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اثر هشت هفته تمرين مقاومتی دايره اى 
با شدت باال بر سطوح پالسمايی چمرين و 

کنترل گاليسمی در بيماران مرد مبتال به 
ديابت نوع 2

 دکتر مرضيه ثاقب جو؛ استادیار دانشگاه بیرجند* 
   جواد شعبانپور اومالی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

    دکتر رزیتا فتحی ؛ استادیار دانشگاه مازندران

اطالعات اندکی در مورد آثار تمرینات مقاومتی در افراد مبتال به دیابت وجود دارد. نشان داده شده است که متغیر چکيده:
شدت در تمرینات مقاومتی، عامل مهم تری نسبت به متغیر حجم تمرین در درمان بیماران مبتال به دیابت نوع 2 
اســت. چمرین آدیپوکین تازه کشف شده ای است که به ایجاد مقاومت انسولینی در عضالت اسکلتی می انجامد. 
مطالعة حاضر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره ای با شدت باال را بر سطوح پالسمایی چمرین در بیماران مرد 
مبتال به دیابت نوع 2 بررســی کرده است. هجده مرد غیرفعال دارای اضافه وزن و مبتال به دیابت نوع 2 )میانگین 
ســن 7/73±48/5 ســال، وزن 12/6±79/41 کیلوگرم و نمایة تودة بدنی 4/38±27/29 کیلوگرم بر مترمربع( به 
طور تصادفی به دو گروه تجربی )n=10( و کنترل )n=8( تقســیم شــدند. سطوح چمرین، انسولین، قند خون 
ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص مقاومت به انسولین، قبل و متعاقب شصت ساعت پس از آخرین جلسة 
تمرین اندازه گیری شد. یافته ها نشان داد، سطوح چمرین به طور معناداری در گروه تمرین مقاومتی کاهش یافت 
)P=0/01(. همچنین، کاهش معناداری در سطوح پالسمایی انسولین )P=0/01( و گلوکز )P=0/04( مشاهده شد. 
تمرین مقاومتی شاخص مقاومت به انسولین را کاهش داد )P=0/01(، اما در سطح هموگلوبین گلیکوزیله تغییر 
معناداری مشاهده نشد )P>0/05(. کاهش غلظت چمرین ممکن است به بهبود حساسیت انسولینی کمک نماید. 
به نظر می رســد، تمرین مقاومتی دایره ای با شدت های باال رویکردی پیشگیرانه در بهبود دیابت نوع 2 باشد، اما 

ممکن است برای برخی افراد مناسب نباشد.
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مقدمه
در  فعال  اندوکرینی  اندام  چربی  بافت  امروزه، 
بدن شناخته شده است و صرفاً  کنترل سوخت وساز 
بافت  این   .)23( نیست  انرژی  ذخیرة  برای  محلی 
فعالی  بسیار  پیچیده و  متابولیک  ارگانی درون ریز و 
بلكه  است،  انرژی  تولید  مسئول  تنها  نه  که  است 
پروتئین های متعددی نظیر لپتین، ویسفاتین، رسیستین 
و آدیپونكتین تولید و ترشح می کند که آدیپوکاین 
هورمون های  همانند  پروتئین ها  این  می شوند.  نامیده 
واقعی عمل می کنند و مسئول تنظیم انرژی دریافتی 
حساسیت  و  التهابی  فرایندهای  در  و  مصرفی اند  و 
واقع، عالوه  در   .)1،2،23،33( دارند  نقش  انسولینی 
بر آزادسازی اسیدهای چرب که تا مدت ها مهم ترین 
عامل در بروز مقاومت انسولین مرتبط با چاقی مطرح 
انسولین  حساسیت  تنظیم  در  نیز  آدیپوکاین ها  بود، 

نقش اساسی ایفا می کنند )2(. 
برای  شده ای  شناخته  خطر  عامل  مزمن  التهاب 
بر  انسولین است. در حال حاضر، عقیده  به  مقاومت 
گردش  از  شده  جذب  ماکروفاژهای  که  است  این 
خون به بافت چربی، منبع اصلی التهاب در چاقی و 
به  مقاومت  پاتوفیزیولوژی  نوع 2 است و در  دیابت 
در  چربی  تودة  افزایش   .)23،33( درگیرند  انسولین 
تغییر  با   2 نوع  دیابت  به  مبتال  بیماران  و  چاق  افراد 
دامنة  است.  همراه  چموکاین ها  و  آدیپوکاین ها  در 
از  شیمیایی1،  جذب کنندة  پروتئین های  از  وسیعی 
جمله چموکاین ها از بافت چربی به خصوص بافت 
از  چربی احشایی ترشح می شوند که چمرین2 یكی 

آن هاست )28(. 

چمرین  داد  نشان  علمی  مطالعات  برخی  نتایج 
آدیپوکاین جدیدی است که به مقدار قابل توجهی از 
کبد و بافت چربی ترشح می شود و در شرایط طبیعی 
انسولین  به  مقاومت  موجب  اسكلتی،  عضالت  در 
می شود. همچنین، یافته ها نقش ارتباطی مهمی را بین 
بافت چربی، کبد و عضالت اسكلتی در میزان ترشح 

چمرین پیشنهاد می کنند )10،17،26،32(.
سالم  انسانی  آزمودنی های  روی  مطالعه  در 
عامل  چند  با  چمرین  که  است  شده  داده  نشان 
شرکت کننده در سندروم متابولیک شامل نمایة تودة 
 HDL تری گلیسرید، کلسترول های ،)BMI( 3بدنی
با  همچنین،  دارد.  ارتباط  پرفشارخونی  و    LDLو
حساسیت  افزایش  همچون  التهابی  سیستمی  عالیم 
تومور  و   6 اینترلوکین   ،C واکنشگر  پروتئین 
نكروزدهندة آلفا )TNFα( همراه است )10(. عدم 
برای  شناخته شده ای  خطر  عامل  بدنی  فعالیت  انجام 
توسعة دیابت نوع 2 و بروز این بیماری است )17(. 
شیوة  اصالح   )DPP( دیابت4  از  پیشگیری  برنامة 
زندگی با تمرکز بر کاهش وزن، افزایش فعالیت های 
بدنی و اصالح رژیم غذایی وقوع دیابت نوع 2 را تا 

حد زیادی کاهش می دهد )12،15(. 
بیان زیاد چمرین  شواهد اخیر نشان می دهد که 
 )HDL( پرچگال  لیپوپروتئین های  بردن  بین  از  در 
مقاومت  افزایش  موجب  و  دارد  مشارکت  موش ها 
انسولینی در عضالت اسكلتی و عدم تحمل گلوکز 
می شود )22(. نتایج برخی تحقیقات نشان داده اند که 
با فشار خون،  HDL، همبستگی منفی و  با  چمرین 
همبستگی مثبت دارد. همچنین، این شاخص با اندازة 

1. Chemo attractant  proteins
2. Chemerin
3. Body mass index
4. Diabetes prevention program
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گلوکز  و  انسولین  به  مقاومت  شاخص  کمر،  دور 
پالسما ارتباط مثبت معناداری دارد )32(. اختالالت 
بروز مقاومت به انسولین را کاهش وزن، رژیم غذایی 
از  ورزش  می سازند.  بازگشت پذیر  بدنی  فعالیت  و 
طریق افزایش حامالن گلوکز )GLUT4( به درون 
انسولین  گیرندة  سوبستراهای  و  عضالنی  سلول های 
)IRS(، همچنین افزایش تودة عضالنی )بیش از 75 
انسولین  تحریک  از  ناشی  گلوکز  برداشت  درصد 
پاسخ دهی  افزایش  سبب  بافت عضالنی(،  به  مربوط 

بدن به انسولین می شود )25(. 
به  بیومكانیكی  و  فیزیولوژیكی  پاسخ های 
تمرین مقاومتی نسبت به همین پاسخ ها در تمرینات 
داده شده  نشان  است.  متفاوت  تا حدودی  استقامتی 
است که تمرینات مقاومتی همانند تمرینات استقامتی 
همچنین،  می بخشد.  بهبود  را  خون  گلوکز  سطح 
عملكرد  مقاومتی  تمرینات  که  است  شده  مشاهده 
و  می دهد  افزایش  اسكلتی  عضالت  در  را  انسولین 
موجب  همچنین،  می بخشد.  بهبود  را  گلوکز  تحمل 
 )HbA1C(1گلیكوزیله هموگلوبین  غلظت  کاهش 
می شود. از آنجا که برخی برنامه های تمرین مقاومتی 
حساسیت بدن به انسولین را از طریق رشد عضالت 
تودة  افزایش  با  امر  این  می بخشند،  بهبود  اسكلتی 
عضالنی رابطة مستقیم و با افزایش تودة چربی رابطة 

معكوس دارد. 
متعاقب  که  دادند  نشان  نیز  متعددی  مطالعات 
افزایش  دلیل  به  مقاومتی  تمرین  برنامه های  اجرای 
بیشتر  نیز  گلوکز  برداشت  خالص،  عضالنی  تودة 
می شود )31(. گزارش شده است که متغیر شدت در 
تمرینات مقاومتی و قدرتی، عامل مهم تری نسبت به 

متغیر حجم تمرین در درمان بیماران مبتال به دیابت 
بهبود  در  تمرین  شدت  همچنین،  است.   2 نوع 
مقاومت انسولینی، کنترل متابولیكی و عملكردهای 
این،  با وجود   .)15( است  مؤثرتر  بیماران  این  قلبی 
به  مقاومتی  تمرینات  مورد  در  شده  انجام  مطالعات 
عمق مطالعات صورت گرفته در خصوص تمرینات 
روش  تازگی  به  مقاومتی  تمرینات  نیست.  هوازی 
مزمن،  بیماری های  از  تعدادی  درمان  در  مفیدی 
روشی  و  عروقی  قلبی-  عامل خطر  چندین  کاهش 
که  است  شده  شناخته  انسولین  عملكرد  بهبود  در 
منجر   2 نوع  دیابت  مناسب  درمان  و  پیشگیری  به 

می شود )34(. 
شدة  شناخته  ارزش های  وجود  با  مجموع،  در 
این  انجام  در  نیز  محدودیت هایی  هوازی،  تمرینات 
نوع تمرینات وجود دارد. بعضی افراد این تمرینات 
متأسفانه  و  می دانند  خسته کننده  و  یكنواخت  را 
ورزش های  از  را  سود  بیشترین  که  کسانی  اغلب 
انجام  برای  نیز  را  مشكل  بیشترین  می برند،  هوازی 
بیمارانی  در  است  ممكن  و  دارند  تمرینات  این 
مشكالت  سایر  و  مفصلی  مشكالت  چاقی،  به  که 
 20-30 حتی  مبتالیند،  دیابت  عوارض  یا  جسمانی 
باشد  همراه  درد  و  مشكل  با  نیز  پیاده روی  دقیقه 
توصیه  آمریكا2  دیابت  انجمن  اینكه  وجود  با   .)14(
دقیقه   150 حداقل  دیابتی  آزمودنی های  می کند، 
تمرین هوازی را با شدت متوسط در طول هفته انجام 
مانند چاقی، آرتریت، کمردرد و  اما عواملی   دهند، 
فعالیت های  در  افراد  شرکت  مانع  بدنی  ناتوانی های 
منظم هوازی می شود. بنابراین، تمرینات مقاومتی از 

جمله گزینه های بی خطر و مؤثر است )15(. 

1. Glycosylated hemoglobin
2. The American diabetes association
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حیوانی  و  انسانی  مطالعات  اینكه  به  توجه  با 
گلوکز  هومئوستاز  بر  چمرین  که  داده اند  نشان 
پاتوفیزیولوژی چاقی،  لذا نقش آن در  تأثیر دارد، 
انتظار  از  دور   2 نوع  دیابت  و  متابولیک  سندروم 
با توجه به بررسی های به عمل  نیست. در مجموع، 
شدت  با  مقاومتی  تمرینات  می رسد  نظر  به  آمده، 
به  نسبت  بیشینه(  تكرار  یک   75% از  )بیشتر  باال 
)به  پایین  یا  متوسط  شدت  با  مقاومتی  تمرینات 
و  بیشینه  تكرار  یک   50-74% شدت  با  ترتیب 
بیشتری  مزایای  بیشینه(  تكرار  یک   50% از  کمتر 
جلسه  سه  انجام  نیز  آمریكا  دیابت  انجمن  و  دارد 
تمرین مقاومتی در هفته با شدت باال )10-8 تكرار 
بیشینه( در گروه های عضالنی اصلی بدن را توصیه 
ماهیت  دلیل  به  دایره ای  تمرینات   .)15( می کند 
بروز عوارضی همچون  احتمال  دارند،  متنوعی که 
کاهش  را  تمرین  از  سرخوردگی  و  بیش تمرینی 
بزرگ  عضالت  تمرین،  از  مدل  این  در  می دهند. 
و اصلی فرد درگیر می شود و به توزیع بهتر جریان 
طراحی  بنابراین،  می کند.  کمک  بدن  در  خون 
تنوع  ایجاد  با  دایره ای،  به شكل  مقاومتی  تمرینات 
افراد به شرکت  افزایش تمایل  به  در تمرین، منجر 

در تمرین می شود. 
با  اثر تمرین مقاومتی دایره ای  در تحقیق حاضر 
شدت 75 تا 80 درصد یک تكرار بیشینه1 )حداکثر 
وزنه ای که یک عضله یا گروه عضالنی، فقط یک 
بار می تواند بلند کند(، بر سطوح پالسمایی چمرین 
و برخی عوامل مربوط به کنترل گالیسمی در مردان 

مبتال به دیابت نوع 2 بررسی شد.

روش شناسی
طرح  با  نیمه تجربی  نوع  از  تحقیق حاضر  روش 
پیش آزمون- پس آزمون، با یک گروه تجربی و یک 
گروه شاهد بود. جامعة آماری تحقیق حاضر مردان 
45 تا 60 سالة مبتال به دیابت نوع 2 و تحت درمان در 
مرکز درمانی ولیعصر )عج( شهرستان قائمشهر بودند. 
با دادن فراخوان در مرکز حمایت از بیماران دیابتی 
انتخاب  از آن ها  نفر  شهرستان، در مرحلة اول چهل 
شدند. پس از آن بر اساس معیار ورود به مطالعه، سی 
معیارها  از  برخی  شدند.  انتخاب  شرایط  واجد  فرد 
انتخاب شامل موارد زیر بود: دارا بودن سابقة بیماری 
بیشتر از 6 ماه و HbA1C )هموگلوبین گلیكوزیله( 
بیماری  نوع  هیچ  نداشتن  و  درصد   9/9 تا   6/6 بین 
آغاز  از  پیش  ماه  یک  طی  دیابت  از  غیر  دیگری 
منظم  بدنی  فعالیت های  در  شرکت  عدم  پژوهش، 
ورزشی در شش ماهة اخیر )حداقل دو جلسه در هفته 
و بیست دقیقه در هر جلسه(، عدم دریافت انسولین، 
عدم کاهش وزن بیشتر از 5 درصد در دو ماه اخیر، 
فشارخون،  خون،  قند  کاهندة  داروهای  تغییر  عدم 
چربی خون در دو ماه اخیر، نداشتن کراتینین سرمی 
ادرار  پروتئین  نداشتن  لیتر،  در  میلی مول  باالی 200 
خون  فشار  نداشتن  و  دسی لیتر  در  گرم   1 از  بیشتر 

باالتر از 95/160 میلی متر جیوه. 
مورد  آزمودنی های  اینكه  به  توجه  با  سویی،  از 
مطالعه، افراد مبتال به دیابت نوع 2 بودند، دارا بودن 
مجوز پزشک متخصص قلب و عروق جهت شرکت 
الزامی بود، لذا همة آزمودنی ها در سه  در تمرینات 
اکوی  و   )GXT(2ورزشی تست  انجام  برای  نوبت 

1. One repetition maximum
2. Graded exercise test



103

سال بیست و یکم  شماره3 )پیاپي 63( پاییز 1392

دكتر مرضیه ثاقب جو، جواد شعبانپور اومالی، دكتر رزيتا فتحی

قلبیECG(1( به بیمارستان ولیعصر )عج( فراخوانده 
شدند و آزمون های مذکور انجام شد. در نهایت، از 
با  واجد شرایط  بین سی آزمودنی، هجده آزمودنی 
تأیید پزشک متخصص قلب و عروق انتخاب شدند. 
سپس، آزمودنی های واجد شرایط به صورت تصادفی 
به دو گروه تمرین مقاومتی )10 نفر( و کنترل )8 نفر( 
تقسیم شدند. گروه تمرین در برنامة تمرین مقاومتی 
هشت هفته ای شرکت کردند، در حالی که از گروه 
زندگی  مطالعه روش  مدت  در  شد،  کنترل خواسته 

معمول خود را ادامه دهند. 
آزمودنی ها  غذایی  رژیم  است،  ذکر  به  الزم 
تحت کنترل دقیق محقق قرار نگرفت، اما با توجه به 

اینكه تمام آزمودنی ها زیر نظر پزشک متخصص قرار 
داشتند و توصیه های مربوط به رژیم غذایی افراد دیابتی 
را رعایت می کردند، به آن ها توصیه شد در طول دورة 
را  خود  پزشک  شدة  توصیه  غذایی  رژیم  پژوهش، 

رعایت کنند و از تغییر رژیم غذایی پرهیز نمایند.
کار،  روش  توضیح  از  پس  مطالعه،  ابتدای  در 
از  قبل  و  شد  گرفته  کتبی  رضایتنامة  آزمودنی ها  از 
آنتروپومتری  ارزیابی های  تمرین،  پروتكل  شروع 
نمایة  وزن،  قد،  شامل  شد،  انجام  آزمودنی ها 
دور  به  کمر  دور  نسبت  و  چربی  درصد  بدن،  تودة 

لگنWHR(2(  )جدول 1(. 

گروهمتغير
زمان

کنترل
)تعداد= 8(

تجربی
)تعداد= 10(

)yr( 7/77±8/0547/6±49/62پيش آزمونسن

)cm( 8/06±6/42169/35±172/75پيش آزمونقد

)kg( 14/52±8/6878/26±81/50پيش آزمونوزن

13/69±9/5079/85±79/88پس آزمون

)Kg/m2( 4/85±3/7527/29±26/90پيش آزموننمایة تودۀ بدنی

4/44±4/3826/73±26/07پس آزمون

7/6±6/4324/77±22/41پيش آزمونتوده چربی)%(

7/30±7/1525/62±25/61پس آزمون

)cm( نسبت دور کمر به 
دور لگن

0/20±0/090/89±0/75پيش آزمون

* 0/21±0/100/85±0/75پس آزمون

)Mean±SD(	آزمون	پس	و	پيش	در	تحقيق	های	آزمودنی	فردی	های	ويژگی	1.	جدول	

*( نشانة تفاوت معنادار )P<0/05 ( نسبت به قبل از تمرین 

1. Electrocardiography
2. Waist to hip ratio
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تعداد تکرار با وزنة محاسبه درصد یک تکرار بيشينهتعداد جلسه
شده در هر ایستگاه

15 – 20 تکرار60 درصدجلسة اول و دوم

12 - 14 تکرار65 درصدجلسة سوم، چهارم و پنجم

10 - 12 تکرار70 درصدجلسة ششم، هفتم، هشتم، نهم

جلسة دهم، یازدهم، دوازدهم،
 سيزدهم و چهاردهم

8 -  10 تکرار75 درصد

6 – 8 تکرار80 درصددر ادامه تا پایان

جدول	2.	شدت	و	تكرار	تمرين	در	طول	دورة	تمرين

 پس از آن، آزمودنی ها در دو جلسة آشناسازی 
با تمرینات مقاومتی شرکت کردند و به آن ها نكات 
استفادة  نحوة  و  وزنه  با  تمرین  به  مربوط  ایمنی 
شد.  داده  توضیح  بدنسازی  دستگاه های  از  اصولی 
مورد  حرکت  ده  بیشینة  تكرار  یک  مقادیر  سپس، 
استفاده در تحقیق، به روش تكرارهای زیر بیشینه تا 
این روش،  از  استفاده  برای  تعیین شد.  حد خستگی 
آزمودنی جابه جایی وزنة زیربیشینه را تا حد خستگی 

انجام داد، به گونه ای که تكرار حرکت تا خستگی 
زیر،  معادلة  به  توجه  با  سپس،  شود.   10 از  کمتر 
برای  آزمودنی  بیشینه(  تكرار  )یک  قدرت  حداکثر 

آن حرکت برآورد شد )6(.

انتخاب  اساس شدت های  بر  و   2 مطابق جدول 
شده، آزمودنی ها به مدت هشت هفته و هر هفته سه 

جلسه به تمرین پرداختند. 
دایره ای  صورت  به  مقاومتی  تمرین  برنامة 
این  بود.  ایستگاه  ده  شامل  دایره  هر  و  شد  طراحی 
زانو،  کردن  باز  سینه،  باال  پرس  شامل  تمرینات 
نشسته،  قایقی  آرنج،  کردن  خم  کشش،  زیربغل 
بازکردن آرنج، پروانه، بلند کردن پاشنه، خم کردن 
زانو و درازونشست بود. عضالت هدف شامل هشت 

گروه بزرگ عضالنی )چهارسر رانی، همسترینگ، 
سه سر  بازویی،  دوسر  سینه ای،  پشتی،  عضالت 
بازویی، شكمی و دو قلو( بود. هر جلسه تمرین شامل 
گرم کردن سبک و بدون کار مقاومتی به مدت 10 
وزنه  با  تمرین  اصلی  برنامة  بود. سپس،  دقیقه  تا 15 
شامل سه دایره، به مدت 60 تا 90 دقیقه و سرد کردن 

به مدت 10 تا 15 دقیقه انجام گرفت. 
الزم به ذکر است، برنامة تمرین در هفتة اول با 
به  و  بیشینه شروع شد  شدت 60 درصد یک تكرار 
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تدریج با پیشرفت آزمودنی ها، شدت تمرین افزایش 
تثبیت  مرحلة  به  پنجم  هفتة  در  نهایت  در  و  یافت 
رسید.  بیشینه(  تكرار  یک  درصد   80 تا   75 )شدت 
یک  نیز،  تمرین  برنامة  شروع  از  هفته  چهار  از  پس 
تكرار بیشینة گروه های عضالنی مجدداً تعیین شد و 
بیشینه های  تكرار  با 70-60 درصد یک  آزمودنی ها 
جدید به تمرین ادامه دادند. تمام جلسات تمرین بین 
ساعت 7 تا 9 شب، تحت نظارت محقق انجام گرفت. 
ساعت   24( مرحله  دو  در  خون  نمونه گیری 
تمرین و حدود 60 ساعت پس  اولین جلسة  از  قبل 
صبح،   8 تا   7 ساعت  در  تمرین(  جلسة  آخرین  از 
قبل  انجام گرفت.  ناشتایی  تا 12 ساعت  متعاقب 10 
در  دقیقه  چند  آزمودنی ها  خون گیری،  نوبت  هر  از 
حالت نشسته به استراحت پرداختند. سپس، از ورید 
بازویی آن ها 10 سی سی خون گرفته شد. نمونه های 
خونی به دو دسته تقسیم شدند: قسمت اول نمونه ها 
 )EDTA( انعقاد1  ضد  مادة  حاوی  لوله هاي  در 
جمع آوری و سریعاً سانتریفیوژ )4000 دور در دقیقه 
آمده  دست  به  پالسمای  و  شد  دقیقه(   10 مدت  به 
دمای  در  مجزا  لوله های  در  بعدی  آزمایشات  برای 
برای  سپس،  شد.  نگهداری  سانتی گراد  درجة   -20
انتقال  آزمایشگاه  به  هورمونی  آزمایش های  انجام 
آزمایشی  لوله های  در  نیز  نمونه ها  دوم  دستة  یافت. 
لخته  از  انعقادی ریخته شد که پس  مادة ضد  بدون 
سایر  انجام  جهت  و  شد  سانتریفیوژ  نمونه ها  شدن، 
استفاده  مورد  بیوشیمیایی(  )سنجش های  آزمایش ها 

قرار گرفت.
سطح چمرین نمونه های پالسمایی با کیت انسانی 
 Human chemerin, ELISA,( شرکت چینی

CUSABIO BIOTECH, Wuhan, Chi�
شد.  اندازه گیری  ساندویچی  االیزای  روش  با   )na
حساسیت روش مذکور 7/81 پیكوگرم در میلی لیتر 
 5/7 درون آزمونی  تغییرات  ضریب  درصد  و  بود 
درصد تعیین شد. سطح انسولین نمونه های پالسمایی 
Insulin, ELISA, Merco� سوئدی  کیت  )با 

االیزای  روش  به   )dia, Uppsala, Sweden
ساندویچی اندازه گیری شد. حساسیت روش مذکور 
تغییرات  ضریب  درصد  و  بود  لیتر  در  میلی واحد   1
درون آزمونی 4/5 درصد تعیین شد. گلوکز پالسما نیز 
 Enzymatic Colorimetric با استفاده از روش
)گلوکز اکسیداز( با استفاده از کیت شرکت پارس 
آزمون و دستگاهSELECTRA2  اندازه گیری شد. 
حساسیت روش مذکور 1 میلی گرم در دسی لیتر بود 
تغییرات درون آزمونی 1/2 درصد  و درصد ضریب 
کردن  اضافه  با    HbA1C اندازه گیری  شد.  تعیین 
EDTA به 1/5 سی سی خون و با استفاده از دستگاه 
 union  Exchange روش  به   Hitachi 911
chromatography برای هر آزمودنی انجام شد 
که ضریب تغییرات درون گروهی 0/12 درصد بود. 
شاخص مقاومت به انسولین نیز با روش مدل ارزیابی 
زیر  فرمول  طریق  از   )HOMA-IR( هموستاز 

محاسبه گردید:
گلوکز   ×  )mu/l( ناشتا  انسولین   =  HOMA-IR

22/5/)mmol/l( ناشتا
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف براي بررسی 
پژوهش  در  موجود  متغیرهاي  توزیع  بودن  طبیعی 
استفاده شد. سپس، با توجه به اطمینان از طبیعی بودن 
توزیع داده ها، جهت بررسی اثر تمرین بر متغیرهای 

1. Ethylenediaminetetraacetic acid
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محاسبات  شد.  استفاده  تی  آزمون  از  تحقیق  وابستة 
و  شد  انجام   18 نسخة   SPSSنرم افزار با  نیز  آماری 

سطح معناداری آزمون ها  P<0/05 بود.

یافته ها
از  یک  هر  استاندارد  انحراف  و  میانگین 
متغیرهای تحقیق به همراه نتایج حاصل از آزمون تی 
در جدول 3 نشان داده شده است. متعاقب هشت هفته 

تمرین مقاومتی دایره ای، کاهش معناداری در سطح 
 .)P=0/01( پالسمایی چمرین گروه تجربی ایجاد شد
همچنین، هشت هفته تمرین مقاومتی دایره ای کاهش 
تجربی  انسولین گروه  معناداری در سطح پالسمایی 

.)P=0/01( ایجاد کرد
تمرین  هفته  هشت  متعاقب  نتایج،  اساس  بر   
شاخص  در  معناداری  کاهش  دایره ای،  مقاومتی 
پالسمایی  سطح  و   )P=0/01( انسولین  به  مقاومت 

)Mean±SD(	آزمون	پس	و	آزمون	پيش	در	تحقيق	متغيرهای	به	مربوط	آماری	های	شاخص	3.	جدول				

زمان متغيرها

گروه

نتایج آزمونپس آزمونپيش آزمون

tp

)Pg/ml( 0/350/73-117/84±111/17240±234کنترلچمرین

2/930/01*75/92±61/98112/06±156/36تجربی

)mu/l(  10/571/570/16±5/7713/33±17/78کنترلانسولين

3/020/01*3/32±13/146/72±16/77تجربی

)Pg/ml( 0/770/47-38/35±28/12150±149/62کنترلگلوکز

2/300/04*40/50±27/73124/80±173/44تجربی

شاخص مقاومت به 
انسولين

2/621/810/13±2/163/24±5/36کنترل

3/150/01*1/64±6/432/51±7/66تجربی

هموگلوبين 
گليکوزیله )%(

0/900/190/85±2/347/83±8کنترل

1/251/210/25±1/738±8/33تجربی

* نشانة تفاوت معنادار )P<0/05 ( نسبت به قبل از تمرین 

گروه  آزمودنی های   )P=0/04( ناشتای  گلوکز 
سطح  در  معناداری  تغییر  اما  شد،  مشاهده  تجربی 
مشاهده  تجربی  گروه  گلیكوزیلة  هموگلوبین 

لگن  دور  به  کمر  دور  نسبت   .)P=0/25( نشد 
هفته  هشت  متعاقب  نیز  تجربی  گروه  آزمودنی های 
تمرین مقاومتی کاهش معناداری یافت )P=0/04( و 
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در نمایة تودة بدن، درصد چربی و وزن آزمودنی ها 
متعاقب تمرین، تغییرات معناداری مشاهده نشد. الزم 
به ذکر است که در هیچ یک از متغیرهای تحقیق، در 

گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد.

بحث و نتيجه گيری
نشان داد متعاقب هشت  یافته های مطالعة حاضر 
معناداری  کاهش  دایره ای  مقاومتی  تمرین  هفته 
گلوکز   ،)P=0/01( چمرین  پالسمایی  سطوح  در 
شاخص  و   )P=0/01( ناشتا  انسولین   ،)P=0/04(
تمرین  گروه  در   )P=0/01( انسولین  به  مقاومت 
به دور لگن  مشاهده شد. همچنین، نسبت دور کمر 
معناداری  کاهش  نیز  تجربی  گروه  آزمودنی های 
یافت )P=0/04(. در سایر شاخص های آنتروپومتری 
معناداری  تغییرات  کنترل،  و  تجربی  گروه های  در 

مشاهده نشد.
ِسل و همكارانش )29( در بررسی سطح چمرین 
بافت چربی 27 بیمار چاق و 26 بیمار الغر دریافتند 
الغر،  افراد  به  نسبت  چاق  افراد  چربی  بافت  در 
نشان  و  بود  باالتر  معناداری  به طور  چمرین  سطح 
انسولین  به  حساسیت  با  چمرین  ترشح  میزان  دادند 
در  چمرین  دارد.  منفی  همبستگی  چربی  سلول های 
از طریق اختالل در  نیز  سلول های عضالنی اسكلتی 
انسولینی و جذب گلوکز،  سیگنال دهی گیرنده های 
یافته های   .)29( می شود  انسولین  به  مقاومت  باعث 
با  ما نشان داد متعاقب دو ماه تمرین مقاومتی همراه 
بهبود مقاومت به انسولین، کاهش گلوکز و انسولین 
معناداری  به طور  نیز  ناشتا، سطح پالسمایی چمرین 
در  چمرین  منفی  نقش  با  ارتباط  این  یافت.  کاهش 
متابولیكی  شاخص های  و  انسولینی  حساسیت  تنظیم 

همسوست. 

با توجه به نتایج تحقیقات، افزایش شاخص های 
با  چربی  بافت  به  ماکروفاژها  تراوش  و  التهابی 
متابولیكی  سندروم  دیابت،  نظیر  اختالالتی  بروز 
 .)16،8( است  مرتبط  عروقی  قلبی-  بیماری های  و 
انسولین  حساسیت  افزایش  مسئول  سازوکار  چندین 
این  است.  ورزشی  فعالیت های  انجام  متعاقب 
پس گیرنده ای  پیام رسانی  افزایش  شامل  سازوکارها 
انتقال دهندة  پروتئین  و   mRNA افزایش  انسولین، 
هگزوکیناز،  و  سنتتاز  گلیكوژن  افزایش  گلوکز، 
کاهش رهایی و افزایش پاک شدن اسیدهای چرب 
آزاد، افزایش رهایی گلوکز از خون به عضله به علت 
افزایش مویرگ های عضله و تغییر در ترکیب عضله 

به منظور افزایش برداشت گلوکز است )3(. 
معنادار  کاهش  و  پالسما  کاهش سطح چمرین 
در  احشایی(  چربی  کاهش  )تأییدکنندة   WHR
مطالعة حاضر، نشانگر تأیید این ادعاست که کاهش 
سطوح  کاهش  در  مهمی  نقش  شكمی  چربی های 
است  ممكن  ورزشی  فعالیت های  دارد.  چمرین 
تغییرات  از  مستقل  کمر  دور  اندازة  کاهش  موجب 
این، فعالیت های  بر  شاخص تودة بدن گردد. عالوه 
ورزشی حتی بدون کاهش وزن، تودة چربی احشایی 
جلوگیری  چاقی  پیشرفت  از  و  می دهد  کاهش  را 
می کند )5( که یافته های مطالعة حاضر نیز تأییدکنندة 

این ادعاست. 
مطالعه ای  در  نیز   )4( همكارانش  و  صارمی 
مشاهده  متابولیكی،  سندروم  به  مبتال  مردان  روی 
کردند دوازده هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط 
سه  و  بیشینه  تكرار  درصد یک   85 تا   30( تا شدید 
عوامل  بهبود  با  هم زمان  هفته(  در  تمرین  جلسه 
کاهش  باعث  عروقی،  قلبی-  بیماری های  خطرساز 
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در  واقع،  در  شد.  چمرین  و   CRP التهابی  عوامل 
مطالعة مذکور نیز تعامل میان تمرین مقاومتی، واسطة 
بهبود  در  چربی شكمی  و   CRP شیمیایی چمرین، 
وضعیت متابولیكی افراد مبتال به سندروم متابولیكی 

مورد توجه قرار گرفت )4(. 
عدم کنترل قند خون منجر به افزایش بیماری های 
قلبی- عروقی، کلیوی و چشمی و در نتیجه افزایش 
عوارض و مرگ در بیماران دیابتی می شود. بنابراین، 
کنترل قند خون در این بیماران بسیار ضروری به نظر 

می رسد. 
آثار سودمندی بر اثر تمرینات هوازی، مقاومتی 
و یا ترکیب این دو نوع تمرین، در کنترل گالیسمی 
و لذا کاهش مصرف دارو در بیماران مبتال به دیابت 
نوع 2 مشاهده شده است )19(. نتایج مطالعة حاضر 
نشان داد که سطح قند خون ناشتا متعاقب هشت هفته 

تمرین مقاومتی کاهش معناداری یافت. 
در تحقیقی که شهاب و همكارانش )30( روی 
افراد چاق مبتال به دیابت نوع 2 انجام دادند دریافتند 
متعاقب دوازده هفته تمرین ترکیبی )تمرین هوازی با 
شدت 60 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب و تمرین 
مقاومتی با شدت 60 تا 80 درصد یک تكرار بیشینه(، 
مقاومت  خون،  انسولین  سطح  در  معناداری  کاهش 
انسولین و هموگلوبین گلیكوزیله این بیماران ایجاد 
شد. نتایج تحقیق فنیكیا و همكارانش )34( روی زنان 
اثر  بر  ناشتا  قند خون  معنادار سطح  نیز کاهش  چاق 
هر  هفته،  در  جلسه  )سه  مقاومتی  تمرین  هفته  شش 
 8-12 شدت  با  تمرین  هشت  شامل  ست  سه  جلسه 
تكرار بیشنه( را نشان داد. این محققان مطرح کردند 
انقباضات عضالنی موجب افزایش برداشت  احتماالً 

گلوکز در عضالت اسكلتی می شود.

نیز  مایورانا و همكارانش )24(  در همین راستا، 
گزارشی مبنی بر کاهش معنادار گلوکز خون ناشتا، 
عضالنی  قدرت  افزایش  و  گلیكوزیله  هموگلوبین 
متعاقب هشت هفته تمرین مقاومتی با شدت باال )80 
درصد یک تكرار بیشینه( ارائه نمودند. به احتمال زیاد 
کاهش سطح گلوکز ناشتا در بیماران دیابتی متعاقب 
انتقال دهنده های  افزایش  دلیل  به  مقاومتی،  تمرینات 
داده  نشان  زیرا   ،)26( است   )GLUT-4( گلوکز 
اسكلتی  عضالت  سهم  تمرین،  حین  که  است  شده 
در برداشت گلوکز محیطی بیش از 75 درصد است. 
تمرین  آثار  داده اند،  نشان  زیادی  مطالعات 
از  کمتر  خون  گلوکز  سطح  کاهش  در  مقاومتی 
تمرینات هوازی و ترکیبی نیست. عضالت اسكلتی 
اختصاص  خود  به  را  بدن  تودة  یک سوم  از  بیش 
بدن  انرژی  نقش مهمی در سوخت وساز  می دهند و 
موجب  تمرین  سلولی،  سطوح  در  می کنند.  ایفا 
فعالیت  و  انسولین  وسیلة  به  گلوکز  انتقال  افزایش 
آنزیم هگزوکیناز II می شود. عالوه بر این، انقباضات 
عضالنی در طول تمرینات استقامتی موجب افزایش 
 )GLUT-4( نوع 4 گلوکز انتقال دهندة  جابه جایی 
وسیلة  به  فعال شده   AMP سیگنالی  مسیر  میان  از 
افزایش  می رسد  نظر  به  اما  می شود،  کیناز  پروتئین 
تدریجی تودة عضالنی از جمله مزیت های تمرینات 
مقاومتی است که منجر به کنترل گالیسمی و افزایش 

ظرفیت دفع گلوکز خون می شود )11(. 
در مجموع، هنوز مطالعات زیادی مورد نیاز است 
یا  استقامتی  تمرینات  از  تا مشخص شود کدام یک 
مقاومتی برای کنترل گالیسمی مناسب تر است. اولین 
مطالعات در رابطه با تأثیر مفید تمرینات مقاومتی بر 
از یک دهه پیش  بیش  بیماران دیابت نوع 2، کمی 
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گزارش   )1997( همكارانش  و  هنگال  شد.  منتشر 
فزاینده،  دایره ای  مقاومتی  تمرین  ماه  پنج  کردند 
نكرد.  ایجاد   HbA1C سطوح  در  معناداری  تغییر 
همكارانش  و  ایشی  و   )13( همكارانش  و  دانستن 
مقاومتی  تمرینات  اثر  نیز در مطالعات خود   )1998(
بر بیماران مبتال به دیابت نوع 2 را بررسی کردند و با 
وجود تأثیر مفید برخی شاخص های مرتبط با دیابت، 
دریافتند سطوح HbA1C بر اثر تمرین بدون تغییر 
ماند. این محققان بیان کردند عدم تغییر این شاخص، 
احتماالً مربوط به کوتاه بودن مدت تمرین )به ترتیب 
8 و 6 هفته( یا کافی نبودن شدت و حجم تمرینات 

آن ها بوده است. 
زمان  مدت  و  شدت  با  مطالعاتی  آن،  از  پس 
معنادار  به کاهش  که  انجام شد  تمرین طوالنی تری 
می کنند  مطرح  محققان  شد.  منجر   HbA1C
 HbA1C کاهش سطوح  با  افزایش جرم عضالت 
مرتبط است و این نتیجه از این فرضیه حمایت کرد 
طریق  از  را  گالیسمی  کنترل  مقاومتی  تمرینات  که 
می دهد  بهبود  عضالنی  گلیكوژن  ذخایر  افزایش 

 .)34(
به نظر می رسد عدم تغییر این شاخص در مطالعة 
هفته(  )هشت  تمرین  دورة  بودن  با کوتاه  نیز  حاضر 
همكارانش  و  دانستن  تحقیق  یافته های  باشد.  مرتبط 
)13( نیز نشان داد شش ماه تمرین مقاومتی با شدت 
کنترل  بهبود  به  منجر  وزن،  کاهش  با  همراه  باال 
دیابت  به  مبتال  مسن  آزمودنی های  در  گالیسمی 
کاهش  بر  مقاومتی  تمرین  سازوکار  شد.   2 نوع 
این  که  است  دلیل  این  به  احتماالً  خون  گلوکز 
موجب  و  دارند  بدن  در  شبه انسولینی  آثار  تمرینات 
)گلیكوژنز(  گلیكوژن  ذخایر  دوباره سازی  افزایش 

منجر  نهایت،  در  می شوند.  عضالنی  سلول های  در 
به ابقای گلوکز خون در حد طبیعی می شوند )27(. 
سطح  در  را  معناداری  کاهش  حاضر،  تحقیق  نتایج 
هشت  متعاقب  انسولین  مقاومت  و  پالسما  انسولین 
نشان  باال  شدت  با  دایره ای  مقاومتی  تمرین  هفته 
برای  دلیلی  انسولینی  مقاومت  اینكه  وجود  با  داد. 
افزایش  آن  متعاقب  و  خون  گلوکز  سطح  افزایش 
بیماریی  دیابت  بیماری  اما  است،  انسولین  ترشح 
به  انسولینی ممكن است  چند عاملی است. مقاومت 
انسولین  آنتاگونیست های  بیاید.  وجود  به  دلیل  چند 
در  اصلی  دالیل  از  یكی  خون،  گردش  در  موجود 
معمول،  طور  به  است.  انسولین  به  مقاومت  بروز 
انسولین  عمل  با  که  بدن  خودتنظیمی  هورمون های 
گلوکاگن،  دخیل اند.  امر  این  در  می کنند  مخالفت 
این  جملة  از  رشد  هورمون  و  کورتیزول  اپی نفرین، 

آنتاگونیست هاست )7(.
هلتن و همكارانش )18( در مطالعة خود دریافتند 
شش هفته تمرین مقاومتی )سه جلسه در هفته و هر 
جلسه سی دقیقه( در پای تمرین کردة آزمودنی های 
محتوای  افزایش  به  منجر   2 نوع  دیابت  به  مبتال 
پروتئین GLUT4، آنزیم گلیكوژن سنتتاز و فعالیت 
آن و افزایش پروتئین کیناز B و گیرندة انسولین شد 
افزایش  طریق  از  مقاومتی  تمرین  می دهد  نشان  که 
انسولین  سیگنال دهی  مسیر  در  درگیر  پروتئین های 
عضالنی  گلوکز  برداشت  ظرفیت  بهبود  به  منجر 
در  مویرگی  دانسیتة  شد  مشاهده  همچنین،  می شود. 
پای تمرین کرده نسبت به پای بدون تمرین تفاوتی 
نداشت، لذا محققان این گونه نتیجه گیری کردند که 
افزایش  از  ناشی  گلوکز،  برداشت  ظرفیت  افزایش 
تارهای  کیفیت  در  تغییر  و  نیست  عضالنی  جرم 
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عضالنی در این نتیجه، نقش اساسی دارد )18(. 
 )21( همكارانش  و  ایبانز  دیگری  تحقیق  در 
شدت  )با  مقاومتی  تمرین  شانزده  کردند  گزارش 
50 تا 80 درصد یک تكرار بیشینه( موجب افزایش 
بهبود  قدرت عضالنی، کاهش چربی های شكمی و 
متابولیكی  تغییرات  این  می شود.  انسولین  حساسیت 
نتایج  اساس  بر  بود.  عضالنی  جرم  در  تغییر  بدون 
بهبود حساسیت  بر  مبنی  پیشین،  مطالعات  از  حاصل 
نتیجه گیری  این  مقاومتی،  تمرینات  متعاقب  انسولین 
حاصل شد که افزایش حساسیت انسولین با افزایش 
بعضی  این،  وجود  با  است.  مرتبط  عضالت  جرم 
محققان موضوع تغییر در کیفیت تارهای عضالنی را 
در بهبود حساسیت انسولین مطرح کردند که مستقل 
توجه  با  همچنین،  است.  عضالت  جرم  افزایش  از 
ارتباط  انسولینی  مقاومت  با  شكمی  چاقی  اینكه  به 
دارد، لذا کاهش چربی احشایی و زیرجلدی متعاقب 
بر  مؤثر  عوامل  سایر  جمله  از  نیز  مقاومتی  تمرینات 

افزایش حساسیت انسولین به شمار می رود )34(. 
هوردرن و همكارانش )20( در مطالعه ای روی 
پاسخ  که  دریافتند   2 نوع  دیابت  به  مبتال  بیمار   34
 13/3( تمرین  اول  هفتة  در  تغییرات غلظت گلوکز 
درصد کاهش( نسبت به هفتة چهارم )22/8 درصد 
از توسعة آثار  بوده است که حاکی  کاهش( کمتر 
مرور  با  است.  تمرین  ادامة  با  همگام  تمرین  مثبت 
مطالعات، به نظر می رسد شدت تمرین تأثیر زیادی 

باشد.  داشته   2 نوع  دیابت  کنترل  و  مدیریت  بر 
با  مقاومتی  تمرین  که  است  آن  از  حاکی  یافته ها 
بیشینه(  تكرار  یک  درصد   75 از  )بیشتر  باال  شدت 
متوسط  شدت  با  تمرینات  به  نسبت  بیشتری  بهبود 
بیشینه(  تكرار  یک  درصد   74 تا   50 محدودة  )در 
بیشینه( در  از 50 درصد یک تكرار  پایین )کمتر  و 
این بیماران ایجاد می کند )15(. برخی از تحقیقات 
تنهایی  به  مقاومتی  تمرین  که  کرده اند  پیشنهاد  نیز 
مزایای  از  تنهایی،  به  هوازی  تمرین  با  مقایسه  در 

بیشتری برخوردار است )9(.
در مجموع، بر اساس یافته های پژوهش حاضر، 
با  دایره ای  مقاومتی  تمرینات  انجام  می شود  پیشنهاد 
شدت های باالتر از متوسط، در جهت کنترل و بهبود 
عالیم بیماران مبتال به دیابت نقش بسیار مهمی دارد. 
انجام  که  دارد  اهمیت  بسیار  نكته  این  ذکر  البته، 
تمرینات با شدت های مذکور، تنها به بیماران دیابتی 

بدون مشكالت قلبی- عروقی توصیه می شود.

سپاسگزاری
خویش  قدردانی  و  سپاس  مراتب  نویسندگان 
ریاست  هدایتی،  مهدی  دکتر  آقای  جناب  از  را 
محترم مرکز تحقیقات سلولی مولكولی پژوهشكدة 
شهید  پزشكی  علوم  دانشگاه  درون ریز  غدد  علوم 
سنجش های  در  صمیمانه  همكاری  جهت  به  بهشتی 
آزمایشگاهی متغیرهای مورد مطالعه اعالم می دارند.
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Reduced plasma chemerin concentration may contribute 
to improved insulin sensitivity. It seems that circuit re-
sistance training with high-intensity can be focused as a 
prevention approach in type 2 diabetes, but may not be 
appropriate for some individuals.

                                          
Keywords: Type 2 Diabetes, High Intensity Circuit Resistance 

training, Chemerin, Insulin Resistance
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Effects of 8 Weeks High Intensity Circuit Resistance 
Training on Plasma Chemerin levels and Glycemic 
Control in Male Patients with Type 2 Diabetes

 Saghebjoo, M., (Ph.D). University of Birjand

  Shabanpoor Omali, J., University of Birjand

   Fathi,	R.,	(Ph.D).	University	of	Mazandaran

Very little data exist on the effects of resistance training 
in diabetics. It has been shown that intensity of resistance 
exercise, the more important variable than exercise vol-
ume in patients with type 2 diabetes. Chemerin is a newly 
discovered adipokine that has been shown to induce in-
sulin resistance in skeletal muscles. Thus, recent study 
investigate the role of 8 weeks of high intensity circuit 
resistance training on plasma chemerin levels in diabetic 
men. A total of 18 sedentary, overweight men with type 
2 diabetes (age: 48.5±7.73 yr, weight: 79.41±12.6 kg 
and BMI: 27.29±4.38 kg/m2), were randomized to ex-
perimental (n=10) and control (n=8) groups. Chemerin, 
insulin, fasting blood glucose (FBG), glycosylated he-
moglobin (HbA1C) levels and insulin resistance index 
(HOMA-IR) were measured before and 60h after the 
training period. Plasma chemerin levels decreased signif-
icantly (P=0.01) in resistance training group, and exhib-
ited significant reductions in plasma insulin (P=0.01) and 
glucose (P=0.04). Resistance training reduced HOMA-
IR (P=0.01), but HbA1C remained unchanged (P> 0.05). 
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