس از دوره تمرین  ه است کهگروهی نشان دادنتایج بررسی درون

 دار بودیمعنتغییرات آن در گروه تجربی درصد افزایش نشان داد که  32/7درصد کاهش، اما در گروه کنترل  22/28
)04/0p=( در گروه تجربی  رزیستینغلظت پالسمایی بین تغییرات که  ه استداد گروهی نشانبررسی بین. نتایج

  وجود داشته است. يدارینسبت به گروه کنترل تفاوت معن
                                                
1- Lat Pull Down 
2- Seated Rowing 
3- Body Composition Analyser 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                     تندرستیء اي و ارتقاعلوم ورزشی نوین،ورزش حرفههمایش ملی اولین 
 

  

 

  
  :و بررسی بحث

 در 2بزرگسال مبتال به دیابت نوع  غلظت سرمی رزیستین مردان کاهش حاضر پژوهش یافته ترینمهم
 اختالف نظراتی وجود دارد سرمی رزیستینرات ورزش بر غلظت درباره اث .تمرین مقاومتی بود هفته هشت نتیجه

حرفه ورزشکاران و تمرین بدون افراد به نسبت نخبه استقامتی ورزشکاران شد داده نشان ايمطالعه در .)12،9،8،7(
 نسولینا به حساسیت و رزیستین سطوح تحرك،بی سالم افراد با مقایسه در نیز و 2 نوع هايدیابتی با در مقایسه اي

مردان جوان غیر ورزشکار در روز تمرین استقامتی شدید را 10) اثر2010( 4همکارانکامرا و  ).12دارند ( باالتري
کودك داراي  9 در پژوهش دیگري روي ).13گزارش کردند (را سرمی رزیستین افزایش سطوح مطالعه کردند و 

 5الومی و همکاران). 7ی رزیستین گزارش گردید (هفته تمرین هوازي عدم تغییر سطوح سرم 8اضافه وزن متعاقب 
نوجوان چاق  21سرمی رزیستین را بر روي  هفته تمرین هوازي افزایش سطوح 8) در مطالعه خود پس از 2009(

خود، بر  در مطالعه )،2007( 6همکارانکادوگلو و که در حمایت از پژوهش حاضر، ). در حالی14(گزارش کردند 
درصد حداکثر اکسژن  85-50هفته تمرین هوازي با شدت  16، متعاقب 2دیابت نوع  ال بهمبت نفر بیمار 60روي

 7همکارانبالدوکی و ). همچنین در تأیید پژوهش حاضر، 9سرمی رزیستین را گزارش کردند (سطوح  مصرفی، کاهش
ماه  12بعد از  2نوع  ي خود کاهش معنادار سطوح سرمی رزیستین را در بیماران مبتال به دیابت) در مطالعه2010(

-در انسان رزیستینروشنی از عملکردهاي  عملکردکه جاییاز آن). 2هاي هوازي و مقاومتی، گزارش دادند (تمرین
هنوز به درستی مشخص نشد، توضیح و تأثیر فعالیت ورزشی به ویژه تمرین مقاومتی  2هاي مبتال به دیابت نوع 

 از پس رزیستین کاهش دهندهمکانیزم توضیح ترینمهمباشد. پذیر نمینتایج متناقض تحقیقات به درستی امکان
که تحقیقات نشان همچنان باشد.بدن می اکسایشی ضد دفاع در هورمون این نقش تحقیق، این در مقاومتی تمرینات

 أثیرت شدن مشخص براي). 2( کندمی عمل اکسیدانآنتی یک عنوان به التهابی محرك به پاسخ در داد، رزیستین
 به ضروري ورزشکار و سالم بیمار، افراد بین هايمقایسه تحقیقی مختلف هايرزیستین آزمودنی سطوح بر تمرین

تواند با چند عامل ارتباط داشته ناهمخوانی نتایج در تحقیقات فوق با تحقیق حاضر می رسدمی نظر به رسد.می نظر
هاي تحقیقات فوق را اي که آزمودنیباشد، بگونهها میباشد. یکی از این عوامل در خصوص ارتباط سن آزمودنی

هاي سنی به دادند و این احتمال وجود دارد که نوع پاسخ و سازگاري در گروهعموماً افرادي جوان و سالم تشکیل می
تحقیقات نشان داده است، یکی از دالیل  همچنین،اند، متفاوت باشد. در آن قرار گرفته شرایط فیزیولوژیکی که

 بدون بدنی، ). محققین معتقدند فعالیت2،9،13باشد (شاخص توده بدنی و درصد چربی بدن می کاهش رزیستین،
ش در درصد چربی کاه به توجه با حاضر و در پژوهش دهدکاهش نمی را رزیستین کاهش درصد چربی بدن، ایجاد

درصد چربی بدن  کاهش دارد بنابراین امکان .داشت معنادار کاهش سرم رزیستین غلظت بدن و شاخص توده بدنی،
، تحقیقات طورهمین)؛ 2،13( گذاشته باشد تأثیر سرم سطوح رزیستین بر حاضر تحقیق در و شاخص توده بدنی

التهابی دیگر، هاي پیشسایتوکینمانند  2نوع  به دیابت و مبتال هاي چاقدر انسانرزیستین بیان نشان داد که 
با پیشرفت اختالالت تواند می رزیستیندهد که نشان می این مورد. )9( دهدافزایش میمقاومت به انسولین را 

ي برادر پژوهش حاضر،  2سد وضعیت بیماري دیابت نوع ربه نظر میاز این رو، یابد.  افزایشمتابولیکی، غلظت آن 
تر شدن براي روشنبه هر حال، حائز اهمیت باشد.  2در بیماران مبتال به دیابت نوع  رزیستینتغییرات سطوح سرمی 

                                                
4- Camera, et al. 
5-Elloumi, et al. 
6- Kadoglou, et al. 
7- Balducci, et al. 
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انجام تحقیقات هاي ورزشی به ویژه تمرین مقاومتی، در اثر فعالیتو تغییرات آن در بدن  رزیستینمکانیسم مولکولی 
هفته تمرین مقاومتی، همراه با کاهش معنادار غلظت  8پس از  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، بیشتر ضرورت دارد.

راهبردي مؤثر براي  کاهش بروز و توان تمرین مقاومتی را به عنوان رو میمشاهده شد. از اینرزیستین سرمی 
  استفاده نمود.  2گسترش بیماري دیابت نوع 
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