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2هفته تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر نیم رخ چربی در بیماران مبتال به دیابت نوع  8مقایسه اثر   

فرحناز رضائی ** دکتر رضا روزبهانی*،  

 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران*

 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران2مرکز بهداشت شماره ، *کارشناس مامائی

 

 

، افزایش حساسیت انسولین و بهبود متابولیسم گلوکز 2در پیشگیری و به تاخیر انداختن بروز دیابت نوع  در تحقیقات قبلی اثرات فعالیت بدنی و ورزش منظممقدمه: 

 بود. 2ه دیابت نوع مورد تایید قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه اثرات دو نوع تمرین هوازی و مقاومتی بر نیم رخ چربی در افراد مبتال ب

 

به روش نمونه گیری هدفمند در دسترس، انتخاب و سپس به طور تصادفی در سه گروه تمرین  2نفر بیمار مبتال به دیابت نوع  45منظور، تعداد به همین روش ها: 

ازی و مقاومتی زیر دقیقه( به انجام تمرین های هو 45-71هفته )سه جلسه در هفته، هر جلسه  5هوازی، تمرین مقاومتی و شاهد قرار گرفتند. گروه های تجربی به مدت 

ی گلیسرید، کلسترول نظر مربی مربوط پرداختند. در طول این مدت، گروه شاهد هیچ فعالیت بدنی منظمی نداشتند و فقط پیگیری شدند. در این پژوهش، متغیرهای تر

ر نهایت، یافته ها با استفاده از ازمون اندازه گیری های تکراری در تام، لیپوپروتئین کم چگال و لیپوپروتئین پرچگال قبل و بعد از دوره های تمرینی اندازه گیری شدند. د

 مورد تحلیل قرار گرفتند. 1115سطح کمتر از 

 

پس از تمرین نتایج پژوهش نشان دهنده بهبود معنی دار کلسترول تام و لیپوپروتئین پرچگال پس از تمرین هوازی و بهبود معنی دار لیپوپروتئین پرچگال یافته ها: 

 ومتی بود.مقا

 

 در مقایسه با تمرین های مقاومتی را نشان داد. 2نتیجه گیری: یافته های این مطالعه، نقش موثرتر تمرین استقامتی در بهبود نیم رخ چربی بیماران مبتال به دیابت نوع 

 

 ، تمرین هوازی، تمرین مقاومتی، نیم رخ چربی2دیابت نوع  :کلید واژه

 

 

 



 

 

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

