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Abstract

Original Article

Comparison between the effects of two different frequencies
of aerobic exercise with the same volume and detraining
period on the levels of irisin hormone, lipid profiles, and
insulin resistance index in obese women with type 2
diabetes
Ali Rajabi11, Marefat Siahkouhian2, Ali Akbarnejad3, Morteza Yari4

Bachground: Type 2 diabetes is an important public health problem that involves many people.
Exercise and physical activity play an important role in preventing and controlling it. Therefore, this
study aimed to compare the effects of two different frequencies of aerobic exercise with the same
volume and detraining period on the levels of irisin hormone, lipid profiles, and insulin resistance
index in obese women with type 2 diabetes.
Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 36 obese women with type 2 diabetes
were randomly allocated into three groups (n = 12 per group). Group 1 and group 2 performed 8
weeks of intensity aerobic exercise (Group 1=3 times and Group 2=6 times a week, with the same
volume) with 60-75 percent of maximum heart rate. Samples were taken before intervention, 48
hours after the first training session, and two weeks after the last training session.
Results: After 8 weeks of intervention, the intergroup results showed that weight, body fat, and
body mass index were significantly reduced only in group 1, whereas in both groups, the insulin
resistance index reduced and irisin levels increased significantly (P<0.05). One-way ANOVA with
LSD post-hoc test indicated a significant difference between the study groups in terms of weight
(P=0.036), fat percentage (P=0.001), BMI (P=0.008), insulin resistance (P=0.001), and irisin
(P=0.0001) in the post-test phase.
Conclusion: Given the results of this study, the longer duration exercise protocol was of a more
significant impact on the control of factors involved in type 2 diabetes than the exercise protocol
with more frequent, short-term training sessions. Therefore, it can be concluded that the duration of
an exercise program is an effective factor in the prevention and control of type 2 diabetes, which
should be considered in the design and planning of exercise.
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مقاله اصیل پژوهشی

مقایسه تاثیر دو تواتر مختلف تمرین هوازی با حجم یکسان و
بیتمرینی متعاقب با آن بر سطوح هورمون آیریزین ،پروفایل لیپیدی و

4

علی رجبی ،1معرفت سیاهکوهیان ،2علیاکبرنژاد ،3مرتضی یاری

چکیده
زمینه و هدف :دیابت نوع  1یک معضل مهم برای سالمت عمومی است که افراد زیادی درگیر آن هستند .تمرینات ورزشی
و فعالیت بدنی نقش مهمی در پیشگیری و کنترل آن ایفا میکند .بنابراین هدف از مطالعه حاضر ،مقایسه اثر دو تواتر
مختلف تمرین هوازی با حجم یکسان و بیتمرینی متعاقب با آن بر سطوح هورمون آیریزین ،پروفایللیپیدی و شاخص
مقاومت به انسولین در زنان چاق دیابتی نوع  1بود.
روش تحقیق :در این مطالعه نیمهتجربی 63 ،زن چاق دیابتی نوع  1بهصورت تصادفی به سه گروه مساوی  21نفر تقسیم
شدند .گروه  2و  1بهمدت  8هفته ( 6=2جلسه و  3 =1جلسه در هفته ،با حجم یکسان) تمرین هوازی با شدت  36تا 57
درصد ضربان قلب بیشینه) انجام دادند .نمونهگیریها در مرحله پیشآزمون 88 ،ساعت و دو هفته پس از آخرین جلسه
تمرینی انجام شد.
یافتهها :نتایج درونگروهی نشان داد متغیّرهای وزن ،چربی بدن و شاخص توده بدنی تنها در گروه یک (کاهش) و
مقاومت به انسولین (کاهش) و آیریزین (افزایش) در هر دو گروه تجربی ،بعد از گذشت  8هفته از مداخله ،تغییر معنیداری
داشتند ( .)P<6/67همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه همراه با تست تعقیبی  ،LSDنشاندهنده اختالف
معنیدار در متغیّرهای وزن ( ،)p=6/663درصد چربی ( ،)p=6/662شاخص توده بدنی ( ،)p=6/668مقاومت به انسولین
( )p=6/662و آیریزین ( )p=6/6662در مرحله پسآزمون بین گروههای مختلف مطالعه بود.
نتیجهگیري :با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،تأثیر تمرین ورزشی با مدت زمان بیشتر نسبت به تکرر در جلسات تمرینی
کوتاه مدت در کنترل عوامل دخیل و مؤثّر در دیابت نوع  1بارزتر بود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که زمان برنامه
ورزشی ،عامل مؤثّری در پیشگیری و کنترل بیماری دیابت نوع  1میباشد که باید در طراحی و برنامهریزی ورزشی مورد
توجه قرار گیرد.
واژههاي كلیدي :آیریزین ،ورزش هوازی ،شاخص مقاومت به انسولین ،دیابتی نوع  ،1زنان چاق
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند6931 .؛ .903-436 :)2( 42
دريافت6931/8/2 :

پذيرش6931/66/60 :

2گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 1نویسنده مسئول؛ استادیار ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
آدرس :اردبیل ،خیابان دانشگاه ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
تلفن 68766728766 :نمابر 68766728766 :پست الکترونیکm_siahkohian@uma.ac.ir:
6دانشیار ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
8کارشناسی ارشد ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق دیابتی نوع 2

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

معضالت وابسته به آن و بهبود کیفیت زندگی در این بیماران
است .برنامهریزی مناسب غذایی ،فعالیت ورزشی منظم،
کاهش وزن مازاد ،انجام رفتارهای خودمراقبتی و دریافت دارو،
از جمله راهکارهای پیشنهادی محققان و متخصصان حوزه
دیابت بهشمار میروند .باید توجه گردد ،هنگامی که از
مداخالت دارویی استفاده میشود ،آنها باید به تقویت
تعدیلهای روش زندگی (ورزش و رژیم غذایی) کمک کنند،
نه اینکه جایگزین آنها شوند ( .)1اثرات مفید تمرین ورزشی
در جلوگیری از چاقی ،دیابت و عوارض آن در تحقیقات
متعدّدی ثابت شده است ()8 ،7؛ امّا اینکه اثرات مفید ورزشی
در اثر کدام مکانیسمهای مولکولی رخ میدهند ،همچنان
مورد بحث و مطالعه است (.)3
اخیراً محققان دریافتند که عضله اسکلتی ،نقش فعالی را
در تنظیم هموستاز متابولیکی از طریق توانایی خود در ارتباط
با بافت چربی با غدد درونریز ایفا میکند ( .)3نتایج تحقیقات
نشان میدهد که انقباض عضله اسکلتی ،باعث افزایش
آزادشدن چندین مایوکین مانند IL-10 ،IL-6 :و مایوکینی به
نام آیریزین میشود که قادر به تعامل با بافت چربی است (.)5
آیریزین نوعی مایوکاین است که بهواسطهی فعالشدن
پروگسیزوم ( )PGC1-a2ایجاد میشود و پروتئین عرضی
غشایی فیبرونکتین ( )FNDC51را تحریک میکند؛ سپس
 FNDC5که یک پروتئین غشایی است ،از غشا جدا و تجزیه
شده و بهصورت آیریزین در خون رها میشود و پس از
رسیدن به سلولهای هدف ،موجب افزایش بیان ژن
پروتئینساز نوع  (UCP16) 2میگردد .درنهایت این پروتئین
سبب میشود که بافت چربی سفید که منبع ذخیره انرژی در
بدن است ،به بافت چربی قهوهای که مصرفکننده انرژی (از
طریق گرمازایی) است ،تبدیل گردد (.)7
مطالعات صورتگرفته در مورد اثر فعالیت ورزشی بر
1.

Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1alpha
2.
Fibronectin type III domain-containing protein 5
3.
uncoupling protein 1
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مقدمه
دیابت نوع  ،1یک بیماری متابولیکی اپیدمیک است که
براساس برآوردهای انجامشده ،حدود  7تا  8درصد افراد
بزرگسال در جهان به آن مبتال هستند .گزارش شده است که
تعداد افراد مبتال به دیابت نوع  1در سال  187 ،1626میلیون
نفر در دنیا بوده و پیشبینی شده است که تا سال  1666به
 868میلیون نفر برسد .همچنین در دنیا هزینههای مستقیم و
غیر مستقیم بیماری دیابت 258 ،بیلیون دالر در سال گزارش
شده است (.)2
در بیماران دیابتی نوع  ،1خطر مرگ و میر زودس،
بیماریهای قلبی ،کلیوی ،عصبی و بینایی ،دو برابر افراد سالم
میباشد ( .)1گفته شده است که بیماری دیابت نوع  ،1ناشی
از دو نقص اصلی مقاومت به انسولین و اختالل در عملکرد
سلولهای بتای پانکراس میباشد .مقاومت به انسولین ،یک
وضعیت پاتولوژیک است که طی آن میزان نرمال انسولین
خون ،قادر به ایجاد پاسخ بیولوژیک طبیعی نیست .در واقع
پیامرسانی با سیگنالیگ انسولین مختل میشود و این کاهش
پاسخ میتواند تمام اثرات متابولیکی انسولین را تحت تأثیر
قرار دهد (.)1
بیماری دیابت و چاقی رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند.
غالباً دیابت نوع دو بههمراه چاقی بروز میکند و گفته شده
است که چاقی بهعنوان عامل مؤثّری در ایجاد دیابت نوع 1
حائز اهمیت است ( .)6چاقی با ایجاد مقاومت به انسولین،
خطر ابتال به دیابت نوع  1را باال میبرد؛ بهطوری که اغلب
بیماران دیابتی نوع  ،1چاق بوده و چاقی همواره با درجاتی از
مقاومت به انسولین همراه است ( .)8شایعترین اختالالت
پروفایل لیپیدی در افراد دیابتی ،افزایش سطوح در گردش
خون تریگلیسرید ،کلسترول ،لیپوپروتئین کمچگال ( )LDLو
کاهش لیپوپروتئین پرچگال ( )HDLاست که از عوامل
خطرزای قلبی -عروقی بهشمار میرود (.)1
هدف درمان دیابت نوع دو ،رسیدن و حفظ گلوکز ،چربی
و فشار خون بهینه برای پیشگیری یا به تأخیر انداختن
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مقايسه تاثير دو تواتر مختلف تمرين هوازی با حجم يكسان و بي تمريني متعاقب با آن
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مقاومت به انسولین در زنان چاق دیابتی نوع  1بود.
روش تحقیق
مطالعه حاضر از نوع نیمهتجربی ،با طرح اندازهگیری
مکرّر بود که در سه مرحله شامل :مرحله پیشآزمون (88
ساعت قبل از اولین جلسه تمرین) ،مرحله پسآزمون (88
ساعت پس از اتمام دو ماه تمرین) و مرحله بررسی میزان
ماندگاری تأثیر تمرین (دو هفته پس از آخرین جلسه تمرینی)
در مقایسه با گروه کنترل (بدون تمرین) ،انجام شد.
جامعه آماری مطالعه ازبیماران زن غیرفعال چاق مبتال به
دیابت نوع  1استان کرمانشاه تشکیل شد .روش نمونهگیری
بهصورت هدفمند با توجه به معیارهای ورود به مطالعه و
بهصورت نمونههای در دسترس بود که به شیوه تصادفی ساده
انتخاب و بهطور تصادفی در سه گروه  21نفری قرار گرفتند.
گروهها شامل :گروه ( Aانجام 6جلسه ورزش در هفته) ،گروه
( Bانجامدهنده  3جلسه ورزش در هفته) و گروه کنترل بودند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :میانگین سنّی
 73/31±7/75سال ،وزن  87/88±8/88کیلوگرم و قد
 236/58±6/13سانتیمتر ،عدم ابتال به بیماریهای قلبی-
عروقی ،اسکلتی -عضالنی و متابولیکی و نداشتن سطح پایه
هموگلوبین گلیکوزیله بیشتر از  9/9درصد ،نداشتن هرگونه
عوارض دیابتی (نروپاتی ،نفروپاتی ،رتینوپاتی) ،عدم شرکت در
فعالیت ورزشی منظم بیش از یک جلسه در هفته در طی 3ماه
گذشته ،عدم مصرف دخانیات ،نداشتن بیشتر از 7سال سابقه
ابتال به دیابت و مصرفنکردن بیش از یک نوع قرص
خوراکی ضد دیابتی در شبانهروز (همه افراد مورد مطالعه،
متفورمین بهمیزان یکسان مصرف میکردند) بود .معیارهای
خروج از مطالعه نیز شامل :غیبت در برنامههای تمرین ،ابتال
به بیماری حاد حین مطالعه ،شرکت در تمرینات ورزشی دیگر
بهغیر از پروتکل مطالعه حاضر و  ...بود.
در جلسه هماهنگی ،هدفها و مراحل مطالعه تشریح و
رضایتنامه کتبی شرکت در مطالعه ،از افراد گرفته شد.الزم به
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آیریزین با هم مغایر هستند .برخی مطالعات ،حاکی از افزایش
آیریزین پس از فعالیت بدنی ( )8هستند و برخی دیگر کاهش
آیریزین را گزارش کردهاند ( .)26 ،9نقش مهم پروتئین
آیریزین در کاهش مقاومت به انسولین که در مطالعات
 Nathanو همکاران ( Jaqueline ،)1625و همکاران
( Guilford ،)1625و همکاران ( )1625و  Perakakisو
همکاران ( ،)28-22()1625بر آن تأکید شده است و نتایج
متناقض برخی مطالعات دیگر در زمینه تأثیر تمرینات ورزشی
در خصوص این پروتئین ( ،)26-5بررسی آن را حائز اهمیت
کرده است که در این مطالعه به آن پرداخته شد.
در مطالعه حاضر همچنین به مقایسه دو فرکانس تمرینی
با حجم یکسان پرداخته شد .این شیوه تمرینی تا به حال برای
بیماران دیابتی استفاده نشده است؛ زیرا برنامه تمرین ورزشی
بایستی بهگونهای انطباقپذیر باشد که افراد توانایی و وقت
کافی برای شرکت در برنامهها را داشته باشند .انجمن دیابت
آمریکا ،دیابتیهای نوع  1را به انجام حداقل  276دقیقه
ورزش هوازی با شدّت متوسط و یا حداقل  96دقیقه ورزش
هوازی با شدّت باال در هفته توصیه میکند ()27؛ بنابراین در
مطالعه حاضر ،روش تمرینی به نحوی طراحی گردید که در
گروههای تمرینی ،حجم تمرین کلی یکسان بود؛ اما بررسی
گردید که آیا تمرین یک روز در میان (سه روز در هفته) که
وقت و حضور کمتری را میطلبد ،نسبت به تمرین شش روز
در هفته (با حجم یکسان و برابر سه روز در هفته) فرقی در
بهبود بیماران دیابتی و متغیّرهای تحقیق حاضر را داشت یا
خیر؟
در این مطالعه همچنین به بررسی اثر ماندگاری فعالیت
بدنی در این قشر از بیماران پرداخته شد که تاکنون در
تحقیقی بررسی نشده است؛ زیرا در بعضی مواقع به دالیلی،
ادامه فعالیت ورزشی بهطور مداوم برای بیماران دیابتی مقدور
نیست .هدف کلی مطالعه حاضر ،مقایسه تأثیر دو تواتر
مختلف تمرین هوازی با حجم یکسان و بیتمرینی متعاقب با
آن بر سطوح هورمون آیریزین ،پروفایل لیپیدی و شاخص

علي رجبي و همكاران
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1

2

كنترل برنامه تغذیه:

دادههای الزم در زمینه دریافت غذایی بیماران مورد
مطالعه ،با استفاده از پرسشنامه یادآمد غذایی  18ساعته
خوراک به دست آمد؛ بدینصورت که از تمامی افراد خواسته
شد ،تمام خوردنیها و آشامیدنیهایی را که در طی  18ساعت
قبل از تکمیل پرسشنامه مصرف کرده بودند ،ذکر کنند (.)28
برای کمک به افراد برای یادآوری دقیقتر مقادیر مواد غذایی
خوردهشده ،از ظروف و پیمانههای خانگی استفاده شد .این
پرسشنامه برای هر یک از افراد ،در  66نوبت غیر متوالی
(هفتهای 6بار ،در دو روز غیر تعطیل و یک روز تعطیل هفته)
تکمیل شد .مقادیر ذکرشدهی غذاها ،با استفاده از راهنمای
مقیاسهای خانگی به گرم تبدیل شدند؛ سپس هر غذا طبق
دستورالعمل برنامه نرمافزار کامپیوتری پردازش غذا FP22
کدگذاری شد و برای ارزیابی انرژی و مواد مغذّی آنها ،توسط
کارشناس تغذیه ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ( .)29برای
تعیین کفایت رژیم غذایی ،از از مقادیر سفارششده روزانه
 RDAسال  2989آمریکا استفاده شد (()16جدول .)1
برنامه تمرینی:

برنامه تمرینی شامل 8هفته تمرین هوازی بود؛ بدین
صورت که افراد گروه  6،Aجلسه در هفته و هر جلسه حدود
76دقیقه و افراد گروه 3 ،Bجلسه در هفته و هر جلسه
17دقیقه به تمرین هوازی میپرداختند.الزم به ذکر است،
زمان گرمکردن 26دقیقه و سردکردن 7دقیقه و در هر دو
گروه ثابت بود که این دو زمان ،جزء شدت و برنامه اصلی
تمرین محسوب نگردید.
Food Processor 2

Rockport walking test
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ذکر است ،افراد مورد مطالعه ،تحت درمان دارویی عمومی و
معمولی دیابت نوع  1از سوی یک پزشک متخصص بودند؛
همچنین در طول انجام این مطالعه و تمرینات ورزشی ،تغییر
قابل توجهی در تجویز دارو برای آنها ،درزمینه کنترل قند
خون و یا کنترل لیپید انجام نشد (.)25 ،23

انجمن دیابت آمریکا ،دیابتیهای نوع  1را به  1تا 6
جلسه تمرین ورزشی (هوازی یا مقاومتی و یا ترکیبی) با
گروههای عضالنی عمده در هفته ( )27که شامل حداقل
276دقیقه در هفته ورزش هوازی با شدّت متوسط و یا حداقل
96دقیقه در هفته ورزش هوازی با شدّت باال باشد ،توصیه
میکند ( .)23از این رو ،برنامه نهایی هفتههای ششم ،هفتم و
هشتم در گروه  Aبه صورت 6جلسه 86دقیقهای و در گروه B
بهصورت 3جلسه 16دقیقهای تمرین اصلی دویدن با شدّت 36
تا  57درصد ضربان قلب بیشینه بود ( .)23،27ضربان قلب
هدف تمرین ،از فرمول کاروونن بهصوت زیر بهدست آمد:
فرمول کارونن:
{ضربان قلب استراحت(+ضربان قلب استراحت -ضربان
قلب بیشینه)×شدّت موردنظر}=ضربان قلب فعالیت ،استفاده
گردید (.)12
ضربان قلب بیشینه نیز از فرمول «سن »116-بهدست
آمد ( .)11ضربان قلب بیماران ،با استفاده از (ساعت پوالر)
ضربانسنج دستی،کنترل شد .همچنین برای بهدست آوردن
 VO2maxافراد ،از آزمون راهرفتن رآکپورت 1استفاده شد
(.)16
بهمنظور آشناشدن افراد مورد مطالعه با برنامه تمرینها و
نحوه شمارش ضربان قلب آنها 6 ،جلسه آشناسازی پیش از
شروع برنامه تمرینات ،در نظر گرفته شد .برنامه تمرینی
گروهها شامل سه بخش گرمکردن ،برنامه اصلی و سردکردن
بود .دو بخش گرمکردن (26دقیقه با شدّت 77درصد ضربان
قلب بیشینه و شامل :نرم دویدن ،حرکات ترکیبی دست و پا و
حرکات کششی) و سردکردن (7دقیقه با شدّت 76درصد
ضربان قلب بیشینه و شامل تنآرامی و کشش عضالت
بهویژه کمر و لگن) در هر دو گروه تمرینی ( Aسه جلسه
تمرین در هفته) و 3( Bجلسه تمرین در هفته) تا انتهای
8هفته برنامه ورزشی ،یکسان بود.
برنامه اصلی تمرین نیز شامل دو بخش حرکات ایروبیک
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ارزیابی آزمایشگاهی:

بعد از  8-21ساعت ناشتایی ،میزان  26سیسی نمونه خون
وریدی از شریان رادیال دست چپ بیماران و در مراحل
پیشآزمون و پسآزمون ( 88ساعت بعد از آخرین جلسه
تمرین) و نیز دو هفته پس از آخرین جلسه تمرینی
(ماندگاری) توسط متخصص ،در آزمایشگاه پس از  26دقیقه
استراحت کامل گرفته شد .در ادامه ،متغیّرهای بیوشیمیایی
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مورد بررسی قرار گرفتند HDL-C .و  ،LDL-Cبا استفاده از
کیت شرکت پارسآزمون ایران با حساسیّت یک میلیگرم در
دسیلیتر ( )2mg/dlو ضریب تغییر 2/7درصد ،اندازهگیری
شد .برای ارزیابی آیریزین سرم ،با استفاده از روش االیزا
(کیت انسانی آیریزین ،شرکت Cozabayo Biotech Co
ژاپن) با میزان دقّت درونی ( )CVکمتر از 8درصد و دقّت
بیرونی کمتر از 26درصد ،با طول موج  876نانومتر
اندازهگیری شد .شاخص مقاومت به انسولین با مدل ارزیابی
هموستازی  ،HOMA-IRتوسط فرمول زیر با استفاده از
گلوکز خون ناشتا و سطوح انسولین سرم ،محاسبه شد (.)12
 [μU/ml]/22/5انسولین ناشتا  [mmol/l] xگلوكز خون ناشتا=HOMA-IR

آنالیز آماري:

از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحرافمعیار
استفاده شد .طبیعیبودن توزیع دادهها در مرحله پیشآزمون ،با
استفاده از آزمون شاپیرو -ویلک در فاکتورهای مختلف مورد
بررسی قرار گرفت .برای بررسی تغییرات و اختالفهای
درونگروهی در زمانهای مختلف ،از آزمون تحلیل واریانس
با اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
برای بررسی نتایج بینگروهی در هر مرحله زمانی ،از
آزمونهای تحلیل واریانس یکراهه با تست تعقیبی LSD
استفاده شد .از آزمون  Cohen’s dبرای برآورد اندازه اثر
( )Effect Sizeاستفاده شد .اندازه اثر کمتر از  6/1بهعنوان
اندازه اثر «ناچیز» ،بین  6/1تا  6/7بهعنوان اندازه اثر «کم»،
بین  6/7تا  6/8بهعنوان اندازه اثر «متوسط» و بیشتر از 6/8
بهعنوان اندازه اثر «زیاد» ارزیابی میشود .عملیات آماری با
استفاده از نرمافزار ( SPSSویرایش  )11انجام و سطح
معنیداری کمتر از  6/67درصد در نظر گرفته شد .همچنین از
فرمول زیر برای بررسی نتایج درصد تغییرات استفاده گردید.
X=[(b-a)÷a]×100
( xدرصد تغییرات a ،و  bبهترتیب نمرات پیشآزمون و پسآزمون را
نشان میدهند)
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در ابتدا و دویدن در ادامه آن ،بود .شدّت تمرین در برنامه
اصلی هر دو گروه تمرینی ،یکسان بود و در دو هفته آغازین
(ایروبیک %77-36:و دویدن ،)%36-37:هفته سوم تا پنجم
(ایروبیک %77-36:و دویدن )%37-56:و در سه هفته انتهای
تمرین (ایروبیک %77-36:و دویدن ،)%56-57:یک روند
افزایشی در شدّت برای جلوگیری از ایجاد سازگاری حین
تمرینات و رعایت اصل اضافهبار ،اعمال شد .تنها تفاوت دو
گروه در طی اجرای برنامه تمرینی ،تعداد جلسات در هفته و
مدّت زمان هر جلسه تمرینی در بخش اصلی تمرین بود؛
بهطوری که در گروه ( Aسه جلسه تمرین) ،در دو هفته اول
66دقیقه ،در هفته سوم تا پنجم 86دقیقه و در هفته ششم تا
هشتم 76دقیقه در هر جلسه بود .درحالیکه در گروه 3( B
جلسه تمرین) مدّت زمان هر جلسه تمرینی در دو هفته اول
27دقیقه ،در هفته سوم تا پنجم 16دقیقه و در هفته ششم تا
هشتم 17دقیقه اعمال شد .الزم به ذکر است که حجم تمرین
انجامشده در هر دو گروه تمرینی ،در هر هفته برابر و تنها
تفاوت در تقسیم جلسات طوالنیمدت گروه اول در روزهای
هفته و اجرای آن توسط گروه دوم بود.
در تمرین هوازی ،افراد ،در هنگام خستگی به انجام
پیادهروی و ترکیب حرکات دست و پا تا آخر تمرین ،تشویق
میشدند .همچنین در طول دوره مطالعه ،میزان فعالیت بدنی
شرکتکنندگان با تعیین تعداد ضربان قلب با استفاده از
دستگاه ضربانسنج ( polarساخت کشور چین و آلمان)
کنترل شد .از گروه دارونما در این مدت خواسته شد که
فعالیت ورزشی نداشته باشند (جدول .)2

علي رجبي و همكاران

دوره  ،42شماره  ،2زمستان 6931

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
جدول  -1شرایط برنامه تمرینی منتخب در طول  8هفته

هفته  2و 1

گروه  6 :Aجلسه در هفته
گروه 3 :Bجلسه در هفته

هفته  8 ،6و 7

گروه  6 :Aجلسه در هفته
گروه 3 :Bجلسه در هفته

هفته  5 ،3و 8

گروه  6 :Aجلسه در هفته
گروه 3 :Bجلسه در هفته

در هر جلسه

1

%HRmax

<%77

گرمكردن

هر جلسه (دقیقه)
گروهA

نوع حركات

گروهB

26

26

نرمدویدن ،حرکات ترکیبی دستوپا و حرکات کششی

بخش اصلی:

ایروبیک
دویدن

حرکات ترکیبی دستوپا

سردكردن

%77-36
%36-37
<%76

26
16
7

7
26
7

ریالکسیشن و کشش عضالت ویژه کمر و لگن

گرمكردن

<%77

26

26

نرم دویدن ،حرکات ترکیبی دستوپا و حرکات کششی

بخش اصلی:

ایروبیک
دویدن
سردكردن
گرمكردن

%77-36
%37-56
<%76
<%77

26
66
7
26

7
27
7
26

حرکات ترکیبی دستوپا
ریالکسیشن و کشش عضالت ویژه کمر و لگن
نرم دویدن ،حرکات ترکیبی دستوپا و حرکات کششی

بخش اصلی:

ایروبیک
دویدن
سردكردن

%77-36
%56-57
<%76

26
86
7

7
16
7

حرکات ترکیبی دستوپا
ریالکسیشن و کشش عضالت ویژه کمر و لگن

جدول  -2مقایسه میانگین سن ،میزان دریافت انرژي و مواد مغذي در گروههاي مورد مطالعه
گروهها
متغیّر

سن (سال)
طول مدت ابتال به بیماري (سال)

سطح معنیداري

گروه A

گروه B

(3جلسه ورزش)

(6جلسه ورزش)

75/31±3/82

77/65±3/16

73/85±7/22

8/3±1/8

6/9±1/6

8/1±6/6

كنترل

بینگروهی

6/73
6/88

ماده مغذي:

6/29
انرژی (کالری/روز)
2567/52±217
2398/88±287
2391/63±233
6/65
کربوهیدرات (گرم  /روز)
171/88±68/68
163/68±68/11
117/96±79/15
6/18
پروتئین (گرم  /روز)
86/66±23/81
56/28±12/68
56/76±25/16
6/61
چربی (گرم  /روز)
83/68±22/26
81/11±22/11
88/66±26/85
6/85
فیبر (گرم  /روز)
28/28±8/12
26/98±8/33
26/18±8/87
6/22
کلسیم (میلیگرم  /روز)
183/78±258/22
157/88±239/16
156/288±162/32
6/36
ویتامین ( Cمیلیگرم  /روز)
31/95±19/88
32/89±18/82
79/55±13/18
6/52
ویتامین ( Eمیلیگرم  /روز)
6/82±1/85
6/65±2/11
1/98±2/83
6/88
سلنیوم (میکروگرم  /روز)
76/37±18/22
72/88±18/92
88/82±12/35
ماده مغذی :پردازش توسط نرمافزار  FP2و  ،SPSSآزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر (مقادیر به شکل انحرافمعیار±میانگین بیانشده است).
HEART RATE MAX

1
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تعداد هفته

مدت فعالیت

نوع تمرین

شدت تمرین

مدت تمرین در
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تمرینات پس از مدّتزمان دو هفته از اتمام دوره 8هفتهای
مطالعه ،در گروه  ،Aتمام متغیّرهای مطالعه حاضر ماندگاری
معنیداری نسبت به مرحله پیشآزمون ( )P<6/67داشتند .در
گروه ،Bفقط در متغیّر آیریزین ماندگاری معنیداری نسبت به
مرحله پیشآزمون ( )P<6/67مشاهده شد (جداول  6و .)8
آزمون تحلیل واریانس یکراهه با تست تعقیبی LSD
نشان داد که در مرحله پسآزمون ،بین میانگین توزیع تمام
متغیّرهای مطالعه بین گروه  Aو گروه کنترل ،اختالف
معنیدار وجود داشت ()P<6/67؛ اما در این مرحله اختالف
بین گروه  Bو گروه کنترل معنیدار نبود ( .)P>6/67در
مرحله ماندگاری ،دو گروه  Aو کنترل در متغیرهای چربی
بدن BMI ،و  HDL-Cاختالف معنیدار داشتند ()P<6/67؛
اما در این مرحله اختالف بین دو گروه  Bو کنترل در هیچ
متغیری معنیدار نبود ( .)P>6/67در این بین ،بیشترین میزان
اندازه اثر و نیز درصد تغییرات مرحله پسآزمون ،در مورد تمام
متغیرها ،ابتدا مربوط به گروه  Aو در مرحله بعد مربوط به
گروه  Bبود (جدول .)8 ،6

جدول  -3مقادیر مربوط به میانگین تغییرات متغیّرهاي تنسنجی در گروههاي مختلف پژوهش
متغیرها
( آمارههاي
 2 ،1و )3

وزن ()kg

چربی بدنی
(درصد)
شاخص توده
بدنی ()kg/m2

مراحل

گروهها (تعداد جلسه
ورزش)

سطح معنیداري
تغییرات

پیشآزمون

پسآزمون

ماندگاري

پسآزمون ()%

Cohen’s d

بین هر سه گروه
پس
آزمون

گروه 3( Aجلسه)

82/85±6/66

*86/21±6/85

ɸ 86/56±6/65

-1/28

6/723

گروه 6( Bجلسه)

85/76±7/88

83/57±7/32

85/87±7/17

-6/875

6/267

كنترل

83/97±7/96

85/28±3/61

85/66±3/28

6/13

6/665

گروه 3( Aجلسه)

66/21±1/29

*66/31±2/88

ɸ 62/81±1/81

-5/78

2/163

گروه 6( Bجلسه)

67/11±1/16

68/65±1/78

67/66±1/32

-1/82

6/677

كنترل

68/31±6/63

67/61±1/66

68/85±8/62

2/27

6/285

گروه 3( Aجلسه)

62/27±2/76

*66/86±2/89

ɸ 66/36±2/62

-1/86

6/762

گروه 6( Bجلسه)

68/25±1/68

66/85±1/69

68/23±1/68

-6/852

6/217

كنترل

68/66±6/63

68/27±6/75

68/65±6/88

6/67

6/668

6/663

6/662

6/668

ماندگاري

6/669

6/662

6/669

 -2تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر ،تصحیح بونفرونی (درونگروهی) :معنیداری مرحله پسآزمون نسبت به مرحله پیشآزمون (*) مرحله ماندگاری
نسبت به مرحله پیشآزمون ( )ɸو مرحله ماندگاری نسبت به مرحله پسآزمون (‡).
-1آزمون  Cohen’s dجهت برآورد اندازه اثر
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یافتهها
نتایج آزمون شاپیرو-ویلک ،توزیع طبیعی دادههای سه
گروه را در مرحله پیشآزمون در متغیّرهای وزن (،)P<6/66
چربی بدنی (درصد)( ،)P<6/17هورمون آیریزین (،)P<6/83
 )P<6/666( LDL-C ،)P<6/876( HDL-Cو HOMA-
 ،)P<6/213( IRنشان داد؛ امّا در متغیر  ،BMIتوزیع داده دو
گروه تجربی در مرحله پیشآزمون نرمال نبود ()P<6/672؛
بنابراین از آزمون ناپارامتریک استفاده شد.
همچنین نتایج تحلیل پردازش غذایی مصرفی نشان داد
که در طول اجرای پژوهش ،اختالف معنیداری در هیچکدام
از درشت مغذیها ،مواد معدنی و ویتامینهای مصرفی بین
افراد گروههای مختلف وجود نداشت (جداول  6 ،1و .)8
نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرّر و
آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که در مقایسه با مقادیر
پیشآزمون ،میانگین پسآزمون متغیّرهای وزن ،چربی بدن،
 LDL-C ،BMIو  HDL-Cدر گروه 6( Aجلسه تمرین در
هفته) و میزان مقاومت به انسولین و آیریزین در هر دو گروه
تجربی ،بعد از گذشت 8هفته از مداخالت ،کاهش معنیداری
پیدا کردند (()P<6/67جداول  6و  .)8در میزان ماندگاری تأثیر

علي رجبي و همكاران

دوره  ،42شماره  ،2زمستان 6931

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

جدول  -4مقایسه میانگین متغیرهاي بیوشیمیایی در گروههاي شركت كننده در مراحل مختلف تحقیق

متغیر

گروهها (تعداد

(آماره )1-4

جلسه ورزش)

LDL-C
()mg/dl

HDL-C
()mg/dl

مقاومت به
انسولین

تغییرات
پسآزمون

Cohen’s d

پیشآزمون

پسآزمون

ماندگاري

()%

گروه 3( Aجلسه)

233/21±12/55

*259/51±18/31

‡ ɸ 253/65±18/62

8/283

6/787

گروه 6( Bجلسه)

275/2±11/88

*279/7±11/86

ɸ 278/5±11/51

2/71

6/267

كنترل

236/85±25/58

*275/27±28/36

273/98±28/65

-1/62

---

گروه 3( Aجلسه)

269/88±18/77

*217/51±13/39

‡ ɸ 261/66±18/6

-26/28

6/825

گروه 6( Bجلسه)

273/97±16/38

276/88±18/21

272/68±13/91

-2/98

6/266

كنترل

271/27±17/53

276/66±17/31

276/58±13/53

6/77

---

گروه 3( Aجلسه)

86/68±7/37

* 83/57±7/63

‡ ɸ 87/17±7/16

8/72

6/388

گروه 6( Bجلسه)

86/16±8/66

82/85±8/25

86/75±6/95

6/27

6/682

كنترل

86/57±6/87

86/21±8/17

86/31±8/76

-2/78

---

گروه 3( Aجلسه)

8/63±6/85

* 1/58±6/37

‡ ɸ 6/81±6/82

-62/71

2/333

گروه 6( Bجلسه)

7/67±2/88

* 8/78±2/53

‡ 8/91±2/85

-9/66

6/178

8/56±2/11

8/97±2/66

8/81±2/83

8/37

---

بین هر سه گروه
پس
آزمون
6/6662

6/662

6/6662

6/662

ماندگاري

6/6662

6/667

6/661

6/662

)(HOMA-IR
كنترل
 -2تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر ،تصحیح بونفرونی (درونگروهی) :معنیداری مرحله پسآزمون نسبت به مرحله پیشآزمون (*) مرحله ماندگاری نسبت به مرحله
پیشآزمون ) (ɸو مرحله ماندگاری نسبت به مرحله پسآزمون-1 (‡).آزمون  Cohen’s dبرای برآورد اندازه اثر

الف -ویژگیهاي فردي افراد مورد مطالعه:

نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه با تست تعقیبی
 LSDنشان داد که در متغیر وزن در مرحله پسآزمون بین
گروه ( Aکاهش) با گروه ( Bافزایش)( )P<6/67و بین گروه
( Aکاهش) با گروه کنترل (افزایش)( )P<6/67اختالف
معنیدار وجود داشت؛ اما اختالف بین گروه ( Bکاهش) با
گروه کنترل (افزایش)( )P<6/966معنیدار نبود .همچنین در
این مرحله بین سه گروه ،اختالف معنیدار وجود داشت
( .)P<6/663در مرحله ماندگاری بین گروه ( Aکاهش) با
گروه ( Bافزایش)( ،)P<6/63بین گروه ( Aکاهش) با گروه
کنترل (افزایش)( )P<6/65و بین گروه ( Bیکسان) با گروه
کنترل (یکسان)( )P<6/898اختالف معنیدار وجود نداشت؛
اما در این مرحله بین سه گروه ،اختالف معنیدار بود
( .)P<6/669همچنین بیشترین اندازه اثر مداخله ورزشی در
متغیّر وزن ،در گروه  )Cohen’s d =6/723( Aدر مقایسه با
گروه  )Cohen’s d =6/267( Bبود.

در متغیّر  BMIدر مرحله پسآزمون بین گروه A
(کاهش) با گروه ( Bافزایش) )P<6/668( ،و بین گروه A

(کاهش) با گروه کنترل (افزایش)( )P<6/616اختالف
معنیدار وجود داشت؛ اما بین گروه ( Bیکسان) با گروه کنترل
(یکسان)( ،)P<6/836اختالف معنیدار نبود .همچنین در این
مرحله بین سه گروه اختالف معنیدار وجود داشت
( .)P<6/663در مرحله ماندگاری بین گروه ( Aکاهش) با
گروه ( Bافزایش)( )P<6/619و بین گروه ( Aکاهش)با گروه
کنترل (افزایش)( )P<6/666اختالف معنیدار بود؛ اما اختالف
بین گروه ( Bیکسان) با گروه کنترل (یکسان))P<6/973( ،
معنیدار نبود .همچنین در این مرحله بین سه گروه ،اختالف
معنیدار وجود داشت ( .)P<6/669بیشترین اندازه اثر مداخله
در متغیّر  BMIنیز در گروه
ورزشی
 )Cohen’s d=6/762( Aدر مقایسه با گروه B
( )Cohen’s d=6/217بود.
در متغیّر درصد چربی بدن در مرحله پسآزمون بین گروه
199
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آیریزین (نانوگرم
بر دسی لیتر)

مراحل

سطح معنیداري

مقايسه تاثير دو تواتر مختلف تمرين هوازی با حجم يكسان و بي تمريني متعاقب با آن

( Aکاهش) با گروه ( Bافزایش) )P<6/668( ،و بین گروه A

666

معنیدار بود؛ اما بین گروه ( Bیکسان) با گروه کنترل
(یکسان)( )P<6/988اختالف معنیدار نبود؛ همچنین در این
مرحله بین سه گروه اختالف معنیدار وجود داشت
( .)P<6/662در مرحله ماندگاری نیز بین گروه ( Aکاهش) با
گروه ( Bافزایش)( ،)P<6/216بین گروه ( Aکاهش) با گروه
کنترل (افزایش)( )P<6/659و بین گروه ( Bکاهش)با گروه
کنترل (افزایش)( )P<6/866اختالف معنیدار وجود نداشت؛
اما در این مرحله بین سه گروه اختالف معنیدار بود
( .)P<6/667همچنین بیشترین اندازه اثر مداخله ورزشی در
A
گروه
در
،LDL-C
متغیّر
( )Cohen’s d=6/825در مقایسه با گروه B
( )Cohen’s d=6/266بود.
در متغیّر  HDL-Cدر مرحله پسآزمون بین گروه A
(افزایش) با گروه ( Bکاهش) ( )P<6/666و بین گروه A
(افزایش) با گروه کنترل (کاهش) ( )P<6/668اختالف
معنیدار بود؛ اما بین گروه ( Bافزایش) با گروه کنترل
(کاهش)( )P<6/757اختالف معنیداری وجود نداشت؛
همچنین در این مرحله بین سه گروه اختالف معنیدار بود
( .)P<6/6662در مرحله ماندگاری در متغیر  HDL-Cبین
گروه ( Aافزایش) با ( Bکاهش) ( )P<6/613و گروه A
(افزایش) با گروه کنترل (کاهش) ( )P<6/618اختالف
معنیدار بود و بین گروه ( Bیکسان) با گروه کنترل (یکسان)،
( )P<6/986اختالف معنیدار نبود؛ اما در این مرحله اختالف
بین سه گروه معنیدار بود ( .)P<6/661همچنین بیشترین
اندازه اثر مداخله ورزشی در متغیّر  HDL-Cدر گروه A
( ،)Cohen’s d=6/388در مقایسه با گروه B
( )Cohen’s d=6/682بود.
در متغیّر  HOMA-IRدر مرحله پسآزمون بین گروه A
(کاهش) با گروه ( Bافزایش) ( )P<6/662و گروه ( Aکاهش)
با گروه کنترل (افزایش) ( )P<6/6662اختالف معنیدار بود؛
اما اختالف بین گروه ( Bیکسان) با گروه کنترل (یکسان)
( )P<6/833معنیدار نبود .در این مرحله بین سه گروه
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(کاهش) با گروه کنترل (افزایش) )P<6/616( ،اختالف
معنیدار وجود داشت؛ اما اختالف بین گروه ( Bکاهش) با
گروه کنترل (افزایش)( )P<6/836معنیدار نبود؛ همچنین در
این مرحله بین سه گروه اختالف معنیدار وجود داشت
( .)P<6/668در مرحله ماندگاری بین گروه ( Aکاهش) با
گروه ( Bافزایش)( )P<6/612و بین گروه ( Aکاهش) با گروه
کنترل (افزایش)( )P<6/617اختالف معنیدار بود؛ اما بین
گروه ( Bیکسان) با گروه کنترل (یکسان)()P<6/966
اختالف معنیدار وجود نداشت؛ همچنین در این مرحله بین
سه گروه ،اختالف معنیدار بود ( .)P<6/669بیشترین اندازه
اثر مداخله ورزشی در متغیّر درصد چربی بدن نیز در گروه A
( ،)Cohen’s d =2/163در مقایسه با گروه B
( )Cohen’s d =6/677بود.
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه با تست تعقیبی
 LSDنشان داد که در متغیّر آیریزین در مرحله پسآزمون
بین گروه ( Aافزایش) با گروه ( Bکاهش) ( )P<6/688و بین
گروه ( Aافزایش) با گروه کنترل (کاهش) ()P<6/631
اختالف معنیدار بود؛ اما بین گروه ( Bافزایش) با گروه کنترل
(کاهش) ( ،)P<6/816اختالف معنیدار نبود؛ همچنین در این
مرحله بین سه گروه اختالف معنیدار وجود داشت
( .)P<6/662در مرحله ماندگاری نیز بین گروه ( Aافزایش)
با گروه ( Bکاهش) ( ،)P<6/688بین گروه ( Aافزایش) با
گروه کنترل (کاهش)()P<6/619؛ و بین گروه ( Bافزایش) با
گروه کنترل (کاهش) ( ،)P<6/887اختالف معنیدار نبود؛ اما
در این مرحله بین سه گروه اختالف معنیدار وجود داشت
( .)P<6/662همچنین بیشترین اندازه اثر مداخله ورزشی در
متغیّر آیریزین در گروه  ،)Cohen’s d=6/787( Aدر مقایسه
با گروه  )Cohen’s d=6/267( Bبود.
در متغیّر  LDL-Cدر مرحله پسآزمون بین گروه A
(کاهش)با گروه ( Bافزایش) ( )P<6/668و بین گروه A
(کاهش) با گروه کنترل (افزایش) ( ،)P<6/686اختالف

علي رجبي و همكاران
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بحث
پژوهش حاضر نخستین مطالعه در خصوص مقایسه تأثیر
دو تواتر مختلف تمرین هوازی با حجم یکسان و بیتمرینی
متعاقب با آن بر سطوح هورمون آیریزین ،پروفایل لیپیدی و
شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق دیابتی نوع  1بود.
نتایج حاصل از تحلیل غذای مصرفی در تحقیق حاضر
نشان داد که رژیم غذایی ،عامل تأثیرگذار بر تغییر معنیدار
هورمون آیریزین ،پروفایل لیپیدی و شاخص مقاومت به
انسولین گروههای دریافتکننده مداخالت ورزشی نیست،؛ چرا
که میزان کالری دریافتی بین سه گروه اختالف معنیداری
نداشت (جدول  .)2بنابراین به نظر میرسد مداخله ورزشی
تنها عاملی است که این فرآیند را تحت تأثیر قرار داده است.
نتایج این مطالعه در خصوص متغیّرهای وزن ،درصد
چربی بدن و  ،BMIنشان داد که در مقایسه با مقادیر
پیشآزمون میانگین پسآزمون و مرحله ماندگاری این متغیرها
فقط در گروه  ،Aکاهش معنیداری داشت .همچنین بررسی
نتایج بینگروهی نشان داد که در متغیّرهای مذکور ،در مرحله
پسآزمون بین گروه  Bو گروه کنترل اختالف معنیدار وجود
نداشت؛ اما بین گروه  Aبا دو گروه دیگر اختالف معنیدار
وجود داشت (جدول  .)8عالوه بر این ،بیشترین اندازه اثر
فعالیت ورزشی در متغیّرهای وزن (،)Cohen’s d=6/723
درصد چربی ( )Cohen’s d=2/163و شاخص توده بدنی

( ،)Cohen’s d=6/762در گروه  Aمشاهده گردید.
کاهش معنیدار وزن و درصد چربی بدن در مطالعه حاضر
با نتیجه مطالعه آقامحمدی و همکاران ( )5( )2698با چهار
جلسه تمرین هوازی در هفته و بهمدت  3هفته Kim ،و
همکاران ( )1627با چهار جلسه تمرین هوازی در هفته
بهمدت 8هفته ( Cuff ،)8و همکاران ( )1666با اجرای 23
هفته برنامه هوازی ( )18همخوانی داشت؛ اما با نتیجه مطالعه
 Maioranaو همکاران ( )17با اجرای هشت هفته برنامه
ترکیبی و هوازی همسو نبود .این عدم همخوانی با نتایج
مطالعه حاضر احتمالً بهدلیل استفاده از برنامه تمرینات ترکیبی
و هوازی در مطالعه  Maioranaو همکاران بوده که افزایش
بیشتری در توده وزن در گروه ترکیبی ایجاد کرده است.
همچنین افراد مورد مطالعه در پژوهش حاضر چاق بودند؛ اما
افراد مورد بررسی در مطالعه  Maioranaو همکاران ()17
چاق نبودند.
کاهش معنیدار  BMIدر گروه 6( Aجلسه تمرین در
هفته) ،با یافته مطالعات  Balducciو همکاران ( ،)13نظام
دوست و همکاران ( ،)12یوسفیپور و همکاران ( )23و آقا
محمدی و همکاران ( )5( )2698مشابه بود که نشاندهنده
تأثیر تمرینات هوازی در کاهش این متغیّر در افراد دیابتی
چاق ثابت است .با توجه به اینکه بیماری دیابت و چاقی دارای
رابطه بسیار نزدیکی باهم هستند ،به نحوی که دیابت نوع 1
غالباً همراه با چاقی بروز میکند؛ از این رو چاقی بهعنوان
فاکتور اصلی ایجاد دیابت نوع  1مطرح میباشد ( .)6همچنین
غالب پژوهشگران بر این باورند که افزایش سطوح چربی بدن
بهویژه چاقی شکمی را میتوان بهعنوان عامل اولیه در بروز
دیابت نوع  1و متعاقب آن ایجاد مقاومت به انسولین مطرح
نمود ( .)6بنابراین بهبود سطح متغیّرهای آنتروپومتریکی در
مطالعه حاضر را میتوان به ساز و کار تمرینات هوازی مربوط
دانست .ازآنجا که افراد بررسیشده در مطالعه حاضر چاق
بودند و سطح این شاخصها با مصرف انرژی بیشتر همراه
است؛ بنابراین تمرینات هوازی در این رابطه دارای اثر
662
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اختالف معنیدار وجود داشت ( .)P<6/662در مرحله
ماندگاری در متغیّر  HOMA-IRبین گروه ( Aکاهش) با
گروه ( Bافزایش) ( ،)P<6/671بین گروه ( Aکاهش) با گروه
کنترل (افزایش) ( )P<6/655و بین گروه ( Bیکسان) با گروه
کنترل (یکسان) ( )P<6/875اختالف معنیدار نبود؛ اما در این
مرحله اختالف بین سه گروه معنیدار بود (.)P<6/662
همچنین بیشترین اندازه اثر مداخله ورزشی در متغیّر
 HOMA-IRدر گروه  ،)Cohen’s d=2/333( Aدر مقایسه
با گروه  )Cohen’s d=6/178( Bبود.
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نتایج مطالعه حاضر در خصوص متغیّرهای  LDLو
 HDLنشان داد که در مقایسه با مقادیر پیشآزمون ،میانگین
پسآزمون و مرحله ماندگاری این متغّیرها فقط در گروه A
تغییر معنیدار داشت .همچنین بیشترین اندازه اثر فعالیت
ورزشی در متغیّرهای  )Cohen’s d=6/825( LDLو HDL
( ،)Cohen’s d=6/388در گروه  Aمشاهده گردید .عسگری
و همکاران ( )2692در مطالعهای با عنوان «اثر هشت هفته
تمرین هوازی با شدت  36تا  56درصد ضربان قلب بیشینه بر
سطح لیپوپروتئینهای سرم زنان» اعالم کردند که میزان
تریگلیسرید ،کلسترول و همچنین  LDLو  VLDLپس از
مداخله کاهش یافت ( .)7تغییرات مربوط به چربیهای خون
ازجمله :تریگلیسرید و  LDL-Cرا میتوان به پاسخ
لیپوپروتئین لیپاز ( )LPLبه تمرین ورزشی نسبت داد.
لیپوپروتئینلیپاز ازجمله آنزیمهای تنظیمکننده لیپوپروتئینها و
تجزیه تریگلیسیرید موجود در لیپوپروتئینهای غنی از
تریگلیسیرید است .میتوان گفت که اجرای فعالیتهای
ورزشی ،موجب افزایش فعالیت آنزیم  LPLو کاهش HTGL
میشود .با توجه به اینکه افزایش فعالیت  ،LPLکاتابولیسم
لیپوپروتئینهای غنی از تریگلیسیرید را افزایش میدهد؛
بنابراین میزان  LDL-Cبا اجرای فعالیتهای بدنی کاهش
مییابد (.)7
گلوکز ،انسولین و  ،HOMA-IRمهمترین فاکتورهای
متابولیکی مؤثر در بیماری دیابت نوع  1میباشد ( )6و هدف
اصلی اغلب مطالعات برای بهبود بیماری دیابت ،کنترل این
عوامل است تا در نهایت تا حدّی بتوان منجر به کاهش میزان
گلوکز خون و عوامل دخیل در این بیماری شود .بنابراین
میتوان گفت:یافته اصلی مطالعه حاضر ،کاهش میانگین
پسآزمون  HOMA-IRدر مقایسه با مرحله پیشآزمون در
گروه  6( Aجلسه تمرین در هفته) بود؛ اما در گروه 3( B
جلسه تمرین در هفته) ،فقط میانگین متغیّرهای انسولین و
 HOMA-IRدر مرحله پسآزمون نسبت به پیشآزمون،
کاهش معنیداری داشت و ماندگاری شاخص مقاومت به

Downloaded from journal.bums.ac.ir at 15:06 IRDT on Thursday July 19th 2018

بالقوّهای میباشد .همچنین طی بررسیهای انجامشده توسط
قربانی ( )2698در یک مقاله مروری با عنوان «مروری بر
ارتباط بین دیابت نوع  1و چاقی» ،یکی از مهمترین
روشهای پیشگیری از بروز و کنترل دیابت نوع  1کاهش
وزن دانستهاند که پس از کاستن کالری دریافتی روزانه و
افزایش فعالیت فیزیکی حاصل میشود .همچنین پژوهشگران
نتیجه گرفته اند که بسیاری از موارد چاقی و دیابت نوع ،1
توسط دو روش بیانشده ،قابل درمان میباشند (.)6
در این مطالعه در گروه  ،Bکاهش معنیداری در
متغیّرهای وزن ،درصد چربی بدن و  ،BMIمشاهده نشد.
بایستی توجه گردد که درجه باالی از تغییرپذیری در
پروتکلهای ورزشی وجود دارد .فرکانس فعالیتهای ورزشی
پیشنهادشده برای بیماران دیابتی ،از  6-5روز در هفته ،شدّت
از  ،max1VO 57%-86حجم از  36-66دقیقه و مدتزمان
مطالعه بیش از چند هفته بوده است .بنابراین بسیار مشکل
است تا نتایج باثبات و قابل قیاسی به دست آید .تعدادی از
پروتکلهای ورزشی ،اختالف فاحشی را نشان ندادهاند (،13
)15؛ اما بیشتر مطالعات ،پایه طرح خود را بر دستورالعملهای
توصیهشده برای سالمتی یعنی  66دقیقه تمرین در  5-7روز
در هفته قرار دادهاند .پیادهروی سریع و بانشاط ،تقریباً
5کیلوکالری در دقیقه انرژی میسوزاند .در مدت  66دقیقه
تقریباً  126کیلوکالری انرژی هزینه خواهد شد .در هر یک
کیلوچربی بدن حدود 9هزار کیلوکالری انرژی وجود دارد.
بنابراین اگر این فعالیت 7روز در هفته انجام شود ،در حدود
 8/7هفته زمان برای از دست دادن یک کیلوچربی موردنیاز
است .محدودیت کالری برای کاهش وزن تقریباً 766-2666
کیلوکالری در روز است ( .)27بنابراین احتمال دارد عامل
اصلی ،زمان کمتر و نه شدّت تمرین ،در برنامه اصلی تمرین
(دویدن) در این گروه باشد؛ چون شدّت تمرین با گروه ،A
یکسان بود .بنابراین میتوان احتمال داد که در برنامه تمرینی
در گروه  Bبه علت مدت زمان کمتر ،محرک کافی برای
تغییر معنیدار این متغیّرها را ندارد.
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نتایج مطالعه حاضر Winn ،و همکاران ( )1625در مطالعهای
بر روی زنان چاق ،بیان کردند که انجام فعالیت هوازی با
شدت 77درصد و 86VO2maxدرصد ،باعث افزایش معنیدار
سطوح پالسمایی آیریزین میشود ( Soori .)22و همکاران
( )2697نشان دادند که انجام فعالیت هوازی ( 26هفته6 ،
جلسه در هفته و هر جلسه  66الی  87دقیقه) باعث افزایش
معنیدار مقادیر سرمی آیریزین در افراد چاق میگردد (.)18
آقامحمدی و همکاران ( )2698در مطالعهای بر روی زنان
دیابتی نوع  1نشان دادند که انجام  3هفته فعالیت هوازی،
باعث افزایش غلظت سرمی آیریزین میگردد .درمجموع
بررسی مقاالت مربوط نشان میدهد که  PGC-1aدر اثر
تمرین در عضله اسکلتی افزایش مییابد و موجب افزایش
پروتئین غشایی  FNDC5در عضله شده که منجر به تولید
آیریزین میشود .بنابراین عواملی که میتوانند موجب
فعالسازی  PGC-1aگردند ،احتماالً باعث آبشار سیگنالینگ
تغیر فنوتیپ بافت چربی میشوند ( de Alencar .)5و
همکاران ( )1625نیز در مقالهای مروری با عنوان سطوح
پایین آیریزین در بیماران دیابتی نوع  ،1با بررسی مطالعات
انجامشده از سال  1621تا  1623به این نتیجه رسیدند که در
بیماران دیابتی نوع  1میزان آیریزین کاهش مییابد و بیان
عضالنی بیشتر  PGC-1aدر این بیماران با افزایش سطوح
آیریزین و کاهش مقاومت به انسولین از طریق بهبود گلوکز
مصرفی همراه است (.)21
نتیجهگیری
با توجه به مقاالت متعدد بررسیشده و نتایج تحقیق
حاضر میتوان احتمال داد که تمرینات هوازی طوالنیمدت
(در هر جلسه تمرینی) ولو سه جلسه در هفته همانند برنامه
گروه  ،Aدر تحقیق حاضر نسبت به تمرینات در مدتزمان
کمتر (در یک جلسه تمرینی) ولو  3جلسه در هفته همانند
برنامه گروه  ،Bدر بهبود و یا کنترل عوارض بیماری دیابت
نوع  ،1تأثیر بهتری دارد .هرچند توجه به این نکته مهم است
666
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انسولین ،تنها در گروه تجربی  Aمشاهده گردید .با این حال
بیشترین اندازه اثر فعالیت ورزشی در متغیّرهای آیریزین
( )Cohen’s d=6/787و مقاومت به انسولین
( ،)Cohen’s d=2/333در گروه  Aبود .در ارتباط با تأثیر
تمرین هوازی بر شاخص مقاومت به انسولین ،یافتههای
مطالعه حاضر با یافتههای پژوهش  Balducciو همکاران
( )13()1626و  Kimو همکاران ( )8()1627همخوانی دارند.
 Balducciو همکاران ( )1626نشان دادند ،تمرین هوازی و
ترکیبی ،مقاومت به انسولین را کاهش میدهد .اگر چه کاهش
در گروه ترکیبی بیشتر بود ،اما معنیدار نبود ( Kim .)13و
همکاران ( )1627عنوان کردند که چهار جلسه تمرین هوازی
در هفته و بهمدت هشت هفته ،باعث کاهش مقاومت به
انسولین شد و این کاهش را با تغییرات در وزن ،درصد چربی
بدن و  ،BMIهمسان دانستند ( .)8با وجود این ،در مطالعات
 Jorgeو همکاران ( )15()1622و  Richardو همکاران
( ،)25()1627تغییری در شاخص مقاومت به انسولین بعد از
مداخله ورزشی مشاهده نشد که ممکن است بهدلیل مدّت و
شدّت کم فعالیت در این پژوهشها باشد .سازوکارهای کاهش
در مقاومت به انسولین ،میتواند بهدلیل افزایش گیرندههای
پسسیناپسی سیگنال انسولین ،افزایش پروتئینهای ناقل
گلوکز خون درنتیجه افزایش تحویل گلوکز به عضالت،
کاهش ترشح و افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب ،تغییر در
افزایش تمایل عضالت به گلوکز در دسترس بهعلت افزایش
مویرگهای عضله و تغییر در ترکیب عضله در جهت افزایش
برداشت گلوکز باشد (.)25 ،3
در تحقیق حاضر ،میزان پروتئین آیریزین در هر دو گروه
تمرینی در مرحله پسآزمون نسبت به مرحله پیشآزمون،
افزایش معنیداری داشت .در گروه  Aاین میزان افزایش
آیریزین ،در مرحله ماندگاری تا حدودی کاهش و برگشت به
حالت پایه داشت و اختالف معنیداری با مرحله پسآزمون
نشان داد؛ اما در گروه  Bبا وجود کاهش ،اختالف محسوسی
بین مرحله پسآزمون و ماندگاری مشاهده نگردید .همسو با
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تقدیر و تشکر
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری فیزیولوژی ورزشی
 د ع س در تاریخ/2367 میباشد که طی نامه با شماره
معاونت پژوهشی- توسط دانشگاه محقق اردبیلی2693/8/27
و ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی (وزارت علوم
تحقیقات و فناوری) این دانشگاه مورد تأیید اخالقی قرار
 بدینوسیله از تمام کسانی که ما را در انجام این.گرفت
. تقدیر و تشکر میگردد،پژوهش یاری رساندند

 جلسه6  تا1  را به1  دیابتیهای نوع،که انجمن دیابت آمریکا
تمرین ورزشی با گروههای عضالنی عمده در هفته که حداقل
 دقیقه در هفته ورزش هوازی با شدت متوسط و یا276
، دقیقه در هفته ورزش هوازی با شدت باال باشد96 حداقل
 اما مشاهده میشود که در هر دو گروه.)27( توصیه میکند
 زمان کل،مطالعه حاضر همانند توصیه انجمن دیابت آمریکا
6( A تمرین یکسان بود؛ اما با در نظر گرفتن نتایج گروه
 احتمال دارد زمان بیشتر تمرین در هر،)جلسه تمرین در هفته
جلسه تأثیرات بهتری نسبت به در نظر داشتن زمان کلی
.تمرین در طول یک هفته داشته باشد
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