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 2دیابتی نوعدرزنان  ١-MCPمقاومتی برسطوح استراحتیتمرین هفته 8ثرا
 شکوفه زیادلو،   دکترپروین فرزانگی،*، جمشید داسار

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

 کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی. 3
 چکیده

از آن .مـی باشـد   عروقی ، همراه _که با افزایش التهاب و در طوالنی مدت  با نارسایی  قلبی استدیابت از بیماري هاي متداولی 
هفتـه تمـرین مقـاومتی بـر      8تاثیر هدف از مطالعه حاضر . عالیت بدنی به عنوان یک استراتژي مهم پذیرفته شده استفجا که 

بـا میـانگین   2زن مبتال به دیابـت نـوع  14می باشد در این مطالعه نیمه تجربی  2نوع  یدر زنان دیابت ١-MCPسطوح استراحتی 
-50بـا  دقیقـه   60جلسه و هر جلسـه   3هفته اي  ،هفته  8 مدتبه (سال انتخاب وبه طور تصادفی دردو گروه تمرین  45 یسن
جهت تجزیه و تحلیل یافته هـا  . انجام شدهفته  8ساعت قبل و بعد از  48خون گیري  .و کنترل  قرار گرفتند )١RMدرصد  40

پس ازهشت هفته میـزان  .  در نظر گرفته شد ٠.٠۵≥pسطح معنی داري  .داستفاده شراهه یک از مدل آماري تحلیل واریانس 
MCP-تفاوت معنا دار در میزان  و کاهش معنادار یافتدرگروه تمرین  ١MCP-05/0(گروه مشـاهده شـد  دوبین  ١p < :.(  نتـایج

 .داري دارد احاضرنشان داد ، هشت هفته تمرین مقاومتی برشاخص التهابی اثر معن
  ١-MCP، تمرینات مقاومتی، 2دیابت نوع  :واژگان کلیدي

 مقدمه
با افزایش بیو مارکرهاي التهـابی    2دیابت نوع . دیابت اختاللی متابولیکی است که منجر به تغییرات پاتولوژي بسیاري می گردد 

،نارسـایی قلبـی ـ عروقـی      خونی سبب تجمع کلسترول در خون و رسوب در دیواره عروق MCP–١. همراه است ١-MCP مانند 
تمرینـات  ). 1(با افزایش بیان ژن فاکتورهاي التهابی ـ انعقادي در بروز و گسـترش دیابـت نقـش مهمـی ایفـا  مـی کنـد         وشده 

در افزایش حساسیت بـه انسـولین    کهاز جمله دیابت مطرح شده اند  ها بسیاري از بیماري برايمقاومتی  به عنوان ابزار درمانی 
را   2در زنان مبتال بـه دیابـت نـوع     ١-MCPبر سطوح استراحتی هفته تمرین مقاومتی  8مطالعه حاضر اثر بنابراین.) 2(موثرند 

 .دهدمی مورد بررسی قرار 
 مواد و روش ها

تحـت نظـر پزشـک از داروي     نداشـتندو فعالیـت ورزشـی   کـه   2نـوع   یبیمار دیابت 14پژوهش حاضراز نوع نیمه تجربی بر روي 
 پروتکـل تمـرین  . آزمودنی ها به صورت تصادفی به دوگروه تمرین وکنترل تقسیم شدند. ند انجام شدکردمیمتفورمین استفاده 

یـک تکـرار بیشـینه و سـه نـوع بانـد داراي       % 50-40هفته بطور گروهـی بـا     8 ،بار در هفته   3پیشرونده، به صورت مقاومتی 
دقیقـه سـرد کـردن انجـام      10دقیقـه تمـرین مقـاومتی و     40دقیقه گرم کردن،  10باوت به مدت یک ساعت هاي متفامقاومت

انجـام   ١-MCPجهت ارزیابی میـزان    ساعته 12هفته تمرین دنبال ناشتایی شبانه  8گیري در دو مرحله قبل و بعد از خون..شد
تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبـی تـوکی تجزیـه و تحلیـل     وابسته، ،  Tداده ها با استفاده از آزمون هاي آماري  . گرفت
 .شدند

 نتایج 
و لـیکن در گـروه   ) >05/0P(پس از هشت هفته درگروه هاي تمرین ، کـاهش معنـادار یافـت     ١-MCPنتایج نشان داد میزان  

زنان دیابتی پس از هشت هفتـه   ١-MCPتفاوت معنا داري بین غلظت  همچنین). <05/0P(کنترل تغییر معنادار مشاهده نشد 
 ).=000/0P(بین دو گروه مشاهده شد
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 بحث

، در گـروه  ١-MCPیافته هاي پژوهش حاضر نشان داد، هشت هفته تمرینات مقاومتی سبب کاهش قابل توجه فـاکتور التهـابی   
کردند تمرینات مقـاومتی بـه   گزارش ) 2010(هم سو با یافته هاي حاضر کال و همکاران . تمرین در مقایسه با گروه کنترل شد

تمرینـات   دریافتنـد ) 2002(و همکـاران  رسـون ). 4(دهـد مـی  هفته سطح پایه ي سایتوکین ها را کـاهش   12بار در  2صورت 
 ). 3(را به همراه خواهد داشتو کلسترول خون  MCP–١دقیقه کاهش سطوح استراحتی 40 با زمان، هفته  6به مدت ورزشی 

 نتیجه گیري
زنـان  یک راهکار عملی و مفید در می تواند   و می شود ١-MCPنتایج حاضر نشان داد تمرین موجب کاهش معنا دار در غلظت 

 .باشد 2دیابتی نوع 
 منابع 

، 2، جلـد   چـاپ سـوم  ،  1385 ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهـران   "گیاهان دارویی ایران و بیماري دیابت "زرگري ع -1
 .241_233ص 

٢-Evas ND, Plotnikoff RC. Resistance Training and Type ٢ Diabetes. Diabetes care ٢٠٠۶; ١٩٣٣ :٢٩-۴١. 
٣-Rossano PI “Effect of training judo in the competition on the plasmatic levels of  leptin and  cytokines in  
high_performance  athletes” Journal Sport,  ٣_ ,٢٠١٠۵۴   
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MCP-میانگین غلظت ١

قبل از تمرین بعد از هشت هفته تمرین

تمرین کنترل
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