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مقایسة آثار دو تواتر تمرین هوازی همحجم و بیتمرینی متعاقب با آن بر ترکیب بدن ،کنترل
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 .1دکتری فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران  .2استاد فیزیولوژی
ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران  .3دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدة
تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران  .4کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و
علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت  ،1396 / 10 /19 :تاریخ تصویب 1397 / 03 /21 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسة اثر دو فرکانس تمرین هوازی همحجم و بیتمرینی متعاقب با آن بر سطوح هورمونهای رزیستین و
آدیپونکتین ،هموگلوبین گلیکولزیله ،مقاومت به انسولین و ترکیب بدن زنان چاق دیابتی نوع دو بود .بدینمنظور  36زن چاق دیابتی نوع
دو بهصورت تصادفی به سه گروه مساوی  12نفره (یک=تمرین با تواتر کم ،دو=تمرین با تواتر باال و سه=کنترل) تقسیم شدند .گروه یک و
دو به مدت  8هفته (یک= 3جلسه و دو=  6جلسه در هفته ،با حجم یکسان) تمرین هوازی با شدت  60تا  75درصد ضربان قلب بیشینه
انجام دادند .نمونهگیریهای خونی ،متغیرهای آنتروپومتری و عملکردی در سه مرحلة پیشآزمون 48 ،ساعت بعد و دو هفته پس از آخرین
جلسة تمرینی سنجش شدند .از آزمون تی همبسته برای مقایسة درونگروهی و برای بررسی اختالفهای بینگروهی از آزمون آنکوا
استفاده شد .نتایج درونگروهی نشان داد پس از گذشت  8هفته مداخلة ورزشی متغیرهای وزن ،چربی بدن ،شاخص تودة بدنی،
آدیپو نکتین ،گلوکز و هموگلوبین گلیکوزیله در گروه یک و رزیستین ،انسولین ،مقاومت به انسولین و اکسیژن مصرفی بیشینه در هر دو
گروه تجربی کاهش معناداری داشتند ( .)P<0/05همچنین نتایج آزمون آنکوا نشاندهندة اختالف معنادار بین گروهه ای مورد مطالعه در
تمامی متغیرهای تحقیق در مرحلة پسآزمون ( )P<0/05و در چربی بدنی ،شاخص تودة بدنی ،آدیپونکتین و مقاومت به انسولین در مرحلة
ماندگاری بود ( .)P<0/05با توجه به نتایج تحقیق حاضر تمرین با مدت زمان طوالنیتر نسبت به تکرار بیشتر تمرینات کوتاهمدت فیزیکی
میتواند موجب کنترل بهتر بیماری دیابت نوع دو بهویژه در افراد چاق شود.
واژههای کلیدی
آدیپونکتین ،تواتر تمرین ،چاقی ،دیابت نوع دو ،ورزش هوازی.

 -نویسنده مسئول  :تلفن09120760472 :

Email: a.akbarnejad@yahoo.com
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تولید گلوکز و افزایش گلوکز خون همراه است که در نهایت

مقدمه
بیماری دیابت و چاقی رابطة بسیار نزدیکی با هم دارند

به افزایش مقاومت به انسولین منجر میشود ()6؛ اما برخی

و چاقی بهخصوص چاقی احشایی ،از جمله عوامل مهم در

دیگر تحقیقات در انسان همراهی سطوح باالی رزیستین با

ابتال به بیماری دیابت نوع دو است .چاقی از طریق

چاقی و مقاومت به انسولین را تأیید نکردهاند (.)7 ،8

مکانیسمهای مختلف از جمله مکانیسمهای اندوکرینی،

از طرفی بررسی پژوهشهای مختلف حاکی از آن است

عصبی ،التهابی و سازوکارهای درونسلولی سبب القای

که متداولترین عامل برای درجهبندی کنترل متابولیک،

مقاومت به انسولین میشود .بافت چربی بهعنوان بافت

اندازهگیری هموگلوبین گلیکوزیله  (HbA1c) 1 A1cو

اندوکراین ،پروتئینهای فعال از نظر متابولیکی موسوم به

بهترین هدف درمانی در افراد مبتال به دیابت ،تعدیل

آدیپوکایین را ترشح میکند که از جملة آنها میتوان

 ،HbA1cاست .کاهش سطوح  ،HbA1cفواید بسیاری در

آدیپونکتین و رزیستین را نام برد (.)1

کاهش عوارض قلبی -عروقی دارد (.)1 ،9

آدیپونکتین ،هورمون پپتیدی است که در انسان از بافت

هدف درمان دیابت نوع دو رسیدن و حفظ گلوکز ،چربی

چربی ترشح و توسط ژن  ،ADIPOQکدگذاری میشود و

و فشار خون بهینه برای پیشگیری یا به تأخیر انداختن

با افزایش حساسیت کبد به انسولین ،میزان خروجی گلوکز

معضالت وابسته به آن و بهبود کیفیت زندگی در این

از کبد را کاهش ( )1 ،2و مصرف گلوکز در عضالت را

بیماران است .برنامهریزی مناسب غذایی ،فعالیت ورزشی

افزایش میدهد و مانع افزایش قند خون میشود (.)3 ،4

منظم ،کاهش وزن مازاد ،انجام رفتارهای خودمراقبتی و

پژوهش های اخیر حاکی از آن است که آدیپونکتین با

دریافت دارو از جمله راهکارهای پیشنهادی محققان و

توانایی ضدالتهابی ،بهعنوان کاهشدهندة خطر دیابت نوع

متخصصان حوزة دیابت بهشمار میروند .باید توجه داشت

دو و بیماریهای قلبی-عروقی عمل میکند (.)3

هنگامیکه از مداخالت دارویی استفاده میشود ،آنها باید به

همچنین هورمون رزیستین به خانوادة پروتئینهای

تقویت تعدیلهای روش زندگی (ورزش و رژیم غذایی)

سرشار از سیستئین تعلق دارد و اغلب در ذخایر چربی

کمک کنند ،نه اینکه جایگزین آنها شوند ( .)10تأثیرات

شکمی سنتز میشود ( ،)1نشان داده شده است که

مفید تمرین ورزشی در جلوگیری از چاقی ،دیابت و عوارض

رزیستین تولید  LDLدر سلولهای کبدی انسان را افزایش

آن در تحقیقات متعددی ثابت شده است ( .)2 ،5لیکن

و گیرندههای  LDLدر کبد را کاهش میدهد .در نتیجه،

اینکه تأثیرات مفید ورزشی در اثر کدام مکانیسمهای

کبد کمتر قادر است تا کلسترول را از جریان خون پاک

مولکولی رخ میدهند ،همچنان مورد بحث و مطالعه است.

کند .نتیجة نهایی ترشح رزیستین افزایش سطح خونی

تمرین ورزشی میتواند با کاهش مقاومت به انسولین و

لیپوپروتئین کمچگال و افزایش خطر بیماریهای عروقی و

افزایش حساسیت به انسولین موجب سازگاریهای

دیابت نوع دو در انسان است ( .)1 ،2 ،5برخی مطالعات

متابولیکی مفیدی شود ()1؛ اما مطالعات انجامگرفته در

تکمیلی در خصوص رزیستین نشان دادهاند که افزایش

خصوص تأثیر تمرین ورزشی بر سطوح رزیستین (،)8-6

انتقال یا حضور رزیستین در هیپوتاالموس موشها با

آدیپونکتین ( )2 ،4 ،11و سازگاریهای ایجادکنندة مقاومت

تغییراتی در سطوح پالسمایی هورمونهای تنظیمکنندة

به انسولین هنوز در اول راه است و در این زمینه نتایج

1 . GlycAted hemoglobin A1c
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متفاوتی دیده میشود ،بهطوریکه در بعضی از تحقیقات

قرار نگرفته است؛ بنابراین هدف کلی تحقیق حاضر مقایسه

فعالیت بدنی متوسط و منظم موجب افزایش آدیپونکتین

و ماندگاری اثر دو فرکانس تمرین هوازی همحجم بر

( ،)15-12کاهش هموگلوبین گلیکوزیله ( ،)16 ،17کاهش

مهمترین فاکتورهای متابولیکی و سطوح هورمونهای

معنادار رزیستین ( ،)3 ،18و سایر بیومارکرهای التهابی و

رزیستین و آدیپونکتین در زنان چاق دیابتی نوع دو بود.

مقاومت انسولین شده ( )1 ،9و در بعضی تحقیقات دیگر
فعالیت بدنی در دیابتیهای نوع دو تأثیر معناداری بر
متغیرهای مذکور نداشته است (.)1 ،2 ،14

روش پژوهش
روش تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی ،با طرح

حال با در نظر گرفتن این مطلب که انجمن دیابت

اندازهگیری مکرر  .1پیشآزمون ( 48ساعت قبل از اولین

آمریکا ،دیابتیهای نوع دو را به حداقل  150دقیقه در هفته

جلسة تمرین) .2 ،پسآزمون ( 48ساعت پس از اتمام دو

ورزش هوازی با شدت متوسط یا حداقل  90دقیقه در هفته

ماه تمرین) . 3 ،بررسی میزان ماندگاری تأثیر تمرین (دو

ورزش هوازی با شدت باال توصیه میکند (،)19 ،20

هفته پس از آخرین جلسة تمرینی) با گروه کنترل (بدون

دستورالعمل واضحی مبنی بر چگونگی چینش جلسات

تمرین) بود .جامعة آماری این تحقیق از بین بیماران زن

تمرینی در هفته ،مدت زمان هر جلسه و فاصلة زمانی بین

غیرفعال چاق مبتال به دیابت نوع دو استان کرمانشاه

دو جلسة متوالی وجود ندارد و واضح است که در شدت

تشکیل شد .سپس نمونههای تحقیق نیز از میان این جامعة

ثابت و با افزایش مدت فعالیت بدنی ،سوختوساز عضله از

آماری با میانگین (سن 56/62±5/57 :سال ،وزن:

گلیکوژن عضالنی به سمت منابع دیگر مانند گلوکز ناشی از

 85/4±44/88کیلوگرم ،قد 160/74±3/26 :سانتیمتر)

گلیکوژنولیز کبدی و گلوکونئوژنز و اسیدهای چرب

بهصورت هدفمند با توجه به معیارهای ورود به این تحقیق

آزادشده از بافت چربی جابهجا میشود ( .)21از طرفی در

بهصورت نمونههای در دسترس بودند که به شیوة تصادفی

بیماری دیابت نوع دو که جزء بیماریهای متابولیکی

ساده انتخاب و بهصورت تصادفی به سه گروه (هر گروه 12

دستهبندی میشود ،سوختوساز ،منابع و شیوة دسترسی

نفر) (ورزش  3جلسه در هفته= ،LFT1ورزش  6جلسه در

به گلوکز در حین و بعد فعالیت حائز اهمیت است؛ بنابراین

هفته= HFT2و کنترل) تقسیم شدند.

پژوهشگران در تحقیق حاضر با یکسان کردن شدت و حجم

کنترل برنامة تغذیه :دادههای الزم در زمینة دریافت

کلی تمرین درصدد پاسخ به این پرسش بودند که آیا

غذایی آزمودنیها با استفاده از یادآور  24ساعتة خوراک (دو

جلسات تمرینی طوالنیمدت و کمتواتر (سه روز در هفته)

روز غیر تعطیل و یک روز تعطیل هفته ،جهت تعیین

در مقایسه با تمرینات کوتاهمدت و پرتواتر (شش روز در

میانگین مواد مغذی دریافتی) آزمودنیها بهدست آمد (.)5

هفته) تفاوتی در بهبود و کنترل بیماری دیابت نوع دو و

به منظور کمک به افراد برای یادآوری مقادیر مواد غذایی

متغیرهای وابسته به آن دارد یا خیر؟

خوردهشده ،از ظروف و پیمانههای خانگی استفاده شد .این

مبحث دیگر که در تحقیق حاضر بررسی شده ،بررسی

پرسشنامه برای هر یک از آزمودنیها در  30نوبت

اثر ماندگاری فعالیت بدنی پس از قطع آن در این قشر از

غیرمتوالی (هفتهای  3بار در طول دورة تحقیق) تکمیل شد.

بیماران است که تاکنون در تحقیقی مورد بررسی و توجه

مقادیر ذکرشدة غذاها با استفاده از راهنمای مقیاسهای

1 . Low Frequency training

2 . High Frequency Training
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خانگی به گرم تبدیل شدند .سپس هر غذا طبق

ارزیابی آزمایشگاهی :پس از  8-12ساعت ناشتایی

دستورالعمل برنامة نرمافزار کامپیوتری پردازش غذاFP21

مقدار  10سیسی نمونة خون وریدی از شریان رادیال دست

کدگذاری شد و بهمنظور ارزیابی انرژی و مواد مغذی آنها،

چپ آزمودنیها و در مراحل پیشآزمون و پسآزمون (48

توسط کارشناس تغذیه تجزیهوتحلیل شد (جدول .)5( )2

ساعت بعد از آخرین جلسة تمرین) و نیز دو هفته پس از

برنامة تمرینی :برنامة تمرینی شامل  8هفته تمرین

آخرین جلسة تمرینی (ماندگاری) توسط متخصص در

هوازی است که در گروه  ،LFTشامل=  3جلسه در هفته و

آزمایشگاه پس از  10دقیقه استراحت کامل گرفته شد .برای

هر جلسه حدوداً  50دقیقه انجام میگیرد و در ،HFT

ارزیابی آدیپونکتین از کیت سوئدی ( MercodiA

شامل=  6جلسه در هفته و هر جلسه  25دقیقه انجام

 )UppsAlAبا حساسیت ( 1/25نانوگرم در میلیلیتر)،

میشود .شایان ذکر است زمان گرم کردن  10دقیقه و سرد

هموگلوبین گلیکوزیله ) (HbA1cبه روش الکتروکمی

کردن  5دقیقه جزء شدت و برنامة اصلی تمرین محسوب

لومینسانس و با استفاده از کیت  Rocheساخت آلمان

نمیشود و در هر دو گروه ثابت است .انجمن دیابت آمریکا،

دستگاه ،Elecsys 2010برای ارزیابی رزیستین از کیت

دیابتیهای نوع دو را به  2تا  3جلسه تمرین ورزشی (هوازی

بیوتکنولـوژی شرکت کوسـابیو ساخت چین با حساسیت

یا مقاومتی یا ترکیبی) با گروههای عضالنی عمده در هفته

( 0/08نانوگرم در میلیلیتر) و برای ارزیابی انسولین سرم از

( )19که حداقل  150دقیقه در هفته ورزش هوازی با شدت

کیت آمریکایی شرکت دیپالس ( )DiAplusبا حساسیت

متوسط یا حداقل  90دقیقه در هفته ورزش هوازی با شدت

( )0.5μU/mlبه روش  ELSIAاستفاده شد .گلوکز به

باال باشد ،توصیه میکند ( .)20برنامة تمرین هوازی شامل

روش مستقیم با استفاده از کیتهای تجاری شرکت

 10دقیقه گرم کردن (نرم دویدن ،حرکات ترکیبی دستوپا

پارسآزمون ایران اندازهگیری شد .شاخص مقاومت به

و حرکات کششی) ،گروه  40 ،LFTدقیقه و گروه ،HFT

انسولین با مدل ارزیابی هموستازی  ،HOMA-IRاز طریق

 20دقیقه تمرین اصلی دویدن با شدت  60تا  75درصد

فرمول زیر محاسبه شد (:)22

ضربان قلب بیشینه و در پایان  5دقیقه سرد کردن و
بازگشت به حالت اولیه بود ( .)19 ،20ضربان قلب هدف
تمرین از فرمول کارونن:

= HOMA-IRگلوکز خون ناشتا [mmol/l] x

انسولین ناشتا22/5 [μU/ml]/
آنالیز آماری

{ضربان قلب استراحت ( +ضربان قلب استراحت-

طبیعی بودن توزیع دادهها در مرحلة پیشآزمون با

ضربان قلب بیشینه) × شدت موردنظر}= ضربان قلب

استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک در فاکتورهای مختلف

فعالیت ،استفاده شد (.)22

بررسی شد .برای بررسی نتایج ،اثر دو تواتر تمرین هوازی

ضربان قلب بیشینه نیز از فرمول (سن )220-بهدست

همحجم و بیتمرینی متعاقب با آن (اثر زمان در دو

آمد ( )22و با استفاده از (ساعت پوالر) ضربانسنج دستی،

فرکانس) از آزمون تحلیل واریانس دوراهه با اندازهگیری

ضربان قلب آزمودنیها کنترل شد .همچنین برای بهدست

مکرر استفاده شد .در صورت معنادار بودن اثر زمان در

2
رآکپورت

فرکانس ،برای بررسی تغییرات و اختالفهای درونگروهی

آوردن  VO2mAxآزمودنیها از آزمون راه رفتن
استفاده شد (جدول .)1

در زمانهای مختلف از آزمون تحلیل واریانس یکراهه با
1 . Food Processor 2

2 . Rockport wAlking test
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اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی و برای بررسی

 Cohen’s dبهمنظور برآورد اندازة اثر استفاده شد .اندازة

نتایج بینگروهی در هر مرحلة زمانی از آزمونهای تحلیل

اثر کمتر از  0/2بهعنوان اندازة اثر ناچیز ،بین  0/2تا 0/5

واریانس یکراهه با تست تعقیبی  LSDاستفاده شد .برای

اندازة اثر کم ،بین  0/5تا  0/8اندازة اثر متوسط و بیشتر از

بررسی نتایج درونگروهی آزمون  HbA1cکه در دو مرحله

 0/8اندازة اثر زیاد ارزیابی میشود .عملیات آماری با استفاده

اندازهگیری شد ،از آزمون تی همبسته استفاده شد .از آزمون

از  Spssنسخة  22انجام گرفت.

جدول  .1شرایط برنامة تمرینی منتخب در طول هشت هفته
تعداد هفته با مدت

نوع تمرین در هر

شدت تمرین

مدت تمرین در هر جلسه

فعالیت

جلسه

%HRmAx

(دقیقه)

هفته  1و 2

گرم کردن

گروهLFT

گروهHFT

<55%

10

10

گروه ،LFT

گروه ،HFT

بخش

ایروبیک

60-55%

10

5

3

6

اصلی

دویدن

65-60%

20

10

جلسه در

جلسه در

هفته

هفته

سرد کردن

<50%

5

5

گرم کردن

<55%

10

10

گروه ،LFT

گروه ،HFT

بخش

ایروبیک

60-55%

10

5

3

6

اصلی

دویدن

70-65%

30

15

جلسه در

جلسه در

هفته

هفته

سرد کردن

<50%

5

5

گرم کردن

<55%

10

10

گروه،LFT

گروه ،HFT

بخش

ایروبیک

60-55%

10

5

3

6

اصلی

دویدن

75-70%

40

20

جلسه در

جلسه در

هفته

هفته

<50%

5

5

نوع حرکات

نرم دویدن ،حرکات
ترکیبی دستوپا و
حرکات کششی
حرکات ترکیبی دستوپا

ریالکسیشن و کشش
عضالت ویژة کمر و لگن
نرم دویدن ،حرکات

هفته  4 ،3و 5

ترکیبی دستوپا و
حرکات کششی
حرکات ترکیبی دستوپا

ریالکسیشن و کشش
عضالت ویژه کمر و لگن
نرم دویدن ،حرکات

هفته  7 ،6و 8

ترکیبی دستوپا و
حرکات کششی

سرد کردن

حرکات ترکیبی دستوپا

ریالکسیشن و کشش
عضالت ویژه کمر و لگن
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جدول .2مقایسة میانگین سن ،طول دورة بیماری و میزان دریافت انرژی و مواد مغذی در گروههای مورد مطالعه
متغیر

 6جلسه=HFT

 3جلسه=LFT

کنترل

سن (سال)

55/37±6/23

57/62 ±6/81

56/87 ±5/11

طول مدت ابتال به بیماری (سال)

3/9± 2/0

4/6 ±2/8

4/2 ±3/0

انرژی (کالری /روز)

1698/88±185

1692/36± 166

1705/71 ±125

کربوهیدرات (گرم  /روز)

236/04± 34/22

225/93 ±59/27

252/84 ±38/34

پروتئین (گرم  /روز)

70/14 ±21/04

73/53 ±17/23

80/00 ±16/42

چربی (گرم  /روز)

42/22 ±11/22

48/33 ±13/87

46/08 ±11/13

فیبر (گرم  /روز)

13/98 ±4/66

13/24 ±4/45

14/18 ±4/21

کلسیم (میلیگرم  /روز)

275/44 ±169/23

270/188 ±201/61

286/54 ±178/11

ویتامین ( Cمیلیگرم  /روز)

61/49 ±28/81

59/77 ±26/24

62/97 ±29/44

ویتامین ( Eمیلیگرم  /روز)

3/07 ±1/22

2/94 ±1/46

3/41 ±2/47

سلنیوم (میکروگرم  /روز)

51/84 ±24/91

48/81 ±21/67

53/65 ±24/11

مادة مغذی

مادة مغذی :پردازش بهوسیلة نرمافزار  FP2و  ،SPSSآزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر (مقادیر به شکل انحراف معیار  ±میانگین
بیان شده است).

یافتهها

آدیپونکتین در گروه  ،LFTدر مرحلة پسآزمون نسبت به

نتایج آزمون شاپیروویلک توزیع طبیعی دادههای سه

مقادیر پیشآزمون ،افزایش معناداری یافتند ( ،)P<0/05در

گروه را در مرحلة پیشآزمون نشان داد .در متغیر ،BMI

میزان ماندگاری تأثیر تمرینات پس از مدت زمان دو هفته

توزیع دادة دو گروه تجربی در مرحلة پیشآزمون نرمال نبود

از اتمام دورة هشتهفتهای تحقیق در گروه  ،LFTدر متغیر

که از آزمون ناپارامتریک استفاده شد (جدولهای  3و .)4

وزن ،چربی بدن ،BMI ،انسولین و مقاومت به انسولین و

نتایج تحلیل پردازش غذایی مصرفی نشان داد که در طول

آدیپونکتین ماندگاری معناداری نسبت به مرحلة

اجرای پژوهش اختالف معناداری در هیچکدام از

پیشآزمون داشتند (( ،)P<0/05جدول  ،3نمودارهای  1تا

درشتمغذیها ،مواد معدنی و ویتامینهای مصرفی بین

 .)6در این بین بیشترین میزان اندازة اثر و نیز درصد

آزمودنیهای گروههای مختلف وجود نداشت (جدول .)2

تغییرات مرحلة پسآزمون در تمامی متغیرها در گروه

آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون

 ،LFTو در رتبة بعد در گروه  ،HFTبود.

تعقیبی بونفرونی نشان داد که در مقایسه با مقادیر

نتایج آزمون تحلیل واریانس دوراهه با اندازهگیری مکرر

پیشآزمون ،میانگین پسآزمون متغیرهای وزن ،چربی

نشان داد که بین زمان اثر و ماندگاری دو تواتر تمرینی هم

بدن ،BMI ،گلوکز و  ،HbA1cدر گروه  ،LFTهورمون

حجم هوازی در متغیر وزن و درصد چربی بدن

رزیستین ،انسولین و مقاومت به انسولین در هر دو گروه

()P=0/001؛  BMIو اکسیژن مصرفی بیشینه ()P=0/01؛

تجربی ،پس از گذشت  8هفته از مداخالت ،کاهش

آدیپونکتین ،رزیستین ،گلوکز خون ،انسولین HOMA-IR

معناداری یافتند ( .)P<0/05همچنین میانگین اکسیژن

و  HbA1cزنان مبتال به دیابت نوع دو تفاوت معناداری

مصرفی بیشینه در هر دو گروه تجربی و هورمون

وجود داشت (.)P=0/0001
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در مقایسة بینگروهی در متغیر وزن در مرحلة

اختالف معنادار بود .لیکن بین گروه ( HFTکاهش) ،با

پسآزمون بین گروه ( LFTکاهش) ،با ( HFTافزایش)،

کنترل (افزایش) )P<0/863( ،اختالف معنادار نبود؛ و در

( ،)P<0/05گروه ( LFTکاهش) ،با گروه کنترل (افزایش)،

مرحلة ماندگاری بین گروه ( LFTکاهش) ،با HFT

( )P<0/05اختالف معنادار بود؛ و در مرحلة ماندگاری بین

(افزایش) ،)P<0/021( ،گروه ( LFTکاهش) ،با گروه

گروه ( LFTکاهش) ،با ( HFTافزایش) ،)P<0/06( ،گروه

کنترل (افزایش) )P<0/025( ،اختالف معنادار بود .لیکن

( LFTکاهش) ،با گروه کنترل (افزایش) )P<0/07( ،و بین

بین گروه ( HFTیکسان) ،با کنترل (یکسان))P<0/933( ،

گروه ( HFTیکسان) ،با کنترل (یکسان))P<0/898( ،

اختالف معنادار نبود.
در متغیر اکسیژن مصرفی بیشینه در مرحلة پسآزمون

اختالف معنادار نبود.
در شاخص  BMIدر مرحلة پسآزمون بین گروه LFT

بین گروه ( LFTافزایش) ،با ( HFTکاهش)،)P<0/04( ،

(کاهش) ،با ( HFTافزایش) ،)P<0/034( ،گروه LFT

گروه ( LFTافزایش) ،با گروه کنترل (کاهش))P<0/03( ،

(کاهش) ،با گروه کنترل (افزایش) )P<0/023( ،اختالف

اختالف معنادار بود .لیکن بین گروه ( HFTافزایش) ،با

معنادار بود؛ و در مرحلة ماندگاری بین گروه ( LFTکاهش)،

کنترل (کاهش) )P<0/990( ،اختالف معنادار نبود؛ و در

با ( HFTافزایش) ،)P<0/029( ،گروه ( LFTکاهش) ،با

مرحلة ماندگاری بین گروه ( LFTافزایش) ،با HFT

گروه کنترل (افزایش) )P<0/033( ،اختالف معنادار بود.

(کاهش) ،)P<0/078( ،گروه ( LFTافزایش) ،با گروه
کنترل (کاهش) )P<0/216( ،بین گروه ( HFTیکسان) ،با

در متغیر درصد چربی بدن در مرحلة پسآزمون بین

کنترل (یکسان) )P<0/578( ،اختالف معنادار نبود.

گروه ( LFTکاهش) ،با ( HFTافزایش) ،)P<0/034( ،گروه
( LFTکاهش) ،با گروه کنترل (افزایش))P<0/023( ،

جدول  .3مقادیر مربوط به میانگین تغییرات متغیرهای تنسنجی در گروههای مختلف پژوهش
آماره 1،2،3

متغیر

گروه  +جلسة تمرین

مراحل

تغییرات پس

Cohen’sd

پیشآزمون

پسآزمون

ماندگاری

آزمون ()%

ورزشHFT=6+

87/50 ±5/44

86/75± 5/61

87/45 ±5/25

-0/857

0/135

ورزشLFT=3+

81/87 ±3/30

±3/47

ɸ 80/73 ±3/37

-2/14

0/516

کنترل

86/95 ±5/90

87/18 ±6/32

87/00 ±6/14

0/26

0/037

ورزشHFT=6+

35/22 ±2/23

34/37 ±2/54

35/00 ±2/61

-2/41

0/355

ورزشLFT=3+

33/12 ±2/19

30/62 ±1/84

ɸ 31/42 ±2/42

-7/58

1/236

کنترل

34/62 ±3/06

35/02 ±2/30

34/87 ±4/01

1/15

0/147

شاخص تودة

ورزشHFT=6+

34/17 ±2/38

33/87 ±2/39

34/16 ±2/38

-0/871

0/125

بدنی ()kg/m2

ورزشLFT=3+

31/15 ±1/50

30/40 ±1/49

30/63 ±1/31

-2/40

0/501

34/07 ±3/48

0/35

0/034

2/90

0/829
0/193

وزن ()Kg

چربی بدن
(درصد)

*80/12

*

*

کنترل

34/03 ±3/36

34/15 ±3/57

اکسیژن

ورزشHFT=6+

13/90 ±1/72

14/28 ±1/76

*

14/10 ±1/79

مصرفی بیشینه

ورزشLFT=3+

15/12 ±1/52

16/48 ±1/75

*

‡ 15/62 ±1/46

8/99

()ml.kg/min

کنترل

14/66 ±1/84

14/27 ±2/18

14/56 ±2/33

-2/66

0/218

 .1معناداری مرحلة پسآزمون نسبت به مرحلة پیشآزمون (*) مرحلة ماندگاری نسبت به مرحلة پیشآزمون ( )ɸو مرحلة ماندگاری نسبت به مرحلة
پسآزمون (‡).
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نمودار  .1تغییرات سطوح آدیپونکتین در گروههای مختلف

نمودار  .2تغییرات سطوح رزیستین در گروههای مختلف

در مقایسة بینگروهی در مرحلة پسآزمون در متغیر

در مقایسة بینگروهی در مرحلة پسآزمون در متغیر

آدیپونکتین بین گروههای LFT ،با ،)P<0/002( HFT

رزیستین بین گروههای LFT ،با  )P<0/044( HFTو

 LFTبا کنترل ( HFT ،)P<0/001با کنترل (،)P<0/004

 LFTبا کنترل ( ،)P<0/023اختالف معنادار بود ،و در

اختالف معنادار بود ،همچنین در مرحلة ماندگاری بین

مرحلة ماندگاری بین گروههای مختلف پژوهش اختالف

گروههای  LFTبا  )P<0/003( HFTو  LFTبا کنترل

معناداری مشاهده نگردید (نمودار .)2

( )P<0/01اختالف معنادار بود (نمودار .)1

نمودار  .3تغییرات سطوح گلوکز در گروههای مختلف

نمودار  .4تغییرات سطوح انسولین در گروههای مختلف

در مقایسة بینگروهی در مرحلة پسآزمون در متغیر

در مقایسة بینگروهی در مرحلة پسآزمون در شاخص

گلوکز بین گروههای LFT ،با  LFT ،)P<0/017( HFTبا

 HOMA-IRبین گروههای LFT ،با ،)P<0/001( HFT

کنترل ( ،)P<0/009اختالف معنادار بود ،همچنین در

 LFTبا کنترل ( ،)P<0/0001اختالف معنادار بود،

مرحلة ماندگاری اختالف بین هیچیک از گروهها معنادار

همچنین در مرحلة ماندگاری اختالف بین هیچیک از

نبود (نمودار .)3

گروهها معنادار نبود (نمودار .)5

در مقایسة بینگروهی در مرحلة پسآزمون در متغیر

در مقایسة بینگروهی در مرحلة پسآزمون در متغیر

انسولین بین گروههای LFT ،با LFT ،)P<0/006( HFT

 HbA1cبین گروههای LFT ،با LFT ،)P<0/024( HFT

با کنترل ( HFT ،)P<0/0001با کنترل (،)P<0/001

با کنترل ( HFT ،)P<0/033با کنترل (،)P<0/004

اختالف معنادار بود ،همچنین در مرحلة ماندگاری اختالف

اختالف معنادار بود (نمودار .)6

بین هیچیک از گروهها معنادار نبود (نمودار .)4
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نمودار  .5تغییرات  HOMA-IRدر گروههای مختلف
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نمودار  .6تغییرات  HbA1cدر گروههای مختلف

مایورونا 3و همکاران ( )25( ،)2002با اجرای  8هفته برنامة

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از تحلیل غذای مصرفی در تحقیق حاضر

ترکیبی و هوازی مغایر بود .احتمال عدم همخوانی با نتایج

نشان داد که رژیم غذایی عامل تأثیرگذار بر تغییر معنادار

تحقیق حاضر استفاده از برنامة تمرینات ترکیبی و هوازی

شاخصهای متابولیکی و میانگین هورمونهای رزیستین و

بوده که افزایش بیشتری در تودة وزن در گروه ترکیبی ایجاد

آدیپونکتین گروههای دریافتکنندة مداخالت ورزشی نبوده

کرده است .همچنین آزمودنیهای تحقیق حاضر چاق

است ،چراکه مقدار کالری دریافتی بین سه گروه اختالف

بودند ،لیکن آزمودنیهای تحقیق مایورونا و همکاران ()25

معناداری نداشت (جدول )2؛ بنابراین بهنظر میرسد

چاق نبودند .غالب پژوهشگران بر این باورند که افزایش

مداخلة ورزشی تنها عاملی است که این فرایند را تحت تأثیر

سطوح چربی بدن بهویژه چاقی شکمی را میتوان بهعنوان

قرار داده است.

عامل اولیه در بروز دیابت نوع دو و متعاقب آن ایجاد مقاومت

نتایج تحقیق حاضر در خصوص متغیرهای وزن ،درصد

به انسولین مطرح کرد ( .)9 ،26همچنین قربانی ()1394

چربی بدن و  ،BMIنشان داد که در مقایسه با مقادیر

در یک مطالعة مروری در مقالهای با عنوان «ارتباط بین

پیشآزمون میانگین پسآزمون و مرحلة ماندگاری این

دیابت نوع دو و چاقی» ،یکی از مهمترین روشهای

متغیرها فقط در گروه  3( LFTجلسه تمرین در هفته)،

پیشگیری از بروز و کنترل دیابت نوع دو را کاهش وزن

کاهش معناداری داشت (جدول  .)3کاهش معنادار وزن،

دانستهاند که پس از کاستن کالری دریافتی روزانه و افزایش

درصد چربی بدن و  BMIدر تحقیق ما با نتیجة مطالعة

فعالیت بدنی حاصل میشود ( .)26لیکن در گروه ،HFT

آقامحمدی و همکاران ( )23( )1394با  4جلسه تمرین

کاهش معناداری در متغیرهای وزن ،درصد چربی بدن و

هوازی در هفته و به مدت  6هفته ،کیم 1و همکاران

 ،BMIمشاهده نشد که احتمال دارد عامل اصلی زمان کمتر

( )2015با  4جلسه تمرین هوازی در هفته و به مدت 8

برنامة اصلی تمرین (دویدن) در هر جلسة تمرینی در این

هفته ( ،)17گاف 2و همکاران ( )2003با اجرای  16هفته

گروه نسبت به گروه کمتواتر (سه جلسه در هفته) که مدت

برنامة هوازی ( )24همخوانی داشت و با نتیجة مطالعة

زمان هر جلسة تمرینی در آن دو برابر گروه پرتواتر (شش

1 . Kim
2 . Cuff

3 . MAiorAnA
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جلسه در هفته) بوده است ،باشد ،چراکه شدت تمرین در

هوازی با شدت  50تا  85درصد حداکثر اکسیژن مصرفی

هر دو گروه یکسان بود؛ بنابراین میتوان احتمال داد که

و مایورانا و همکاران ( ،)25بعد از هشت هفته تمرینات

بخش اصلی برنامة تمرینی در گروه ( ،HFTدویدن)،

هوازی و مهدیزاده و همکاران ( )28( )2016در

(جدول  ،)1به اندازة کافی هزینة انرژی جهت کم کردن

آزمودنیهای دیابتی نوع دو ،کاهش معنادار در سطوح

معنادار این متغیرها را موجب نشده است.

 HbA1cرا گزارش کردند که همسو با نتایج تحقیق حاضر

کاهش سطوح متغیرهای گلوکز ،انسولینHOMA- ،

بود .شاخص  ،HbA1cبهترین آزمایش برای ارزیابی

 ،HbA1c،IRتنها در گروه  LFTمشاهده شد و در گروه

بلندمدت قند خون طی  3-4ماه گذشته بوده و نشاندهندة

 ،HFTفقط میانگین متغیرهای انسولین و ،HOMA-IR

این مطلب است که برنامة درمان و کنترل دیابت تا چه حد

در مرحلة پسآزمون نسبت به پیشآزمون کاهش معناداری

موفقیتآمیز بوده است (.)9 ،26

داشت (نمودارهای  3تا  .)6این نتایج همچنین همسو با

بهبود در سطوح  HbA1cو پروفایل لیپیدی بر اثر

نتایج تحقیق جرج 1و همکاران ( )2011بود .جرج و

تمرینات ورزشی هوازی ،موجب کاهش در نشانگرهای

همکاران نیز پس از  12هفته فعالیت ورزشی در سه گروه

التهابی مترشح از بافت چربی نیز میشود و با توجه به اینکه

ورزشی ،کاهش معنادار گلوکز خون را گزارش کردند (.)27

این نشانگرهای التهابی سبب مقاومت به انسولین میشوند،

در خصوص تأثیر تمرین هوازی بر شاخص مقاومت به

کاهش  HbA1cو پروفایل لیپیدی با کاهش مقاومت به

انسولین یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش

انسولینی همراه است (.)2 ،9 ،26

بالدوچی و همکاران ( )3( ،)2010و کیم و همکاران

در مقایسه با مقادیر پیشآزمون ،میانگین پسآزمون

( )17( ،)2015همخوانی دارند .بالدوچی و همکاران

متغیرهای هورمون رزیستین در هر دو گروه تجربی پس از

( )2010نشان دادند تمرین هوازی و ترکیبی مقاومت به

گذشت  8هفته از مداخالت ،کاهش معناداری پیدا کردند.

انسولین را کاهش میدهد با اینکه کاهش در گروه ترکیبی

لیکن میانگین متغیر هورمون آدیپونکتین فقط در گروه

بیشتر بود ،اما معنادار نبود ( .)3کیم و همکاران ()2015

 ،LFTدر مرحلة پسآزمون نسبت به مقادیر پیشآزمون،

عنوان کردند که  4جلسه تمرین هوازی در هفته و به مدت

افزایش معناداری داشت و فقط در مرحلة پسآزمون بین

 8هفته سبب کاهش مقاومت به انسولین شد و این کاهش

گروه  ،LFTبا دو گروه دیگر اختالف معنادار بود

را با تغییرات در وزن ،درصد چربی بدن و  ،BMIهمسان

(نمودارهای  5و .)6

دانستند ( .)17با وجود این در تحقیق جرج و همکاران

در خصوص تأثیر تمرین هوازی بر رزیستین یافتههای

( )27( ،)2011و پیوهش ریچارد 2و همکاران ()2( ،)2015

پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش لوسینا 4و همکاران

تغییری در شاخص مقاومت به انسولین بعد از مداخلة

( ،)9( ،)2017بایاکازی و همکاران ( )18( ،)2011و

ورزشی مشاهده نشد که ممکن است بهدلیل مدت و شدت

بالدوچی و همکاران ( ،)3( ،)2010همخوانی دارد.

کم فعالیت در این پژوهشها باشد .در تحقیقی کادوگلو3و

بالدووچی و همکاران نشان دادند که تمرین هوازی  12ماه،

همکاران ( ،)16( ،)2007بعد از  16هفته تمرینات ورزشی

 2بار در هفته ( 60دقیقه ،با شدت 70تا  80درصد اکسیژن

1 . Jorge
2 . RichArd

3 . KAdoglou
4 . Lucianan et al
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مصرفی بیشینه) در بیماران مبتال به دیابت نوع دو کاهش

افزایش بیان گیرندههای آدیپونکتین ) (AdipoR1در

معنادار در رزیستین و مقاومت به انسولین و  HbA1cرا در

عضالت اسکلتی بستگی دارد ،بهطوریکه افزایش

پی داشته است ( .)3بایاکازی و همکاران مشاهده کردند

گیرندههای آدیپونکتین در عضالت اسکلتی بر اثر تحریک

تمرین هوازی به مدت  12هفته ( 5روز در هفته  30 -تا

ورزشی با بهبود مقاومت به انسولین در بیماران دیابت نوع

 60دقیقه در هر جلسه) ،با شدت  70تا  75درصد حداکثر

دو همراه است ( .)15عالوهبر این ثابت شده است که

ضربان قلب ذخیره بر روی سطوح رزیستین در زنان دیابتی

آدیپونکتین با کاهش تولید گلوکز کبدی ،غلظت گلوکز

به کاهش معنادار رزیستین سرم ،وزن بدن ،درصد چربی

خون را کاهش میدهد و بدین طریق موجب بهبود کنترل

بدن LDL-C ،BMI ،و محیط کمر منجر شد (.)18

گلیسیمیک و حساسیت انسولینی میشود (.)14

در خصوص تأثیر تمرین هوازی بر آدیپونکتین،

نتیجهگیری :با توجه به نتایج تحقیق حاضر میتوان

یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای کوندو و همکاران

پیشنهاد کرد که تمرینات هوازی طوالنیمدت در هر جلسة

( ،)12( )2006بالدوچی و همکاران ( ،)3( )2010همخوانی

تمرینی با تواتر سه جلسه در هفته نسبت به تمرینات

دارد .برخی پژوهشها نشان دادهاند حساسیت به انسولین

کوتاهمدت و پرتواتر (شش جلسة تمرینی در هفته) تأثیرات

با افزایش آدیپونکتین ارتباط دارد ( .)2 ،15شواهد موجود

بهتری در بهبود یا کنترل شاخصهای اصلی متابولیکی و

بیان میکند که ارتباط بین تمرین هوازی و افزایش

آنتروپومتری مؤثر در بیماری دیابت نوع دو دارد.
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Abstract
The aim of this study was to compare the effects of two frequencies of equal volume
aerobic exercises and detraining following these exercises on resistin and adiponectin
levels, hemoglobin glycosylate, insulin resistance and body composition in obese
women with type 2 diabetes. 36 obese women with type 2 diabetes were randomly
divided into three groups (each group, n=12): 1= LFT, 2= HFT, 3= control. Group
LFT and HFT performed 8 weeks of aerobic exercises (LFT=3 sessions and HFT=6
sessions a week, with the same volume) with intensity of 60-75% of maximum heart
rate. Blood samples, anthropometric and functional variables were measured at
pretest, 48 hours later and two weeks after the last exercise session. Depended t test
was used for within-group comparisons and ANCOVA test was used to investigate the
differences among the groups. The within-group results showed that after 8 weeks of
intervention, weight, body fat, BMI, adiponectin, glucose and glycosylated
hemoglobin in LFT group and resistin, insulin, insulin resistance and maximal oxygen
consumption in both experimental groups significantly decreased (P<0.05). Also,
ANCOVA test results showed a significant difference among all studied groups in all
research variables in the posttest (P<0.05) and in the body fat, BMI, adiponectin and
insulin resistance in the sustainability stage (P<0.05). Regarding the results of this
study, longer exercises can better control type 2 diabetes than repeated short-term
physical training especially in obese people.

Keywords
Adiponectin, aerobic exercise, frequency of exercises, obesity, type 2 diabetes.
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