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 .1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران  .2دانشیار
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر  12هفته تمرین مقاومتی با شدتهای باال و متوسط بر کنترل متابولیک مردان دیابتی نوع دو انجام
گرفت 32 .مرد دیابتی نوع دو با میانگین سنی  47/98 ±1/94سال بهصورت تصادفی به سه گروه ،شدت متوسط ( 12هفته تمرین مقاومتی
با شدت  60تا  65درصد یک تکرار بیشینه در  3ست با  12تکرار) ،شدت باال ( 12هفته تمرین مقاومتی با شدت 80تا  85درصد یک تکـرار
بیشینه در  4ست با  7تکرار) و کنترل (بدون هیچ برنامة تمرینی) تقسیم شـدند .نمونة خونی پس از  10ساعت ناشتایی شبانه ،قبل و پس
از اتمام برنامة تمرینی اخذ شد .آنالیز واریانس با اندازهگیری مکرر (با تعامل درونگروهی – بینگروهی) بهمنظور تحلیل دادهها استفاده
شد  .مقاومت به انسولین ،تری گلیسرید و شاخص تودة بدنی تغییر معناداری نداشتند .هموگلوبین گلیکوزیله ، LDL،HDL ،درصد چربی
و قدرت عضالنی در گروههای تجربی ،نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری یافتند .فاکتور رشد فیبروبالستی  21در هر دو گروه تجربی
در پسآزمون افزایشی معنادار داشت که این افزایش نسبت به گروه کنترل نیز معنادار بود .در مجموع میتوان گفت تمرینات مقاومتی و
به ویژه تمرینات با شدت باالتر ،در بهبود پروفایل گالیسمیک و لیپیدی در افراد مبتال به دیابت نوع دو نقش مؤثری دارد.
واژههای کلیدی
دیابت نوع دو ،مقاومت انسولین ،هموگلوبین گلیکوزیله.FGF21 ،
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سوربیتول ،دی آسیل گلیسرول ،کاهش میواینوزیتول داخل

مقدمه
استعداد ژنتیکی ،عوامل محیطی ،چاقی شکمی،

سلول و اتصال غیرآنزیمی گلوکز به پروتئینها در داخل و

استفاده از رژیم ناسالم غذایی و همچنین نداشتن فعالیت

خارج سلول میشود .عوارض بازگشتناپذیر دیابت ،ناشی

بدنی و کمتحرکی ،از جمله عوامل خطرزای دیابت نوع دو

از محصوالت نهایی گلیکاسیون4است که با ایجاد تغییر در

هستند .مداخله و تغییر در شیوة زندگی ،توجه به

ترکیب کلسترول ،آلبومین ،کالژن و هموگلوبین زمینة بروز

شاخصهای تنسنجی (شاخص تودة بدن و درصد چربی)

برخی عوارض مانند آترواسکلروز ،نفروپاتی و رتینوپاتی را

و فشار خون به افراد دارای دیابت نوع دو بهویژه کسانی که

فراهم میآورد ( .)6اتصال قند به هموگلوبین موجب تشکیل

بیشترین کنترل گالیسمیک ناکافی دارند ،توصیه میشود

پایدار هموگلوبین گلیکوزیله ( 5)GHBمیشود که نوع

( ،)1در این زمینه تمرینات ورزشی میتواند ابزاری اساسی

( HbA1Cگلوکز – هموگلوبین) جزء عمدة این ترکیب است

در مراقبت از دیابت نوع دو باشد .ورزش درمان مؤثری برای

و بهعنوان نمادی از کنترل بیماری دیابت ،کاربردی بالینی

دیابت نوع دو است که در کوتاهمدت به تثبیت قند خون و

یافته است (.)7

در بلندمدت به بهبود ترکیب بدنی ،مقاومت به انسولین و

فاکتور رشد فیبروبالستی  (FGF21) 216عضوی از

هموگلوبین گلیکوزیله ( 1)HbA1Cمنجر میشود (.)2

خانوادة فاکتورهای رشد فیبروبالستی و تنظیمکنندة

تمرین مقاومتی و هوازی هر دو موجب بهبود کنترل

متابولیسم لیپید و گلوکـز و همچنین هوموستاز انرژی در

متابولیک در افراد دیابتی نوع دو میشوند ( .)3به هر حال

نمونة حیوانی است که بیشتر در کبد بیـان میشود .در سال

اهمیت تمرینات مقاومتی به اندازهای است که در یک

 2008یافتهها نشان داد که  FGF21نهتنها در کبد و بافت

مطالعة مقایسهای ،نشان داده شد که تمرینات مقاومتی

آدیپوز ،بلکه در عضالت اسکلتی نیز بیان میشود و امروزه

نسبت به تمرینات هوازی تأثیر بیشتری در بهبود کنترل

بهعنوان مایوکاین نیز شناخته میشود (.)8

گالیسمیک (کاهش  )HbA1cو پروفایل لیپیدی (کاهش

براساس بررسیهای انجامگرفته در یک مقالة مروری

کلسترول تام ،تری گلیسرید و لیپوپروتئین با چگالی کم

( )2018نشان داده شده که ورزش مقاومتی میتواند به

( 2)LDLو همچنین افزایش لیپوپروتئین با چگالی باال

کاهش  -22/11درصدی در مقادیر گلوکز خون-26/98 ،

( 3))HDLدر افراد دیابتی نوع دو دارند (.)4

درصدی انسولین و  -11/10درصدی مقاومت انسولین در

مقاومت به انسولین از نشانههای اصلی پاتوفیزیولوژیک

بیماران مبتال به دیابت نوع دو منجر شود .از این منظر

دیابت نوع دو است .اگرچه مقاومت به انسولین نوعاً بدون

میتوان چنین استنباط کرد که تمرین مقاومتی بهطور

عالمت است ،مستقیماً با افزایش خطر بیماری شریان

چشمگیری موجب افزایش اثر انسولین در عضالت اسکلتی

کرونری قلب ،افت عملکرد دستگاه قلبی و عروقی و

میشود ( .)9ازاینرو در این پژوهش آثار دو شدت متفاوت

مرگومیر ناشی از آنها در ارتباط است (.)5

تمرین در افراد دیابتی نوع دو بررسی شد که با توجه به

بروز عوارض مزمن بیماری دیابت با مقادیر باالی گلوکز

اطالعات موجود ،در این زمینه پژوهشی انجام نگرفته است.

خون ارتباط مستقیم دارد .افزایش قند خون موجب افزایش

مشاهده شده یک جلسه تمرین مقاومتی سبب کاهش

1. Glycated Haemoglobin A1C
2. Low Density Lipoprotein
3. High Density Lipoprotein

)4. Advanced glycation end-products (AGE
)5. Glycated hemoglobin (GHb
6. Fibroblast Growth Factor 21
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معناداری در میانگین غلظت گلوکز خون  24ساعته در افراد

بود که آیا دو شدت مختلف تمرین هوازی تأثیرات احتمالی

با اختالل در تحمل گلوکز خون و همچنین کاهش شیوع

مشابهی بر متغیرهای مذکور خواهند داشت؟

هایپرگالیسمی میشود ( .)10در مطالعة دیگری ،تمرین
مقاومتی پیشرونده با شدت باال پس از  3و  6ماه بر روی

مواد و روشها

مردان و زنان مبتال به دیابت نوع دو سبب کاهش معناداری

جامعه و نمونة آماری :مطالعة حاضر یک طرح تجربی

در مقدار  HbA1Cشد ،بهطوریکه این کاهش پس از شش

بهصورت پیشآزمون-پسآزمون همراه با گروه کنترل بود.

ماه محسوستر و به مقدار بیشتری رخ داد ( .)11در

برای این منظور از میان مردان دیابتی نوع  2در شهر

مطالعات انجامگرفته در خصوص تأثیر تمرینات مقاومتی و

کرمانشاه 36 ،نفر به شکل هدفمند انتخاب و سپس

هوازی کمتر از  12هفته ،گزارش شده است که تغییرات در

بهصورت تصادفی در  3گروه  12نفری شامل گروه ( 1اجرای

سطوح  HbA1Cمعنادار نبوده است ،چراکه این شاخص

 12هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط) ،گروه ( 2اجرای

اغلب برای اندازهگیری شناسایی غلظت قند خون متوسط

 12هفته تمرین مقاومتی با شدت باال) و گروه کنترل (بدون

سهماهه بهکار میرود .از طرفی تعداد مطالعات انجامگرفته

هیچ برنامة تمرینی) قـرار گرفتند .مشخصات عمومی

در مورد تمرینات مقاومتی کمتر از تمرینات هوازی بود

آزمودنیها در جدول  1ذکر شده است.

( .)12در پژوهشی با عنوان «تأثیر تمرین مقاومتی با

معیارهای ورود و خروج از تحقیق :معیارهای ورود به

شدتهای  %80یک تکرار بیشینه ( 1(1RMو 1RM %60

تحقیق شامل سابقة حداقل پنج سال بیماری دیابت نوع 2

در کوتاهمدت در افراد چاق دیابتی مسن و افراد جوان

(با تأیید مرکز دیابت) و میانگین قند خون ناشتای بیش از

سالم» ،نشان داده شد که تفاوت معناداری در میزان

 126میلیگرم بر دسیلیتر در یک سال گذشته ،نداشتن

سوختوساز بدن در بین دو گروه با شدتهای مختلف وجود

فعالیت ورزشی منظم در شش ماه گذشته ،و مصرف داروی

ندارد ( .)13دربارة آثار تمرینات مقاومتی در کوتاهمدت

متفورمین ( 500میلیگرم معادل یک قرص دو بار در روز

نتایج مفیدی بهدست آمده که بیشتر این آثار بهصورت آنی

همراه صبحانه و ناهار) و نه تزریق انسولین یا مصرف سایر

است .طبق بررسیهای انجامگرفته ،نشان داده شده است

داروها جهت کنترل بیماری بود .معیارهای خروج از تحقیق

که تمرین مقاومتی در بلندمدت نسبت به کوتاهمدت نتایج

نیز شامل عدم تمایل آزمودنی به ادامة همکاری ،تغییر دوز

سودمندتر و ماندگارتری را در پی دارد (.)14

یا نوع داروی مصرفی و داشتن بیش از  3جلسه غیبت در

از آنجا که در مورد تأثیر تمرینات مقاومتی بر میزان

طول برنامة تمرینی بود .در نهایت  2نفر از آزمودنیهای

ترشح و تولید فاکتور رشد فیبروبالستی  21در افراد دیابتی

گروه  2و  2نفر از گروه  3از طرح کنار گذاشته شدند و 32

نوع دو پژوهشی انجام نگرفته ،محقق در پی آن است که

نفر تا انتهای تحقیق باقی ماندند .همچنین ،پیش از شروع

بداند ،آیا  12هفته تمرین مقاومتی با شدتهای متفاوت

پژوهش ،از آزمودنیها فرم رضایتنامة کتبی ،فرم مشخصات

موجب تغییر در سطوح سرمی ( FGF21بهعنوان مکانیسم

فردی و پرسشنامة استاندارد فعالیت بدنی بک گرفته شد.

احتمالی تغییرات شاخص گلیکاسیون) در افراد مبتال به
دیابت نوع دو میشود یا خیر؟ همچنین ،این سؤال مطرح
1. One Repetition Maximum

برنامة تمرین مقاومتی :یک هفته قبل از شروع طرح در
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یک جلسة مقدماتی آزمون یک تکرار بیشینه ( )1RMبا

هفته و حداکثر به مدت یک ساعت انجام شد .در هر جلسه،

استفاده از روش برزیسکی )15(1در مورد تمامی حرکات

حرکات گروه تمرین با شدت متوسط ،در  3ست 12 ،تکرار

مقاومتی اجرا شد تا در نهایت شدت تمرین بر اساس درصد

با  60تا  1RM %65و گروه تمرین با شدت باال ،در  4ست،

تعیینشده یک تکرار بیشینه برای هر فرد اجرا شود.

 7تکرار با  80تا  ،1RM %85و با فواصل استراحتی  1دقیقه

همچنین بهمنظور کنترل و یکسانسازی حجم تمرین

بین ستها و  2دقیقه بین حرکات اجرا شد .هر جلسة

تعدادی از آزمودنیها دو هفته قبل از شروع برنامة تمرینی

تمرین ،در هر دو گروه تمرینی شامل سه مرحله بود.1 :

در یک جلسه ،طبق روال تعیینشده در جلسات به فعالیت

گرم کردن .2 ،تمرینات اختصاصی مقاومتی و  .3سرد کردن.

پرداختند .سپس حداکثر تکرار بیشینة افراد در تمامی

مرحلة اول  10دقیقه گرم کردن با شدت آرام که شامل

حرکات ثبت و در تعداد ستها و تکرارهای مشخصشده

دویدن نرم ،سپس انجام چند حرکت کششی ایستا و پویا

برای هر حرکت تمرینی ضرب و حجم تمرین محاسبه شد

بهمنظور جلوگیری از آسیب و آمادگی سیستم عضالنی

( .)16در نهایت پس از تجزیهوتحلیل آماری و با استفاده از

تاندونی بود .همچنین در پایان تمامی آزمودنیها به مدت

آزمون  tمستقل ،مشخص شد بین دو گروه به لحاظ حجم

 5دقیقه بهمنظور سرد کردن ،به دویدن آرام و راه رفتن و

تمرین اختالف معناداری وجود ندارد.

پس از آن انجام حرکات کششی جهت جلوگیری از کوفتگی

 × 1RMتعداد تکرار × تعداد ست = حجم تمرین

عضالنی میپرداختند .بهمنظور کنترل شدت تمرین و برای

حرکات مقاومتی شامل پرس سینه با هالتر ،سرشانه با

رعایت اصل اضافهبار و پیشرفت تدریجی  1RMحرکات

هالتر ،جلوران و پشت ران با دستگاه ،جلو بازو با هالتر و

ذکرشده هر دو هفته یکبار ثبت میشد.

پشت بازو با دستگاه بود .تعداد جلسات تمرین سه بار در
جدول  .1مشخصات عمومی آزمودنیها
متغیر

گروه تمرین مقاومتی با
شدت متوسط

گروه تمرین مقاومتی با
شدت باال

گروه کنترل

سن (سال)

52/1 ± 6/41

47/08 ± 7/57

50/6 ± 5/98

وزن (کیلوگرم)

76/9 ± 6/5

83/7 ± 12/32

83/3 ± 12/57

قد (سانتیمتر)

170 ± 5/41

175/3 ± 6/74

172/6 ± 6/31

درصد چربی (درصد)

27/04 ± 1/16

27/1 ± 2/5

28/7 ± 2/9

( BMIکیلوگرم بر مترمربع)

26/66 ± 2/27

27/21 ± 2/26

27/95 ± 2/41

سنجش متغیرها :مقدار کالری دریافتی آزمودنیها با

آزمودنیها در هر  3گروه ،در پیشآزمون و پسآزمون و با

استفاده از فرم یادآمد غذایی در ابتدا و انتهای برنامة تمرینی

استفاده از آزمون آنوای یکراهه مشخص شد که تفاوت

و  24ساعت قبل از انجام خونگیری ثبت و محاسبه شد.

معناداری از این لحاظ بین آزمودنیها وجود نداشت (جدول

در نهایت با توجه به ارزیابی مقدار کالری دریافتی

 .)4عالوهبر این ،بهمنظور اندازهگیری متغیرهای تحقیق48 ،

1. Brzycki
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ساعت قبل از شروع طرح ،و مجدداً  48ساعت بعد از اتمام

شد .ازاینرو ،ابتدا مقدار  5میکرولیتر از نمونة خون سیتراته

دورة  12هفتهای تمرین ،خونگیری در شرایط استراحتی،

جدا و در ادامه مقدار  25میکرولیتر از نمونة موجود در ویال

ساعت  8صبح و پس از حدود  10ساعت ناشتایی شبانه به

برداشته شد و به سطح دیسکتهای مخصوص اضافه شده

مقدار  8سیسی در حالت نشسته از ورید آنتی کوبیتال

و حدود یک دقیقه بعد مقدار  25میکرولیتر از محلول

گرفته شد .پس از خونگیری ،نمونهها به مدت  30دقیقه

شستوشوی ریجنت  2به نمونهها افزوده شد .سپس

در دستگاه انکوباتور بن ماری با دمای  37درجة سانتیگراد

دستگاه سنجش هموگلوبین کالیبره شده و در نهایت با

نگهداری و سپس بهمنظور جداسازی سرم در داخل دستگاه

استفاده از قلم نایکوکارد دیسکتها قرائت شد.

سانتریفیوژ با سرعت  3000دور در دقیقه و به مدت 10

برای اندازهگیری انسولین از روش االیزا 3و کیتهای

دقیقه قرار گرفت و در نهایت سرم استخراج شد .سپس به

دیامترا4محصول ایتالیا استفاده شد .بدینمنظور ابتدا 100

مقدار  4سیسی از نمونههای سرمی جدا و برای سنجش

میکرولیتر از محلول استاندارد از شمارة  C0تا  C5داخل

شاخصهای هورمونی (انسولین و  )FGF21در دمای -20

چاهکهای مربوط به استانداردها ریخته شد .سپس از

درجة سانتیگراد فریز شد .باقیماندة سرم جداسازی شده

نمونههای سرمی آزمودنیها به مقدار  100میکرولیتر جدا

جهت سنجش متغیرهای  ،HbA1cگلوکز ،کلسترول تام،

و به چاهکهای تست اضافه شد .پس از افزودن 100

تری گلیسرید HDL ،و  LDLدر همان روز استفاده شد.

میکرولیتر از محلول کونژوگیت روی تمامی چاهکها ،به

اندازهگیریهای بیوشیمیایی :بهمنظور اندازهگیری

مدت  2ساعت انکوبه شد .پس از مرحلة شستوشو به تمام

گلوکز ،کلسترول ،تری گلیسرید HDL ،و  LDLاز دستگاه

چاهکها مقدار  100میکرولیتر از محلول  TMBرنگزا

اتوآناالیزر  Technicon RA-XT 1000ساخت آمریکا و

اضافه شد .رنگ محتویات درون چاهکها در این مرحله آبی

کیتهای  BioSystemsمحصول کشور اسپانیا استفاده

بود و پس از آن به چاهکها مقدار  100میکرولیتر محلول

شد .بهمنظور سنجش گلوکز از روش آنزیماتیک گلوکز

متوقفکننده افزوده شد که سبب تغییر رنگ آنها از آبی به

اکسیداز /پراکسیداز استفاده شد ( .)17برای اندازهگیری

زرد شد .در نهایت میکروپلیتهای چاهـکدار در دستگاه

سطوح کلسترول تام از روش آنزیمی (واکنش کلسترول

االیزاخوان  Stat Fax 4200قرار داده شده ،سپس نمونهها

اکسیداز همراه با استراز کلسترول و واکنش پراکسیدازی)

در طول موج  450-630نانومتر قرائت شد.

استفاده شد ( .)18بهمنظور سنجش تری گلیسرید از روش

برای سنجش  FGF21از روش االیزا و کیت

آنزیمی (هیدرولیز لیپاز ،گلیسرول کیناز) استفاده شد (.)19

 EASTBIOPHARMمحصول چین استفاده شد .ابتدا

برای سنجش  HDLاز روش هموژنوس( 1همگنسازی)

در شش عدد لولة گاما محلول استاندارد با حجم 120

( )20و برای سنجش  LDLنیز از اندازهگیری مستقیم و

میکرولیتر و در غلظتهای برابر آماده شد .یک عدد چاهک

روش هموژنوس استفاده شد (.)21

بالنک نیز بهمنظور خواندن عدد صفر داخل میکروپلیتها

برای اندازهگیری هموگلوبین گلیکوزیله از روش

تعبیه شد .به چاهک بالنک فقط محلول کروموژن (مادة

کالریمتری و کیتهای نایکوکارد 2محصول نروژ استفاده

رنگزا)  Aو  Bو محلول متوقفکننده اضافه شد .مقدار 50

1. Homogeneous
2. NycoCard

)3. ELISA(Enzyme linked immunosorbent assay
4. DiaMetra
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میکرولیتر از لولههای گاما برداشته شده و به شش چاهک

استفاده از محاسبهگر آنالین بهدست آمد .مشخصات

مربوط به استانداردها افزوده شد و سپس  50میکرولیتر

عمومی آزمودنیها در جدول  1نشان داده شده است.

استرپتراویدین  HRPنیز به این چاهکها اضافه شد .در

روش آماری :ابتدا از آزمون  Shapiro-Wilkبرای

ادامه  40میکرولیتر از نمونههای سرمی آزمودنیها برداشته

اطمینان از طبیعی بودن توزیع دادهها و از آزمون Levene

شده و به چاهکهای تست افزوده شد .سپس  10میکرولیتر

بهمنظور بررسی یکسانی واریانسها استفاده شد .سپس،

از آنتیبادی  FGF21بهعالوة  50میکرولیتر استرپتراویدین

برای اندازهگیری تفاوتهای درونگروهی و بینگروهی از

 HRPبه نمونههای سرمی اضافه شد .پس از تکان دادن،

آزمون آنالیز واریانس با اندازهگیری مکرر ( ANOVA

شستشو و انکوباسیون ،مقدار  50میکرولیتر از کروموژن A

with Repeated Measures, within - between

و  50میکرولیتر از کروموژن  ،Bو در ادامه مقدار 50
میکرولیتر از محلول متوقفکننده به چاهکها افزوده شد
که در این مرحله رنگ آبی چاهکها به زرد تغییر یافت .در
نهایت بالفاصله پس از افزودن محلول متوقفکننده و در
زمانی کمتر از  15دقیقه نمونهها در طول موج 450نانومتر
توسط دستگاه  Stat Fax 4200قرائت شد.
بهمنظور بررسی مقاومت انسولین در این پژوهش از
شاخص HOMA - IR1استفاده شد که براساس
حاصلضرب غلظت گلوکز ناشتا ) (mmol/lدر غلظت
انسولین ناشتا ) (μU/mlتقسیم بر ثابت  22/5بهدست
میآید ( .)22بهمنظور بررسی حساسیت انسولین در این
پژوهش از شاخص QUICKI2استفاده شد که براساس
رابطة  l / log HOMAبهدست میآید (.)23
اندازهگیریهای آنتروپومتریک :قد آزمودنیها با متر
نواری بدون کفش و در وضعیت ایستاده کنار دیوار ،و وزن
آها با استفاده از ترازوی دیجیتالی ( Gwansساخت چیـن)
و با کمترین پوشش اندازهگیری شد .شاخص تودة بدنی ،با
تقسیم وزن بدن به کیلوگرم بر مجذور قد به متر محاسبه
شد .اندازهگیری درصد چربی بهوسیلة دستگاه کالیپر و با
استفاده از مدل چهارنقطهای جکسون و پوالک برآورد شد
( .)24براساس این مدل ضخامت چربی پوستی در نواحی
سهسر بازو ،شکمی ،فوق خاصره و ران اندازهگیری شد و با
1. Homeostatic Model Assessment - Insulin

 ،)interactionاستفاده شد .در نهایت ،در صورت معنادار
شدن اثر گروه از آزمون تحلیل واریانس یکراهه و در صورت
لزوم از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد .بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار آماری  SPSS 21استفاده
شد و سطح معناداری  P ≥ 0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
یافتههای حاصل از تحلیل آماری در جدولهای 2و 3
آمده است .با توجه به نتـایج پژوهش مالحظه میشود در
مقاومت به انسولین ،حساسیت انسولین ،انسولین ،سطوح
تری گلیسرید سرمی ،وزن و  BMIآزمودنیها در هیچیک
از گروهها تغییر معناداری بهوجود نیامد (.)P > 0/05
در خصوص تغییرات بینگروهی ،هموگلوبین
گلیکوزیله در هر دو گروه تمرین مقاومتی با شدت متوسط
و شدت باال نسبت به گروه کنترل (بهترتیب  P= 0/001و
 )P <0/001پایینتر بود .گلوکز نیز ،در پسآزمون هر دو
گروه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و شدت باال نسبت
به گروه کنترل (بهترتیب  P = 0/03و  )P = 0/02به شکل
معناداری کمتر بود .همین شرایط در مورد تغییرات درصد
چربی نیز حاکم بود .درحالیکه مقایسة میانگین سرمی
 FGF21در پسآزمون حاکی از اختالفات بینگروهی
بهگونهای بود که هر دو گروه تمرین مقاومتی با شدت

2. Quantitative Insulin Sensitivity Check Index
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متوسط و شدت باال نسبت به گروه کنترل (بهترتیب

تمرین مواجه بود ،درحالیکه کلسترول تام تنها در گروه

 P < 0/001و  )P <0/001افزایش معناداری در این شاخص

تمرینی با شدت باال کاهش معناداری داشت .در ضمن،

داشتند .عالوهبر این ،مقادیر  FGF21در گروه تمرین با

میزان قدرت در دو حرکت پرس سینه و جلو پا ماشین در

شدت باال نسبت به تمرین با شدت متوسط نیز به شکل

هر دو گروه تمرینی با افزایش چشمگیری روبرو شد .شایان

معناداری بیشتر بود (.)P = 0/05

ذکر است که در خصوص بیشتر متغیرها ،همانطور که
جدول  2نشان میدهد ،درصد بهبودی در گروه تمرینی با

در مورد تغییرات درونگروهی ،سطوح سرمی ،LDL

شدت باال ،بیشتر از گروه تمرینی با شدت متوسط بود.

 HDLو درصد چربی بدن بهترتیب با کاهش ،افزایش و
کاهش معناداری در هر دو گروه تجربی پس از  12هفته

جدول  .2متغیرهای وابسته پژوهش در گروههای تمرین و کنترل پس از  12هفته تمرین (انحراف استاندارد  ±میانگین)
گروه
متغیر

تمرین مقاومتی با شدت متوسط
پیشآزمون

وزن ()kg
BMI
درصد چربی
گلوکز ()mg/dl
انسولین ()µlu/ml
کلسترول تام ()mg/dl
)mg/dl( TG
)mg/dl( HDL
)mg/dl( LDL
حساسیت انسولین
پرس سینه ()kg
جلو ران ()kg
()kg/m2

پسآزمون

تمرین مقاومتی با شدت باال

درصد تغییر

کنترل

پیشآزمون

پسآزمون

درصد تغییر

پیش آزمون

پس آزمون

76/9 ± 6/5

76/85 ± 6/95

-0/06

83/7 ± 12/32

83/5 ± 12/79

-0/2

83/3 ± 12/57

83/5 ± 12/43

26/66 ± 2/27

26/61 ± 2/38

-0/19

27/21 ± 2/26

27/14 ± 3/07

-0/2

27/95 ± 2/41

28/12 ± 2/35

27/04 ± 1/16

†*26/63 ± 1/14

-1/5

27/1 ± 2/5

†*25/8 ± 1/81

-5/03

28/7 ± 2/9

29/2 ± 2/76

167/1 ± 12/5

†*151/4 ± 23/3

-9/4

168/6 ± 15/6

†*150/6 ± 23/09

-10/68

169 ± 16/02

170/4 ± 12/11

8/7 ± 2

9/4 ± 1/4

8/05

8/5 ± 1/5

9/2 ± 1/9

8/24

8/7 ± 1/6

8/6 ± 2/7

154/6 ± 21/4

147/9 ± 32/35

-4/33

179/7 ± 33/9

*144/5 ± 27/8

-19/59

164 ± 31/31

165/4 ± 25/5

160/3 ± 29/5

159/3 ± 52/06

-0/62

182/9 ± 72/89

177 ± 79/4

-3/22

184/1 ± 51/39

191/3 ± 46/47

41/1 ± 9/9

*52 ± 12/3

26/52

46/5 ± 6/06

*52/3 ± 10/37

12/47

44/4 ± 5/6

45/2 ± 3/6

93/5 ± 11/4

†*81/5 ± 13/07

-12/83

92/7 ± 8/9

†*70/4 ± 14/9

-24/06

94 ± 9/4

94/7 ± 5/07

0/31 ± 0/01

0/32 ± 0/01

3/22

0/31 ± 0/008

0/31 ± 0/01

0

0/31 ± 0/01

0/31 ± 0/01

43/67 ± 1/59

†*55/5 ± 1/94

27/09

46/72 ± 1/94

¥†*71/16 ± 2/98

52/31

43/85 ± 2/33

44/2 ± 2/13

21/42 ± 0/56

†*31/65 ± 1/06

47/76

20/58 ± 0/54

82/07

20/57 ± 0/33

20/55 ± 0/45

¥†*37/47 ± 1/44

* تفاوت معنادار با پیشآزمون ( † ،)P ≥ 0/05تفاوت معنادار با گروه کنترل ( ¥ ،)P ≥ 0/05تفاوت معنادار با گروه تجربی )P ≥ 0/05( 1

جدول  .3مقادیر  pدر آزمون Repeated Measures
متغیر

گلوکز
انسولین
هموگلوبین گلیکوزیله
مقاومت به انسولین
حساسیت انسولین
FGF21
کلسترول تام
تری گلیسرید
HDL
LDL
BMI
درصد چربی

اثر زمان

تعامل زمان – گروه

اثر گروه

( pدرونگروهی)

( pتعاملی)

( pبینگروهی)

*0/001
0/15
*0/001
0/55
0/2
*0/001
*0/01
0/99
*0/003
*0/001
0/95
*0/05

*0/01
0/52
*0/001
0/99
0/82
*0/001
*0/01
0/8
0/09
*0/001
0/88
*0/009

0/26
0/88
*0/01
0/95
0/94
*0/001
0/45
0/5
0/29
*0/01
0/43
*0/02
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جدول  .4میانگین و انحراف استاندارد کالری دریافتی
متغیر

کربوهیدرات

پروتئین

تجربی 1

پیشآزمون
M±SD
826/3 ± 213/82

پسآزمون
M±SD
798/8 ± 198

تجربی 2

831/4 ± 229/95

715/8 ± 258/2

کنترل

716/8 ± 242/43

600/5 ± 220/02

تجربی 1

476/3 ± 169/14

457/5 ± 172/2

تجربی 2

394/5 ± 182/7

315/3 ± 212/5

کنترل

330/3 ± 131/2

321/1 ± 131/6

گروه

تجربی 1
چربی

کالری دریافتی
کل

340/8 ± 87/1

353/4 ± 99/16

تجربی 2

296/4 ± 149/3

258/5 ± 144/3

کنترل

251/2 ± 91/16

308/5 ± 179/1

تجربی 1

1656 ± 348/4

1597 ± 328/4

تجربی 2

1512 ± 499/5

1314 ± 556/7

کنترل

1293 ± 433

1231 ± 510/9

* †¥

پیش آزمون

†*

کنترل

تمرین مقاومتی با
شدت باال

)FGF21 (pg/ml

پس آزمون

350
300
250
200
150
100
50
0

تمرین مقاومتی با
شدت متوسط

نمودار  .1تغییرات سطوح سرمی  FGF21در پیشآزمون و پسآزمون
5

پیش آزمون

4
3
2

مقاومت به انسولین

پس آزمون

1
0
کنترل

تمرین مقاومتی با
شدت باال

تمرین مقاومتی با
شدت متوسط

نمودار  .2تغییرات سطوح مقاومت انسولین در پیشآزمون و پسآزمون

آثار تمرین مقاومتی با شدتهای باال و متوسط بر پروفایل لیپیدی ،شاخص گالیسمیک و ... FGF21

†*

پس آزمون

10
8
6

4
2

هموگلوبین گلیکوزیله HbA1C

پیش آزمون

†*
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0
کنترل

تمرین مقاومتی با
شدت باال

تمرین مقاومتی با
شدت متوسط

نمودار  .3تغییرات سطوح سرمی هموگلوبین گلیکوزیله در پیشآزمون و پسآزمون
بحث

نتایج این مطالعه با پژوهش حاضر میتوان به جنسیت و

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر  12هفته تمرین

شرایط آزمودنیها اشاره کرد که در پژوهش ما افراد شامل

مقاومتی با شدتهای باال و متوسط بر پروفایل گالیسمیک

مردان دارای دیابت نوع دو بودند .همچنین در مطالعهای

و لیپیدی مردان دیابتی نوع دو انجام گرفت.

افزایش سطوح  FGF21در اثر فعالیت ورزشی گزارش شد

 :FGF21در این پژوهش نشان داده شد که سطوح

که در این مطالعه تأثیر فعالیتهای هوازی (تست تردمیل)

سرمی  FGF21در اثر  12هفته تمرین مقاومتی در هر دو

بهصورت کوتاهمدت بررسی شد ( .)27با این حال ،کیم و

گروه تمرینی افزایش معناداری داشته است .همچنین

همکاران ( )2013افزایشی در بیان ژنتیکی فاکتور رشد

مشخص شد تمرین با شدت باال موجب افزایش معنادار

فیبروبالستی  21در عضالت نعلی و دوقلو و اپیدیدیم بافت

بیشتری در سطوح  FGF21نسبت به تمرین با شدت

چربی سفید در موشها ،پس از یک دوره تمرین کوتاهمدت

متوسط میشود .هاجمن و همکاران ( )2009در مطالعهای

را مشاهده نکردند ،درحالیکه بیان ژنتیکی  FGF21کبدی

نشان دادند که سطوح  FGF21در وضعیتهای

بهطور چشمگیری افزایش یافته بود .بنابراین بیانکردند که

هایپرانسولینمی افزایش مییابد ،بهطوریکه بیان FGF21

 FGF21کبدی مسئول افزایش سطوح سرمی این فاکتور

در عضالت اسکلتی انسان در پاسخ به تحریک انسولین

بعد از ورزش است و به احتمال زیاد در اثر لیپولیز ناشی از

ایجاد میشود و بیان کردند که  ،FGF21مایوکاین

ورزش رخ میدهد ( .)27به هر حال در تحقیق حاضر امکان

تنظیمکنندة انسولین است ( ،)25که نتایج آنها تا حدودی

انجام بایوپسی در نمونة انسانی جهت بررسی بیان ژنی

همسو با یافتههای تحقیق حاضر است ،چراکه در پژوهش

 FGF21در عضالت اسکلتی مقدور نبود که بتوان از این

حاضر سطوح انسولین در اثر ورزش در هر دو گروه تجربی

طریق همبستگی معناداری بین سطوح سرمی و بیان ژنی

افزایش داشت ،هرچند این افزایش معنادار نبود.

 FGF21در عضالت اسکلتی گزارش کرد.

تعداد محدودی از مطالعات تأثیر تمرینات ورزشی بر

 FGF21با عمل بر روی بافتهای مختلف در متابولیسم

سطوح فاکتور رشد فیبروبالستی  21را بررسی و نتایج

کربوهیدرات و چربی ،افزایش حساسیت به انسولین ،کاهش

متناقضی گزارش کردهاند .در مطالعهای  3ماه ورزش

غلظتهای تری آسیل گلیسرول و کاهش وزن تأثیر

ترکیبی هوازی و مقاومتی سبب کاهش سطوح سرمی

میگذارد ( .)28از سوی دیگر هم به بهبود پروفایل

 FGF21در زنان چاق غیردیابتی شد ( .)26از دالیل تناقض
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لیپوپروتئینها با کاهش سطوح  LDLو کلسترول تام و

توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان چنین استنباط کرد

همچنین افزایش  HDLمنجر میشود ( ،)29که همسو با

که احتماالً ورزش مقاومتی با شدت و حجم اعمالشده تنها

نتایج پژوهش حاضر است.

موجب بهبود مقاومت به انسولین در گروههای با مقاومت به

در مجموع یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که اجرای

انسولین باالتر میشود.

 12هفته تمرین مقاومتی با هر دو شدت متوسط و باال به

انقباضات عضـالنی تأثیراتی شـبهانسولینی بر برداشت

افزایش معنادار سطوح فاکتور رشد فیبروبالستی  21منجر

گلوکز از عضـلة اسکلتی دارد ،همچنین عضلة اسکلتی محل

شده است که احتماالً این افزایش بهدلیل تغییرات ترشح

اصلی برداشت گلوکز در حالت طبیعی است .بنابراین

انسولین است .هرچند مکانیسم دقیق این تغییرات بهدنبال

افزایش تودة عضالنی روش مؤثری در بهبود حساسیت به

برنامههای تمرینی متفاوت هنوز بررسی نشده ،تأثیر مثبت

انسولین است که از طریق انجام تمرینات مقاومتی بهدست

این نوع تمرینات ورزشی بر افزایش غلظت سرمی FGF21

میآید  .از طرفی رسوب چربی در داخل عضلة اسکلتی

و بهتبع آن ،تغییر در نیمرخ لیپیدی افراد دیابتی (و احتماالً

بهصورت تری گلیسرید عضالنی جنبة مهمی از ترکیب بدن

یکی از دالیل کاهش سطوح هموگلوبین گلیکوزیله)

است و با مقاومت به انسولین ارتباط دارد .ازاینرو این

میتواند شایان توجه باشد .بهطور کلی مطالعات

احتمال وجود دارد که تغییر در حجم چربی داخل عضالت،

انگشتشماری تأثیر تمرینات ورزشی بر فاکتور رشد

حساسیت به انسولین را تحت تأثیر قرار دهد ( .)30با این

فیبروبالستی  21را بررسی کردهاند ،حتی مطالعهای که

اوصاف ،هنوز نقش انجام ورزش مقاومتی در کوتاهمدت یا

تأثیر تمرین مقاومتی بر این فاکتور را بهطور خاص بررسی

بلندمدت و شیوة اجرای برنامه (شدت ،حجم و  )...بر

کرده باشد ،توسط محقق یافت نشد .ازاینرو نمیتوان

عملکرد انسولین و کنترل گالیسمیک در بیماران دیابتی

جنبههای عملکردی مختلف این فاکتور را در این پژوهش

بهدلیل تجویز اثرگذار دوزهای دارویی مختلف بههمراه

تجزیهوتحلیل کرد .در نتیجه در مطالعات آینده بررسی

برنامة غذایی کنترلشده ،شرایط و سطح متفاوت فعالیت

همهجانبه و تعیین مکانیسمها و مسیرهای سیگنالی این

بدنی روزانه یا سبک زندگی آنان و از طرف دیگر نحوة

شاخص در بیماران دیابتی مورد نیاز است.

گزینش آزمودنیها در مطالعات همچنان بحثبرانگیز است

مقاومت به انسولین :یافتههای این تحقیق نشان میدهد

و به مطالعات همهجانبه و گستردهتری نیاز دارد.

گلوکز در اثر  12هفته تمرین مقاومتی در هر دو گروه

 : HbA1Cگلیکوزیله شدن هموگلوبین ،اضافه شدن

تجربی کاهش معنادار داشته ،اما از سوی دیگر مقادیر

غیرآنزیمی قند به گروه آمینی پروتئین است .ساخت

انسولین در هر دو گروه افزایش داشته است ،هرچند این

هموگلوبین گلیکوزیله اساساً روند بازگشتناپذیر بوده که

افزایش در میزان انسولین معنادار نبیست ،اما در توجیه عدم

میزان آن متناسب با طول عمر گلبول قرمز و غلظت گلوکز

کاهش مقاومت به انسولین شایان توجه است .احتماالً یکی

خون است .بهطوریکه اندازهگیری آن مبین میزان گلوکز

از دالیل ناهمخوانی نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقاتی

خون در  6 -8هفتة اخیر است .از آنجا که این هموگلوبین

که کاهش معنادار مقاومت به انسولین را گزارش کردهاند،

فاقد نوسانات روزانه است ،شاخص ارزشمند و قابل اعتمادی

این است که در بیشتر این پژوهشها به موازات کاهش

در چگونگی کنترل قند خون محسوب میشود ( .)31باال

مقادیر گلوکز ،میزان انسولین نیز کاهش داشته است .با

بودن مقادیر هموگلوبین گلیکوزیله نشانة کنترل ضعیف

آثار تمرین مقاومتی با شدتهای باال و متوسط بر پروفایل لیپیدی ،شاخص گالیسمیک و ... FGF21

99

گلوکز خون است .طبق نتایج مطالعات مشخص شده است

میشود .این یافته با نتایج پژوهش قبلی که کاهش سطوح

که رساندن  HbA1Cبه مقادیر  7درصد یا پایینتر ،عوارض

 HbA1Cرا گزارش کرده ،همسوست ( ،)36هرچند در

طوالنیمدت در بیماران پرخطر از جمله بیماری قلبی و

هیچکدام از آنها اثر شدتهای مختلف در میزان تغییرات

عروقی را تا  76درصد کاهش میدهد ( .)32در مطالعات

هموگلوبین گلیکوزیله با هم مقایسه نشده است .در این

نتایج متضادی به چشم میخورد .از جمله مطالعة جرجی و

پژوهش نشان داده شد که بین دو شدت تمرینی باال و

همکاران ( )2011که هیچگونه کاهش معناداری را پس از

متوسط در گروههای تجربی اختالف معناداری وجود ندارد.

تمرینات مقاومتی در مقادیر  A1Cگزارش نکردند (.)33

با وجود این ،مقادیر هموگلوبین گلیکوزیله در گروه با شدت

یکی از علل تناقض در نتایج مطالعات ممکن است در مقادیر

باال کاهشی  24درصدی داشت ،در مقابل در گروه با شدت

 A1Cپایه در افراد دیابتی باشد ،بهطوریکه پژوهشگرانی

متوسط این کاهش در حدود  15درصد بود که نشان از

مانند آرورا گزارش کردهاند ،افرادی که  A1Cپایة بیشتری

نقش بهتر تمرین با شدت باالتر دارد.

داشتهاند ،نسبت به افراد با مقادیر پایة  A1Cکمتر ،کاهش

ترکیب بدنی :براساس نتایج این پژوهش  12هفته

چشمگیری را در میزان  A1Cدر پایان مداخله تجربه

تمرین مقاومتی با شدتهای مختلف سبب کاهش معنادار

کردهاند (.)34

درصد چربی در هر دو گروه تجربی میشود ،اما شاخص
تودة بدنی ( 2)BMIپس از اجرای تمرین مقاومتی در

در مطالعة راید و همکاران ( )2010نشان داده شد که
تمرینات مقاومتی در کاهش مقادیر هموگلوبین گلیکوزیله
نسبت به تمرینات هوازی برتری دارند ( ،)35که
نشاندهندة نقش عمده و مؤثر تمرینات مقاومتی در بهبود
هموگلوبین گلیکوزیله است .جزئیات سازوکار بهبود کنترل
گالیسمیک ( )HbA1Cبعد از تمرین مقاومتی مشخص
نیست .احتماالً یکی از دالیل این بهبود تغییرات اندک در
وزن بدن و کاهش تودة چربی باشد که براساس نتایج
پژوهش حاضر مشخص شد ،مقادیر درصد چربی در هر دو
گروه تجربی کاهش معنادار یافته است .در نتیجه میتوان
گفت که احتماالً بهبود مقادیر هموگلوبین گلیکوزیله با
کاهش تودة چربی و افزایش تودة بدون چربی

(1،)LBM

ارتباط مستقیم دارد.

هیچیک از گروهها تغییر معناداری نداشت .در این زمینه
نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعة رز و همکاران ()2009
که اظهار داشتند کاهش شایان توجه چربی احشایی در اثر
تمرین زمانی اتفاق میافتد که وزن بدن کاهش یابد (،)37
در تناقض است .در پژوهش حاضر وزن بدن و شاخص تودة
بدنی افراد در گروههای تمرینی تغییرات معناداری نداشت.
احتماالً از دالیل عدم تغییر در این شاخصها حجم تمرینی
اعمالشده در این پژوهش است ،چراکه محققان عنوان
کردهاند ،حجم تمرین از عوامل کلیدی و مهم در تغییر
ترکیب بدنی است ( .)38اگرچه اندازهگیری تودة خالص
عضالنی در مطالعة حاضر انجام نگرفت ،از سوی دیگر شاهد
افزایش میزان قدرت در عضالت باالتنه و پایینتنه در هر
دو گروه تجربی بودیم که این قضیه میتواند مبین تغییرات

در این پژوهش مشخص شد که تمرین مقاومتی با
شدت متوسط و شدت باال در هر دو گروه تمرینی سبب
کاهش معنادار سطوح سرمی هموگلوبین گلیکوزیله

1. Lean Body Mass

احتمالی در تودة عضالنی آزمودنیها باشد .در کل یافتههای
پژوهش حاضر حاکی از آن بود که انجام تمرینات مقاومتی
در شدتها ی متفاوت با حجم یکسان ،تأثیری بر وزن یا
2. Body Mass Index
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شاخص تودة بدنی آزمودنیها نداشت ،درحالیکه مقدار

افراد شرکتکننده و همچنین نوع رژیم غذایی متفاوت آنها

درصد چربی در گروههای تجربی با کاهش معناداری مواجه

اشاره کرد .در این پژوهش با وجودنرمال بودن پروفایل

شد .بهعبارت دیگر این مداخالت تمرینی به بهبود ترکیب

لیپیدی شاهد کاهش کلسترول و  LDLو افزایش HDL

بدنی (احتماالً با افزایش وزن عضالنی و کاهش وزن چربی)

در گروههای تجربی بودیم که احتماالً میتواند ناشی از

در افراد دیابتی نوع دو منجر شده است.

کاهش معنادار سطوح  HbA1Cباشد .ازاینرو این مدل

پروفایل لیپیدی :بهبود پروفایل لیپیدی ارتباط

برنامة تمرینی پتانسیل این را دارد که از طریق بهبود

مستقیمی با  ،FGF21شاخصی که در پژوهش حاضر مورد

پروفایل لیپیدی ،به تغییر و بهبود در فاکتورهای مرتبط با

سنجش قرار گرفت ،دارد .در این زمینه  FGF21سبب

بیماری دیابت نوع دو (از جمله  )HbA1Cمنجر شود.

کاهش تری گلیسرید ،کلسترول تام و  LDLو همچنین

قدرت :در پژوهش حاضر نشان داده شد که  12هفته

افزایش سطوح  HDLمیشود ( .)29در پژوهش حاضر با

تمرین مقاومتی در شدتهای متفاوت از هر نظر سبب بهبود

افزایش سطوح فاکتور رشد فیبروبالستی  21شاهد کاهش

حداکثر قدرت عضالنی در افراد دارای دیابت نوع دو میشود.

سطوح کلسترول تام و  LDLو افزایش  HDLدر گروههای

آزمودنیهای این پژوهش افرادی تمریننکرده بودند و

تجربی بودیم ،هرچند مقادیر این شاخصها در آزمودنیهای

احتماالً سازگاریهای عصبی نقش برجسته و عمدهتری در

این پژوهش در محدودة طبیعی و نرمال قرار داشت .احتماالً

پیشرفت حداکثر قدرت در عضالت باالتنه و پایینتنة آنها

میتوان استنباط کرد که ورزش مقاومتی از طریق تنظیم

داشته است .یکی دیگر از یافتههای پژوهش ،این بود که

بیان و ترشح فاکتور رشد فیبروبالستی  21موجب بهبود

افزایش شدت تمرین تأثیر بیشتری در افزایش قدرت

پروفایل لیپیدی میشود.

حداکثری دارد.

مطالعات محدودی به بررسی ارتباط بین سطوح

نتیجهگیری

 HbA1Cو پروفایل لیپیدی پرداختهاند .بیشتر این مطالعات

یافتههای پژوهش حاضر بیانگر نقش مثبت تمرینات

همبستگی معنادار  HbA1Cبا پارامترهای پروفایل لیپیدی

مقاومتی در بهبود پروفایل گالیسمیک و لیپیدی در افراد

را گزارش کردهاند ( .)39براساس شواهد موجود ،تعداد

مبتال به دیابت نوع دو است که احتماالً این بهبود ارتباط

زیادی از بیماران مبتال به دیابت دارای کلسترول ،تری

مستقیمی با آزادسازی و سطوح در گردش فاکتور رشد

گلیسرید LDL ،باال و سطوح  HDLپایین هستند که این

فیبروبالستی  21دارد .در این زمینه اجرای برنامههای

موارد بهخوبی از عوامل ایجادکنندة خطر برای بیماریهای

تمرین مقاومتی برای بیماران دیابتی با توجه به سهولت در

قلبی عروقی هستند ( .)40افزایش سطوح  HbA1Cارتباط

اجرا و برخی محدودیتها که این بیماران در اجرای سایر

مستقیمی با کلسترول ،تریگلیسرید و  LDLو از سویی

برنامههای تمرینی دارند ،بسیار ارزشمند است .از دیگر

دیگر ارتباط معکوسی با سطوح  HDLدارد .به بیانی دیگر،

یافتههای پژوهش حاضر افزایش قدرت باالتنه و پایینتنه و

سطوح  HbA1Cمیتواند یک پارامتر مناسب در پیشبینی

همچنین بهبود ترکیب بدنی آزمودنیها بود که دستیابی به

پروفایل لیپیدی در مردان و زنان دیابتی نوع دو باشد (.)40

وزن خالص و تودة بدون چربی همراه با سایز عضالنی

احتماالً از دالیل تناقض در مطالعات گذشته ،میتوان

مناسب نویدبخش سالمتی و متابولیسم بهتر در این افراد

بهشدت و مدت دورة تمرینی ،سن ،جنس ،وضعیت سالمتی

است.
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 این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی برای:تضاد منافع
.نویسندگان نداشته است

 از کلیة آزمودنیهایی که در این:تقدیر و قدردانی
. صمیمانه سپاسگزاری میشود،پژوهش ما را یاری رساندند
همچنین از کارکنان مرکز دیابت و آزمایشگاه مهر
بهخصوص خانم دکتر لیدا حق نظری نهایت سپاس و
.قدردانی را داریم
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Abstract
This study aimed at evaluating the effect of 12 weeks of resistance training with high
and moderate intensities on metabolic control in type 2 diabetic men. 32 men with
type 2 diabetes (mean age of 47.98±1.94 years) were randomly divided into three
groups: moderate intensity (12 weeks of resistance training with 60-65% of one
repetition maximum, 3 sets with 12 repetitions), high intensity (12 weeks of resistance
training with 80-85% of one repetition maximum, 4 sets with 7 repetitions) and the
control (no training). Blood samples were collected before and after the training
program after 10 hours of overnight fasting. The ANOVA with repeated measures
(within-group and between-group interactions) was used for data analysis. Insulin
resistance, triglyceride and BMI did not change significantly. Glycated hemoglobin,
LDL, HDL, body fat percent and muscular strength significantly improved in the
experimental groups in comparison with the control group. FGF21 significantly
increased in both experimental groups in the posttest and this increase was significant
in comparison with the control group. Overall, it can be stated that resistance training,
particularly resistance training with higher intensity, has a significant role in
improving glycemic and lipid profiles in patients with type 2 diabetes.
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