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، گلوکز خون ،  IL-6هفته ورزش در آب و مدیریت کربوهیدرات دریافتی بر سطوح 8تاثیر 

مقاومت به انسولین ، پروفایل لیپیدي و شاخص هاي تن سنجی در بیماران مبتال به دیابت نوع 

2  
  2،رقیه ستاري 1سحر جعفري کارگر

 پزشکی ارومیهکارشناسی ارشد و دانشگاه علوم  .1

 کارشناسی ارشد و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه .2

 هچکید

و افزایش  II از دیرباز نقش فعالیت بدنی در کنترل و بهبود دیابت نوع : علی رغم اینکهمقدمه و هدف

هاي آبی کمتر مورد بررسی  هاي ورزشی در محیط حساسیت انسولین مورد توجه بوده است، ولی انجام فعالیت

 شاخص هايهفته ورزش در آب بر روي  8قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر 

از بین :  روش .بود II ابت نوعدر بیماران مبتال به دی گلیسمیک ، پروفایل لیپیدي و شاخص هاي تن سنجی

نفر به صورت داوطلبانه و در دسترس انتخاب و در دو  24، تعداد II ي مبتال به دیابت نوع ساله 60تا 50مردان 

جلسه در هفته، هر 3هفته ( 8بیمار) قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 12بیمار) و شاهد (12گروه مداخله (

درصد حداکثر ضربان قلب) تمرینات ورزشی ویژه در آب انجام دادند.  60- 80دقیقه با شدت  60تا 45جلسه 

،تریگلیسرید ، LDL، گلوکز خون ناشتا، سطح انسولین ، IL-6در این تحقیق متغیرهاي مورد بررسی شامل 

ي  قبل و بعد از دوره ي بدنی، حداکثر اکسیژن مصرفی، فشار خون سیستول و دیاستول وزن، شاخص توده

، گلوکز خون ناشتا ، IL-6داري بین میانگین  نتایج تحقیق بیانگر تفاوت معنی :هایافتهگیري شد.  زهتمرینی اندا

حداکثر اکسیژن مصرفی، فشار خون سیستول، دیاستول، قندخون ناشتا و هموگلوبین ،  LDLسطح انسولین ، 

ي ورزش در  داد که یک دوره نتایج تحقیق نشان : نتیجه گیري. ه تجربی و شاهد بود گلیگوزیله بین دو گروه

 .گردد می II بیماران مبتال به دیابت گلوکز و کلسترول خوندار میزان  آب باعث بهبود معنی

، ، گلوکز خون ناشتا، پروفایل لیپیدي، شاخص هاي تن سنجیII ،IL-6 دیابت نوع: واژگان کلیدي
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