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بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح رزیستین و شاخص مقاومت به انسولین  عنوان طرح پژوهشی:

 2دیابت نوع  مبتالبه افراددر 

 محمد احسان دلبریهمکاران طرح: علی رجبی و            اورنجآیدین ولی زاده مجری طرح: 

 ، رزیستین.2، تمرین هوازی، دیابت نوع hs-CRPهموگلوبین گلیکوزیله، : کلیدواژه

و hs-CRP میزان باالی وضعیت لیپیدی، هموگلوبین گلیکوزیله، گلوکز خون ناشتا،  سابقه و هدف:

باشد. لذا هدف از عروقی در بیماران دیابتی مطرح می-عامل خطر بیماری قلبی عنوانرزیستین به

، شاخص رزیستین میزانبر ورزشی حفاظت قلبی  انجام این تحقیق بررسی اثر اجرای یک پروتکل

 بود. 2چاق دیابتی نوع  افرادعروقی در -مقاومت به انسولین و برخی ریسک فاکتور قلبی

به دو گروه آزمایش و کنترل )هر گروه  ،2به دیابت نوع ء مبتال غیرفعال چاق زن 22 مواد و روش:

دقیقه(  60هر جلسه  هفته )سه جلسه در هفته، 8نفر( تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت  11

بعد از  دو روز قبل و. درصد ضربان قلب بیشینه انجام دادند 80تا  60تمرینات هوازی را با شدت 

 انجام شد. ریگیاندازهمداخله 

، HbA1cنتایج تحقیق نشان داد، پس از مداخله متغیرهای وزن، درصد چربی بدن، انسولین،  نتایج:

hs-CRP ،LDL-C (05/0P=( گلوکز خون ناشتا )032/0P=( مقاومت به انسولین ،)047/0P= ،)

 ( در گروه تجربی در=014/0Pگلیسرید )( و تری=028/0P(، کلسترول )=046/0Pرزیستین )

بین دو گروه  BMIو  HDL-Cداری کاهش یافت. میزان صورت معنیمقایسه با گروه کنترل به

، افزایش HDL-Cداری نبود. هرچند بعد از هشت هفته تمرین هوازی در گروه تجربی اختالف معنی

 (، و در گروه کنترل کاهش نشان داد. =084/0Pدار ولی محسوس )غیر معنی

با بهبود مقاومت به انسولین و کاهش مارکرهای التهابی و هموگلوبین گلیکوزیله خطر  گیری:نتیجه
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تواند راهبردی مؤثر برای یافته، ورزش میها و عوارض قلبی و دیابت کاهشبالقوه ابتالء به بیماری

 ها باشد.جلوگیری و گسترش این بیماری



 
 

1 
 

  

 هدف و مقدمه: اول فصل



 
 

2 
 

 قدمهم -1-1

در کشورهای پیشرفته و  سرعتبهبهداشتی قرن بیست و یکم  مسئله ترینمهم عنوانبهافزایش وزن و چاقی 

ترین بیماری که نیاز به برجسته عنوانبهدر حال پیشرفت است و  توسعهدرحالشهرهای بزرگ کشورهای 

و روبه رشد  گیرهمه. چاقی بیماری (2008 ،کلی و همکاران)است  شدهمطرحپیشگیری فوری جهانی دارد، 

روند روبه رشد چاقی  درنتیجه ،چاقی هستند مبتالبهدر جهان  سالبزرگمیلیون  400جهانی است که بیشتر از 

ارتباط ، 1قلبی عروقی آترواسکلروتیک هایبیماریخطرناک است چاقی علت اصلی از سندرم متابولیک منجر به 

، لو و 2012میلونی و همکاران) دارد 2هم چون دیابت نوع  هایبیماریو  ومیرمرگباالی با میزان 

با مقاومت انسولینی مرتبط  شدیداًو  بوده 2دیابت نوع  شدهشناختهچاقی از عوامل خطرساز    .(2006همکاران

 کندمی ترپیچیدهرا  2. چاقی با افزایش مقاومت به انسولین و افزایش غلظت گلوکز خون، کنترل دیابت نوع است

دیابت، شرایط مزمنی از ناتوانی بدن در تولید ناکافی انسولین و همچنین عدم کارایی   .(1997ماژیو و همکاران )

تواند باعث افزایش غلظت گلوکز خون )هیپرگلیسیمی( شود که یکی از فاکتورهای انسولین است که می

بندی دیابت در طبقه (. 2011همکاران  ؛ چادیاک و2007، امریکا)انجمن دیابت متابولیکی است غیرطبیعی

  (.2011یر و همکاران، )فولشود مزمن است که با هیپرگلیسمی تشخیص داده می هایبیماریها، جزو بیماری

. عوارض (2004)ویلد و همکاران یکی از مشکالت عمده سالمتی در حال گسترش در جهان است  2دیابت نوع 

وسکوالر )نفروپاتی، رتینوپاتی، نیروپاتی( و عوارض ماکرو وسکوالر )بیماری عروق محیطی، بیماری عروقی میکرو

عوارضی هستند که با بروز دیابت ایجاد  ازجملهعروقی(  -مغزی، انفارکتوس میوکاردیال و مشکالت قلبی

، بیماری مزمنی است که با 2دیابت نوع (. 2002همکاران  ؛ ایگید و2007، امریکا)انجمن دیابت  شوندمی

آن  مبتالبه سالبزرگشود شمار افراد در جهان در حال گسترش است و تخمین زده می ایهشداردهندهسرعت 

 (.2004)کج افزایش یابد  2025میلیون نفر در سال  300به  1995میلیون نفر در سال  135در جهان از 

                                                           
1  Atherosclerotic Cardiovascular Diseases (ASCVD)    
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)انجمن دیابت امریکا است  یافتهافزایشبه نسبت زیادی  سعهتودرحالو  یافتهتوسعهچاقی و دیابت در کشورهای 

2007.) 

از این بافت  اکنونهم، اما شدمیگرفته  در نظریک منبع ذخیرۀ چربی  عنوانبهبافت چربی بدن  درگذشته

ها را ترشح زیادی معروف به آدیپوکین هایهورمونکه  شودمی بردهنامفعال  1یک ارگان آندوکرینی عنوانبه

ها( بر ها )آدیپوکاینعوامل مترشحه از آدیپوسیت (.2012، سیریلوو و همکاران 2008لیو و همکاران ) کندمی

ها این آدیپوکاین ترینمهمنقش دارند که یکی از  2مقاومت محیطی به انسولین و در پی آن بروز دیابت نوع 

 تضعیفنقش عمده رزیستین . (2004، استفان و همکاران 2001استفان و همکاران )باشد رزیستین می

  .(2007گالیلو و همکاران ) باشددر افراد دیابتی و چاق سطح این هورمون باال می باشد.می حساسیت انسولین

قلبی  هایبیماریهای اصلی و عامل خطر )از شاخص LDLهای های چاق گیرندهرزیستین در انسانافزایش 

رزیستین سرم ارتباط کلیدی  یسطوح باال درنتیجهدهد کاهش می ایمالحظهقابل طوربهرا  عروقی(

( قعرو دیواره درونی الیه برروی چربی حاوی هایپالک تجمع) 2نزو آتروژباال LDLی، پاتوفیزیولوژیکی بین چاق

 .(2012میلونی و همکاران )دارد  در انسان

شود. این هورمون ارتباط مستقیمی با ساخته میهای التهابی و چربی در سلول عمدتاًاین هورمون  در انسان 

. رزیستین از (2007هویفل و همکاران  ؛2005 ،کوپف و همکاران)دارد  CRP خطر آترواسکلروز و سطوح

شود، همچنین با تحریک موجب افزایش خطر آترواسکلروز می چربیطریق اختالل در متابولیسم گلوکز و 

وانگ و همکاران )گردد های آترواسکلروزی میپذیری پالکموجب افزایش آسیب پیش التهابیهای یناسایتوک

 و 2، هورمون رزیستین با خطر افزایش بیماری دیابت نوع تحرکیبی، چاقی، وزناضافه ذکرشدهعوامل  .(2009

مهمی در بهبود تواند نقش تغییرات این آدیپوکاین می احتماالًبنابراین قلبی عروقی ارتباط دارد.  هایبیماری

با  2بروز دیابت نوع  .داشته باشد قلبی عروقی هایبیماریو  کاهش عوارض دیابت نوع دو ،حساسیت انسولین

                                                           
1 -Endocrine 

2  Atherogenesis 
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)انجمن دیابت رود های بدنی باال میافزایش فاکتورهایی همچون بروز چاقی، تغییرات غذایی و کاهش فعالیت

در کنترل گلیسیمیک در  راهیک عنوانبه را های بدنیگوناگونی شرکت در فعالیت هایپژوهش (.2007امریکا 

 درنهایتبر نشانگرهای التهابی شده و  سازنده تواند باعث تغییراتیاند. ورزش میحمایت کرده 2افراد دیابت نوع 

فعالیت بدنی باعث بهبود  ( 2004؛ داس 2007)کاداگلو و همکاران، شود باعث بهبود حساسیت به انسولین می

؛ 2004  ،)کولبیرگ و همکاران شودها میمقاومت انسولینی، کنترل گلیسیمیک و بهبود سطوح آدیپوسایتوکاین

یک درمان  عنوانبهتواند میبوده  ضدالتهابیآثار  دارایمنظم . همچنین فعالیت بدنی (2006سیگال و همکاران 

. کالج پزشکی ورزشی امریکا توصیه کرده است که (2004 ،)داس باشد مؤثر هاآدیپوسایتوکایندر کاهش  مؤثر

 (.2000)البراگت و همکاران کیلوکالری انرژی توسط فعالیت بدنی در هفته بسوزانند  1000افراد دیابتی حداقل 

د در شود  که باعث بهبومعرفی می 2در معالجه افراد دیابتی نوع  پرطرفدارترو   تررایجتمرینات هوازی نوع 

)سیگال و همکاران، شود کنترل گلیسیمیک، وضعیت لیپید، کاهش چربی بدن و کاهش گلوکز خون ناشتا می

 (.2010؛ سیگال و همکاران 2007

توان ها را میهستند و نتایج این پژوهش ضدونقیضها در مورد اثر تمرین هوازی بر سطوح رزیستین نیز پژوهش

رسد هنوز بدون تغییر در سطوح رزیستین تقسیم کرد. بنابراین به نظر میبه سه دسته کاهش، افزایش و یا 

این اساس  برتوافق عمومی در مورد نقش تمرینات هوازی بر عوامل التهابی منتخب تحقیق حاضر وجود ندارد. 

به  طراحی و 2دیابت نوع  مبتالبه افرادتمرینات هوازی بر سطوح رزیستین در بررسی تأثیر  باهدف ایمطالعه

هوازی در  ویژهبههای ورزشی های موجود در مورد آثار مثبت فعالیتشد. با توجه به گزارشعرصه اجرا گذاشته 

کاهش بافت چربی بدن، بهبود حساسیت به انسولین، نشانگرهای التهابی و افزایش آمادگی بدنی ، هدف پژوهش 

چاق  افراددر  اخص مقاومت به انسولینهای ورزشی هوازی بر سطوح رزیستین، شحاضر بررسی اثر فعالیت

 است. 2دیابت نوع  مبتالبه
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 بیان مسئله -1-2

 .شودمیمختلف فرد مبتال و کاهش طول عمر  هایارگاندیابت، بیماری مزمنی است که منجر به صدمه به 

متابولیکی است که توسط هیپرگلیسیمی ناشی از فقدان یا نقص در ترشح یا عملکرد  هایبیماریدیابت از 

. سازمان بهداشت جهانی، دیابت را بیماری (2007)انجمن دیابت امریکا،  شودایجاد می هاآن هردویانسولین یا 

 مؤثر طوربهقادر نیست  کند و یا بدنکافی انسولین تولید نمی یاندازهبهمزمنی تعریف کرده که در آن پانکراس 

دیابت  شناسیسببدر  (. 2011)انجمن دیابت امریکا،  توسط پانکراس استفاده کند تولیدشدهاز انسولین 

ی خانوادگی، عوامل روانی مانند احساس ناکامی، تنهایی و غمگینی نقش مهمی را وراثت، سابقه ازجملهعواملی 

از: دیابت  اندعبارتبالینی چهار نوع دیابت وجود دارد که  ازنظر .(2002)اسلیدیگ،  در بروز این بیماری دارند

(، اختالل در NIDDM) 2یا غیر وابسته به انسولین 2، دیابت نوع (IDDM) 1یا وابسته به انسولین 1نوع 

 10تا  5دیابت نوع یک که  (. 2007)انجمن دیابت امریکا، ( GDM) 4( و دیابت حاملگیIGT) 3تحمل گلوکز

نقص در تولید انسولین توسط  درنتیجۀو  باشدمی، وابسته به انسولین شودمیرا شامل  هادیابتیدرصد از 

درصد از کل  95تا  90نوع دیابت بوده و حدود  ترینشایع 2دیابت نوع  .شودمیبتای پانکراس ایجاد  هایسلول

بی از سندروم متابولیکی ) نوع دو ترکیدیابت (. 2011)انجمن دیابت امریکا، شود موارد دیابت قندی را شامل می

و چاقی احشایی( و پاتوفیزیولوژی آن منتج از  5ی، دیس لیپیدمیفشارخون پر ،ندوتلیالا، نقص در کار التهاب

وانگ و همکاران، ) باشدمی 6هابتا و آدیپوکین هایسلولت انسولین، نقص در عمل متقابل پیچیده بین مقاو

به اختالل  در افراد چاق را ویژهبه 2شیوع دیابت نوع  مطالعات نیز، این(.  2005 ؛ استومول و همکاران ،2010

دارند که اند. این مطالعات اظهار میهای چرخه خون نسبت دادهسایتوکاین های هورمونی ومیانجی در سطوح

                                                           
1 Insulin Dependent Diabetes Melitus 

2 Non Insulin Dependent Diabetes Melitus 

3 Impaired Glucose Tolerance 

4 Gestational Diabetes Melitus 

5 Dyslipidemia 

6 Adipokines 
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نکروزفاکتور  تومور های التهابی نظیر لپتین، رزیستین،های بتا در معرض میانجیسلول مدتطوالنیقرار گرفتن 

؛ استومول و 2010مکاران، وانگ و ه) ها همراه است آسیب عملکرد این سلول ها باآلفا و برخی اینترلوکین

باشند های قوی مقاومت به انسولین میبینی کنندهچاقی و توزیع چربی بدنی مرکزی از پیش .(2005، همکاران

عدم فعالیت باعث کاهش حساسیت به  (2011ضا نیاورانی )فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال، ترجمه احمدر

در ارتباط با افزایش مقاومت به انسولین هستند  2شود. چاقی و دیابت نوع می غیرفعالانسولین در افراد 

. چاقی منجر (1390محمدی و همکاران، ؛ 2011)فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال، ترجمه احمدرضا نیاورانی 

شود(، در این ها نامیده میشود )که آدیپوسیتوکاینترشحی از  بافت چربی می هایهورمونبه تغییر در وضعیت 

ها را ترشح کرده که باعث مقاومت به انسولین و افزایش نسبی بیشتر این هورمون طوربهوضعیت، بافت چربی 

است  شدهشناختهآدیپوکین  50. بیشتر از (2010)حسین و همکاران، شود کاهش حساسیت به انسولین می

-شوند و باعث پیشرفت مقاومت به انسولین در افراد دیابتی مییستین که توسط بافت چربی ترشح میزر ازجمله

توانند از کنند و میترواسکلروزی شرکت میها در التهاب و آآدیپوسیتوکاین .(2001)استفان و همکاران شوند 

)هاول و بین چاقی و مقاومت به انسولین باشند  شدهگمباشند، شاید این ارتباط  2ت نوع دالیل ایجاد دیاب

 .(2002همکاران، 

های با انتهای کربوکسیل غنی ای از پروتئینها، متعلق به خانوادهرزیستین هورمون جدید مترشحه از آدییپوسیت

نیز معروف  های موجود در نواحی التهابینپروتئی یا شبه رزیستینی هایمولکولباشد که به از سیستین می

از دیابت و  ایبالقوهدهد که رزیستین انسان یک بیومارکر التهابی و میانجی شواهد اخیر نشان می .است

رزیستین آدیپوکاینی است که در متابولیسم و  (.2011)اسجوارتز و همکاران، قلبی عروقی است  هایبیماری

ارتباط  عنوانبه ،یناآدیپوکباشد. ابتدا این آن تخریب حساسیت انسولین میالتهاب نقش دارد و نقش عمده 

است و  شدهشناخته انسولین به  مقاومت در های مسئولتنظیم مکانیسم وسیلهبهای با چاقی و دیابت بالقوه

 سریلو و همکاران،؛ 2005)کاسمینسکی و همکاران سپس شواهدی از نقش التهابی  رزیستین مشاهده شد 
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قلبی عروقی است سطوح باالی  هایبیماریکننده جدیدی از  بینیپیشرزیستین یک مارکر التهابی و  .(2012

قلبی و عروقی، التهاب  هایخطر ناراحتیهای پیش آنژینی التهابی، سندرم متابولیک، افزایش رزیستین با شاخص

، سکته  3ورم مفاصل ،2سندروم کرونری حاد ،1، اختالل کلیوی، سرخرگ کرونریمغزیضربهروماتوئید، آسیب 

همکاران،  ؛ منزاگی و2010همکاران،  ؛ دانگ و2009)فرانک و همکاران، ارتباط دارد  4و نارسای قلبی قلبی

متابولیکی و التهاب  هایمکانیسمگیر در ریک فاکتور پاتوژنیک د عنوانبهرزیستین  ،در برخی مطالعات  .(2012

یک  عنوانبه اخیراًرزیستین (. 2001استفان و همکاران، ) است شدهمعرفی شودمیزایی که منتج به دیابت 

ایلومی ) های ترکیب بدن و مقاومت به انسولین داردکه ارتباط مثبتی با ویژگی شدهشناختههورمون آدیپوسایت 

د که رزیستین ارتباط مستقیم با تغییرات نمایه توده بدن، چربی برخی محققان، بیان کردن(. 2009و همکاران، 

؛ 2005؛ کوپف و همکاران، 2003سیال و همکاران، ) بدن،  گلوکز، انسولین و مقاومت انسولین در افراد چاق دارد

نقش مهمی در بهبود حساسیت انسولین  تواندمیتغییرات این آدیپوکین  احتماالً بنابراین ( 2011ال و همکاران، 

  .عوارض دیابت نوع دو داشته باشد و کاهش

، انجام تمرینات ورزشی برای مدتی طوالنی وزناضافهچاق یا دارای  2های نوع های درمان برای دیابتیراه ازجمله

. فعالیت (2010همکاران  ؛ زاناسو و2006)سیگال و همکاران، های متابولیکی با آن ایجاد شود است تا سازگاری

است. شواهد زیادی وجود دارند که آثار  شدهشناختهدرمان افراد دیابتی  عنوانبهورزشی چندین دهه است که 

اند کرده تأیید 2تمرین هوازی یا مقاومتی را در درمان بیماران دیابتی نوع  ازجملهمفید تمرینات ورزشی 

انجمن دیابت آمریکا با توجه به آثار مفید فعالیت  (. 2010ن همکارا ؛ زاناسو و2006)سیگال و همکاران، 

ورزش،  (.2006)سیگال و همکاران، کند جلسه تمرین در طول هفته تشویق می 3ورزشی، افراد دیابتی را به 

 -قلبی هایبیماریبخشد و فاکتورهای خطرزای متابولیک را در ارتباط با ها را بهبود میوضعیت سالمتی دیابتی

                                                           
1  Coronary Artery Aisease (CAD) 

2  Acute Coronary Syndrome (ACS) 

3   Arthritis 

4  Heart Failure 
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. همچنین باعث (2011)هوپس و همکاران، دهد دهد و حساسیت به انسولین را افزایش میقی کاهش میعرو

 (.2011همکاران،  )بلو وشود کاهش وزن، چربی بدن و بهبود کنترل گلیسیمیک می

توان ها را میهستند و نتایج این پژوهش ضدونقیضها در مورد اثر تمرین هوازی بر سطوح رزیستین نیز پژوهش

؛ 2006)جامورتاز و همکاران، به سه دسته کاهش، افزایش و یا بدون تغییر در سطوح رزیستین تقسیم کرد 

اثر تمرین هوازی بر  ضدونقیض. لذا با توجه به نتایج ( 1389همکاران  ؛ رشیدلمیر و2010همکاران  بالدوچی و

، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین 2ع و دیابت نو وزناضافهرزیستین و اهمیت رزیستین و ارتباط آن با 

 بود. 2دیابت نوع  مبتالبه افرادهوازی بر سطوح رزیستین، شاخص مقاومت به انسولین در 

 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش -1-3

را  توسعهدرحالبلکه کشورهای  یافتهتوسعهکشورهای  تنهانهامروزه چاقی یک اختالل متابولیکی شایع است که 

سندرم " عنوانبهتوان (. در حقیقت چاقی را می2007انجمن دیابت امریکا ) داده استقرار  تأثیرنیز تحت 

ترین مشکالت برای جوامع بوده و شیوع آن در تمامی کرد که امروزه یکی از بزرگ گذارینام "جهانی جدید

ین آمار سازمان بهداشت آخر بر اساس(. 2013واند و همکاران، های سنی در جهان رو به افزایش است )گروه

اند، از این تعداد بیش بوده وزناضافهتر( دارای ساله و مسن 20بیلیون بالغ ) 1.4، بیش از 2008جهانی در سال 

چاقی با  .(2013سازمان جهانی بهداشت، اند )میلیون زن چاق بوده 300میلیون مرد و نزدیک به  200از 

قلبی و عروقی  هایبیماریبه انسولین، افزایش چربی خون و  وابستهغیر خطرناکی نظیر دیابت  هایبیماری

 (.2011؛ انجمن دیابت امریکا، 2007انجمن دیابت امریکا، بنابراین یک مشکل سالمتی عمده است )است همراه 

 هزار نفر 284در حدود  2007های دیابت گزارش کرده است که؛ در سال هزینه انجمن دیابت آمریکا، در مطالعه

 عروقی است -قبلی هایبیماریها مربوط به در دیابتی ومیرمرگدرصد  65اند که از این میزان دیابت مرده براثر

در  2007در سال  متحدهایاالتاطالعات جدید، هزینه اقتصادی دیابت را در  (.2011)فردکین و همکاران، 
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 دهمیکافراد دیابتی و  هایمراقبتصرف  مپنجیکاند که از این میزان، بیلیون دالر تخمین زده 174حدود 

 (.2011)فردکین و همکاران، شود ویژه از عوارض آن می هایمراقبتصرف 

از بین (. 2009)مارویچ و همکاران،  در بیشتر کشورهای پیشرفته است ومیرمرگی علت عمده ششمیندیابت را 

)بالدوچی عروقی و بیماری عروق کرونری قلب است  -قلبی هایبیماریعوارض دیابت، بیشترین هزینه مربوط به 

دیابت و  مبتالبهیک مارکر التهابی در افراد چاق و  عنوانبهرزیستین آدیپوکاینی است،  (2010همکاران،  و

قلبی عروقی سطوح باالتری دارد  و از طریق تخریب مسیر سیگنالی گیرنده انسولینی منجر به  هایبیماری

بنابراین رزیستین در . (2011؛ اسچوارتز و همکاران، 2011)شارما و همکاران،  شود نی میمقاومت انسولی

از سوی دیگر  (2011)شارما و همکاران، ای داشته باشد تواند نقش ویژهمی 2پیشگیری و درمان دیابت نوع 

کشف شد و نقش ورزش بر روی آن زیاد مطالعه نشده و  2001رزیستین هورمون جدیدی است که در سال 

نقش ورزش بر روی رزیستین انجام گیرد.  دربارهالزم است که تحقیقاتی  است لذا آمدهدستبهنتایج متناقضی 

است و  مؤثرو عوارض آن  2 دهند که فعالیت بدنی  منظم در پیشگیری و کنترل دیابت نوعنشان می هاپژوهش

تغییر در سبک زندگی . (2010)کولبیرگ و همکاران، اندازند می تأخیرعوارض آن را به  یا ابتال به دیابت و

در بیماران مسن  ومیرمرگها و های ورزشی سبک و متوسط باعث کاهش بیماریغیرفعال و شرکت در فعالیت

است  شدهشناختهمدیریت دیابت و پیشگیری از عوارض دیابت  سنگ بنای عنوانبه مدتطوالنیشود ورزش می

 .(2011)چاداک و همکاران، 

 اهداف پژوهش -1-4

 هدف کلی  -1-4-1

 2دیابت نوع  مبتالبهبررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح رزیستین و شاخص مقاومت به انسولین در افراد 
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 اهداف اختصاصی -1-4-2

 2دیابت نوع  مبتالبهبررسی اثر تمرین هوازی بر سطح رزیستین در افراد  -1

 2دیابت نوع  مبتالبهبررسی اثر تمرین هوازی بر شاخص مقاومت به انسولین در افراد  -2

 2دیابت نوع  مبتالبهخون در افراد  گلوکزبررسی اثر تمرین هوازی بر سطح  -3

 2دیابت نوع  مبتالبهبررسی اثر تمرین هوازی بر سطح انسولین در افراد  -4

 2دیابت نوع  مبتالبهدر افراد   LDL-Cبررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح  -5
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 2دیابت نوع  مبتالبهدر افراد TGبررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح  -7

 2دیابت نوع  مبتالبهدر افراد کلسترول تام بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح  -8

 2دیابت نوع  مبتالبهدر افراد   CRPبررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح  -9

 2دیابت نوع  مبتالبهبررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح هموگلوبین گلیکوزیله در افراد  -10

 2دیابت نوع  مبتالبهن وزن در افراد بررسی اثر تمرین هوازی بر میزا -11

 2دیابت نوع  مبتالبهبررسی اثر تمرین هوازی بر درصد چربی در افراد  -12

 پژوهش هایفرضیه -1-5

 دارد. تأثیر 2دیابت نوع  مبتالبهتمرین هوازی منتخب  بر سطح رزیستین در افراد  -1

 دارد. تأثیر 2دیابت نوع  مبتالبهتمرین هوازی منتخب  بر شاخص مقاومت به انسولین در افراد  -2

 دارد. تأثیر 2دیابت نوع  مبتالبهخون در افراد  گلوکزبر سطح تمرین هوازی منتخب   -3

 دارد. تأثیر 2دیابت نوع  مبتالبهبر سطح انسولین در افراد تمرین هوازی منتخب  -4

 دارد. تأثیر 2دیابت نوع  مبتالبهدر افراد   LDL-Cبر سطوح تمرین هوازی منتخب  -5

 دارد. تأثیر 2دیابت نوع  مبتالبهدر افراد   HDL-Cبر سطوح تمرین هوازی منتخب  -6
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 دارد. تأثیر 2دیابت نوع  مبتالبهدر افراد TGبر سطوح تمرین هوازی منتخب  -7

 دارد. تأثیر 2دیابت نوع  مبتالبهدر افراد کلسترول تام بر سطوح تمرین هوازی منتخب  -8

 دارد. تأثیر 2دیابت نوع  مبتالبهدر افراد   CRPبر سطوح تمرین هوازی منتخب  -9

 دارد. تأثیر 2دیابت نوع  مبتالبهبر سطوح هموگلوبین گلیکوزیله در افراد تمرین هوازی منتخب  -10

 دارد. تأثیر 2دیابت نوع  مبتالبهبر میزان وزن در افراد تمرین هوازی منتخب  -11

 دارد. تأثیر 2دیابت نوع  مبتالبهبر درصد چربی در افراد تمرین هوازی منتخب  -12

 و اصطالحات تخصصی هاواژهتعریف  -1-6

 تمرین هوازی )استقامتی( -1-6-1

 برنامه تمرین .شودتمرینی که در آن دستگاه اکسیژن، منبع انرژی غالب بوده و باعث افزایش ظرفیت هوازی می 

با  وپادستشامل حرکات راه رفتن سریع، نرم دویدن، دویدن و حرکات ترکیبی  2های نوع هوازی برای دیابتی

هفتگی افزایش  صورتبهدر طول تمرین  تدریجبه  باراضافهاصل  هکه در آن شدت با توجه ب متوسط است شدت

 (.2006)سیگال و همکاران، یابد می

  شاخص توده بدن -1-6-2

  مجذور قد به متر برتقسیمنسبت وزن بدن به کیلوگرم 

 نانسولی -1-6-3

 30با    Bو زنجیره اسیدآمینه 21با   A زنجیرهی پپتید دوزنجیرهکه از است  پلی پپتیدییک هورمون 

انسولین نقش محوری در د. دو پیوند دیسولفید متصل هستن وسیلهبهاست که  شدهتشکیل اسیدآمینه

  .(1393، هال )گایتون و بدن دارد وسازسوخت
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 رزیستین -1-6-4

کشف شد. رزیستین بیومارکر  2001ر سال رزیستین یک هورمون پپتیدی غنی از سیستیین است که د 

آن در ارتباط با  یافتۀافزایشقلبی عروقی است. سطوح  هایبیماریاز دیابت و  ایبالقوهالتهابی و میانجی 

؛ اسچوارتز و 2011)شارما و همکاران،  و نقش مخالفی با عمل انسولین دارد  باشدمیمقاومت انسولینی و چاقی 

 .(2011همکاران، 

 مقاومت انسولینی  -1-6-5

مؤثر انسولین را بکار گیرد، به خاطر نقص در  طوربه تواندمیمتابولیکی که در آن، بدن انسان ن نظمیبی

 (.گایتون و هال) عضالت وبافت چربی  هایسلولموجود در  انسولینی هایگیرنده

 مبانی نظری پژوهش -1-7

 دیابت -1-7-1

متابولیکی است که توسط هیپرگلیسیمی ناشی از فقدان یا نقص در ترشح یا عملکرد  هایبیماریدیابت از 

سازمان بهداشت جهانی، دیابت را بیماری  (.2007)انجمن دیابت امریکا، شود ایجاد می هاآن هردویانسولین یا 

 طوربهکند و یا بدن قادر نیست کافی انسولین تولید نمی یاندازهبهمزمنی تعریف کرده است که در آن پانکراس 

دیابت  شناسیسببدر  (2011)انجمن دیابت امریکا، توسط پانکراس استفاده کند  تولیدشدهاز انسولین  مؤثر

ی خانوادگی، عوامل روانی مانند احساس ناکامی، تنهایی و غمگینی نقش مهمی را ، سابقهوراثت ازجملهعواملی 

 (2002همکاران،  )اسلیدیگ ودر بروز این بیماری دارند 
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 انواع دیابت -1-7-2

، دیابت (IDDM) 1یا وابسته به انسولین 1از: دیابت نوع  اندعبارتبالینی چهار نوع دیابت وجود دارد که  ازنظر

( GDM) 4( و دیابت حاملگیIGT) 3(، اختالل در تحمل گلوکزNIDDM) 2یا غیر وابسته به انسولین 2نوع 

 (.2007)انجمن دیابت امریکا، 

 1دیابت نوع  -1-7-3

رشح انسولین تکمبود  پیدر  این بیماری ،است 1 مزمن دوران کودکی و نوجوانی دیابت نوع هایبیماری یکی از

د یا کاهش عملکر کمبود ترشح و یشود. در این بیماربتا پانکراس ایجاد می هایسلولدر اثر تخریب خود ایمنی 

به  ابت وابستهشود. این نوع دیابت که دیانسولین منجر به اختالل متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین می

آن در  بروزمکان او  شودها را شامل میدرصد دیابتی 10تا  5 ،شودیده میانسولین یا دیابت آغاز جوانی نیز نام

ودکان و . این نوع دیابت بیشتر در ک(2011)انجمن دیابت امریکا، سالگی وجود دارد.  9تا  8هر سنی حتی 

، هال ون و)گایتاست  شدهگزارشهای هشتم یا نهم زندگی نیز بروز آن در دهه هرچنددهد نوجوانان رخ می

2011.) 

 2دیابت نوع  -1-7-4

شود درصد از کل موارد دیابت قندی را شامل می 95تا  90نوع دیابت بوده و حدود  ترینشایع 2دیابت نوع 

سالگی  60تا  50بین  غالباً سالگی و  3پس از  2موارد دیابت نوع شیوع بیشتر (. 2011)انجمن دیابت امریکا، 

 هایسالالبته در  .نامندمی سالیبزرگدیابت  غالباًلذا این سندرم را کند. میپیشرفت  تدریجبهو شود میشروع 

                                                           
1 Insulin Dependent Diabetes Melitus 

2 Non Insulin Dependent Diabetes Melitus 

3 Impaired Glucose Tolerance 

4 Gestational Diabetes Melitus 
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همواره رو به افزایش  اندشتهداسن سال  20از  ترجوانکه برخی  2دیابت نوع  مبتالبه ترجواناخیر آمار بیماران 

عامل  ترینمهم عنوانبهمربوط به افزایش شیوع چاقی است که  عمدتاًرسد که این روند به  نظر می. بوده است

هال ترجمه نیاورانی  )گایتون و  است شدهشناخته ساالنبزرگدر کودکان و نیز در  2 خطرساز در دیابت نوع

بتا به ناتوانی در ترشح  هایسلولدر عملکرد  روندهپیش، تخریب یا اختالل 2. در پاتوژنز دیابت نوع (2011

؛ بیرگمن و 2011)انجمن دیابت امریکا، ولین جهت جبران و غلبه بر مقاومت به انسولین همراه است انس

)انجمن دیابت امریکا، را ندارند  β هایسلولاین بیماری، تخریب خود ایمنی  مبتالبه. افراد (2002همکاران 

توانند سطوحی از انسولین خون را داشته باشند که نرمال یا بیشتر از سطوح نرمال این بیماران می (. 2011

-نیز رخ می β هایسلولباشد. سطوح باالی گلوکز خون در این بیماران با مقدار انسولین زیاد و عملکرد طبیعی 

اتوفیزیولوژیک با سه ناهنجاری پ 2. دیابت نوع (1999همکاران  ؛ ویری و2011)انجمن دیابت امریکا، دهد 

شود. کبد مشخص می وسیلهبهگلوکز  ازحدبیشاختالل در ترشح انسولین، مقاومت محیطی به انسولین و تولید 

ماند، چون رغم مقاومت به انسولین، تحمل گلوکز در حد طبیعی باقی میدر مراحل اولیه این بیماری، علی

کنند. با پیشرفت مقاومت به انسولین مشکل را جبران میبتای پانکراس با افزایش تولید انسولین این  هایسلول

و هیپرانسولینمی جبرانی، جزایر پانکراس قادر به حفظ و تداوم افزایش انسولین خون نخواهند بود که در این 

و کاهش بیشتر انسولین و افزایش تولید گلوکز کبدی، منجر به بروز دیابت  ایجادشدهحالت عدم تحمل به گلوکز 

 )ویری وبتا رخ دهد  هایسلولممکن است نارسایی  درنهایتشود و مراه با هیپرگلیسیمی ناشتا میآشکار ه

 .(1390همکاران  ؛ محمدی و1999همکاران 

 معموالً مقاومت به انسولین  مبتالبههر دو عوامل ژنتیکی و محیطی در بروز این بیماری سهیم هستند. افراد 

، اختالل در 3، افزایش انسولین2یفشارخون پر، 1چربی وسازسوختچاقی احشایی، اختالل در  ازجملهعوارضی 

                                                           
1 Dyslipidemia 

2 Hypertension 

3 Hyperinsulinemia 
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 )ویری و رادارندزودرس  1اندوتلیال عروق، افزایش اوره پالسما و التهاب عروق و تصلب شرایین هایسلولکارکرد 

یا سندرم مقاومت  2م متابولیکسندر مبتالبه معموالًگونه افراد این (.1390همکاران  ؛ محمدی و1999همکاران 

 تأکیدبر نقش پاتوژنیک مرکزی مقاومت به انسولین  گذارینامدانند، که در تمامی این موارد این می 3به انسولین

شان باعث افزایش بیشتر بیماران این نوع دیابت چاق هستند و چاقی (.1390همکاران  )محمدی وکند می

مقاومت به انسولین با کاهش وزن و معالجات فارماکولوژی هیپرگلیسیمی شود. بیشتر مقاومت به انسولین می

؛ انجمن دیابت 2007)انجمن دیابت امریکا، آوردن شرایط نرمال کافی نیست  به دستیابد اما برای بهبود می

های جیدر افراد چاق را به اختالل در سطوح میان ویژهبه 2برخی مطالعات دیگر، شیوع دیابت نوع  (2011امریکا 

 مدتطوالنیدارند که قرار گرفتن اند. این مطالعات اظهار میهای خونی نسبت دادههورمونی و سایتوکین

ها که توسط بتا در معرض نشانگرهای التهابی همچون تومور نکروز آلفا، رزیستین و برخی اینترلوکین هایسلول

 ؛ استرامول و2010)وانگ و همکاران اه است ها همرشوند با آسیب عملکرد این سلولبافت چربی تولید می

 .(2005همکاران، 

 دیابت حاملگی -1-7-5

شود و عبارت است از عدم تحمل این نوع بیماری برای اولین بار در جریان بارداری شروع و یا تشخیص داده می

ای به انسولین و هیپرانسولینمی در تعدادی از زنان در زمان بارداری و حاصل وجود مقاومت زمینه کربوهیدرات

این نوع دیابت که دیابت بارداری نیز  (.1390همکاران  ؛ محمدی و1389همکاران،  )میرفیضی وباردار است 

شود آن می مبتالبهآنتاگونیستی در افراد  هایهورمونشود باعث افزایش نیازمندی به تزریق انسولین و نامیده می

 50را در مراحل بعدی زندگی تا  2. این نوع دیابت، خطر ابتال به دیابت نوع (1389همکاران،  و)میرفیضی 

تا  1. شیوع این اختالل با توجه به جمعیت مورد تست از (.1389همکاران،  )میرفیضی ودهد درصد افزایش می

                                                           
1 Atherosclerosis 

2 Metabolic Syndrome 

3 Insulin Resistance Syndrome 
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روز هیپرگلیسیمی در ب (.1390همکاران  ؛ محمدی و1389همکاران،  )میرفیضی واست  شدهگزارشدرصد  14

هایی ای که بر روی خانمدهد. در مطالعهرا پس از بارداری افزایش می 2زمان بارداری، احتمال ایجاد دیابت نوع 

 10را در این افراد در سال اول  2که سابقه ابتال به دیابت بارداری را داشتند صورت گرفت، شیوع دیابت نوع 

-. دیابت حاملگی آثار زیان(1389همکاران،  )میرفیضی ودرصد گزارش کردند  47 بعدازآنسال  5درصد و در 

های حین زایمان و سزارین، اختالالت متابولیک توان به آسیبباری برای هم مادر و هم جنین دارد که می

؛ 1389اران، همک )میرفیضی وپس از زایمان و در آینده اشاره کرد  2نوزادی و همچنین ابتال مادر به دیابت نوع 

 (.1390همکاران  محمدی و

 اختالل در تحمل گلوکز -1-7-6

با  معموالًشود و فی میای زندگی معردر ادامه 2فاکتور خطر برای ابتال به دیابت نوع  عنوانبهاین نوع اختالل 

بر  گرممیلی 200تا  140گرم گلوکز خوراکی بین  75ساعت پس از صرف صبحانه )مصرف  2گلوکز خون ناشتا، 

 باچانان و)( است 2دیابت نوع  ویژهبهشود و یک مرحله پیش از شروع دیابت )دسی لیتر( تشخیص داده می

دم رعایت نکات عسبک زندگی و  تغییرعدم. افرادی که به این اختالل مبتال هستند، در صورت (2001همکاران 

)محمدی ند روپیش می 2سمت ابتال به دیابت نوع  سال داشتن این اختالل به 10مربوط به رژیم غذایی بعد از 

درصد برآورد شده است  17سال حدود  65تا  35. شیوع این اختالل در گروه سنی (.1390همکاران  و

 (.1390همکاران  )محمدی و

 2های تشخیص بیماری دیابت نوع مالک -1-8

سطوح طبیعی گلوکز خون ناشتا در افراد یکی از معیارهای اولیه برای تشخیص دیابت، گلوکز خون ناشتا است. 

گرم بر دسی لیتر میلی 126دیابت: بیشتر از  مبتالبهگرم بر دسی لیتر است اما در افراد میلی 100سالم: کمتر از 
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برای تشخیص دیابت از معیار جدیدتری یعنی هموگلوبین گلیکوزیله برای  اخیراً 1است. انجمن دیابت امریکا

درصد  5/6هموگلوبین گلیکوزیله بیشتر یا مساوی با   کند. یعنی افرادی که سطوحمی تشخیص دیابت استفاده

هموگلوبین  مقادیر سالم، دارای . افراد(2010)راهنمای تمرین پزشکی، دیابت هستند  مبتالبهداشته باشند، 

بیماری، خفیف  شدت دارای و عالی مراقبت تحت دیابتی و بیماران هستند درصد 6 تا 4 گلیکوزیله بین

های هموگلوبین گلیکوزیله اندازه(. 2011)انجمن دیابت امریکا،  دارند درصد 7 تا 6 هموگلوبین گلیکوزیله بین

-می بندیطبقه خطرناک و شدید بسیار درصد، 9 از باالتر  و شدید و متوسط درصد، 9 تا 7 در افراد دیابتی بین

اهداف درمانی مهم در کنترل بیماران دیابتی بهبود کنترل  ازجمله. (2011)انجمن دیابت امریکا، شوند 

این  ترینمهم ازجمله .های مرتبط با دیابت استو بررسی هاآزمایشای از که شامل مجموعه متابولیک است

، لیپوپروتئین (c-LDL) 2وزیله، لیپوپروتئین کم چگالکگیری میزان هموگلوبین گلیاندازه توان بهمی هاآزمایش

ترین آزمایش برای رایجاشاره کرد. بدن  ترکیبو  فشارخون گلیسرید،کلسترول، تری ،(c-HDL) 3پرچگال

 ،دیابت مبتالبهوزیله و بهترین هدف درمانی در افراد کگیری هموگلوبین گلیبندی کنترل متابولیک اندازهدرجه

درصد کاهش  35 وزیله با کین گلیدرصد کاهش در میزان هموگلوب یک هر. وزیله استکتعدیل هموگلوبین گلی

به  2005از سال انجمن دیابت امریکا  (. 2011)انجمن دیابت امریکا،  همراه است 2عوارض دیابت نوع  درخطر

 5/6مقدار هموگلوبین گلیکوزیله الف: د نکنبرای تشخیص دیابت توصیه میرا استفاده از چهار معیار زیر  بعد

ساعت بعد  2 خون گلوکز  ج: ،بر دسی لیتر یا بیشتر لیترمیلی 126ناشتا  خون لوکز ب: مقدار گ ،باالتر یادرصد 

مثل ) گلوکز خونعالئم کالسیک  د: ،بر دسی لیتر یا بیشتر لیترمیلی 200از صبحانه در طی تست تحمل گلوکز 

)انجمن دیابت در حد زیاد(  یا افزایش قند خون ، کاهش وزن به علت ناشناختهازحدبیشپر ادراری، عطش 

 (.2010امریکا، 
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 توصیه انجمن دیابت امریکا برای کنترل قند خون  -1-1جدول 

 در هر دسی لیتر گرممیلی 199کمتر از  ساعت پس از صرف غذا 2سطح گلوکز خون 

 در هر دسی لیتر گرممیلی 125تا  100 سطح گلوکز خون ناشتا  

 

 2بیماری دیابت نوع  همراه با هایبیماریو اختالالت و  عوامل خطرزا -1-9

 2دیابت نوع  مبتالبهی در افزایش شدت این بیماری در افراد ابتا از اهمیت ویژه هایسلولآسیب عملکرد 

ی خانوادگی دیابت )استعداد ژنتیکی(، شدت . چاقی، سن باال، سابقه(2002همکاران  )بیرگمن وبرخوردار است 

و ناسالم و کیفیت زندگی پایین  غیرفعالباالی دیابت، عدم خود مدیریتی و عدم کنترل قند خون، سبک زندگی 

 (.20011؛ انجمن دیابت امریکا2007همکاران  )کلیت وعوامل خطر دیابت و عوارض آن هستند  ترینمهماز 

 )کلیت وشود عروقی محسوب می -از عوامل شایع و مهم اختالالت قلبی 2بتی نوع باال در بیماران دیا فشارخون

ها و یک عامل اصلی خطر افزایش بیماری 2دیابت نوع   (.20011؛ انجمن دیابت امریکا2007همکاران 

شامل انفارکتوس میوکارد، سکته مغزی و واسکوالر و خطر مستقلی برای هر دو نوع بیماری ماکر ومیرمرگ

شامل رتینوپاتی با از دست دادن بالقوه دید، نفروپاتی منجر به نارسایی کلیه، نفروپاتی  واسکوالرکرویبیماری م

های دستگاه گوارش، ادراری محیطی با خطر احتمالی زخم پا، مفاصل و نفروپاتی اتونومیک منجر به اختالل

باال،  فشارخونخطرزای قلبی عروقی مانند عالئم قلبی عروقی و اختالل جنسی اغلب با دیگر عوامل ، تناسلی

کاهش فعالیت ورزشی با کاهش سریع  اختالل چربی، چاقی، عدم فعالیت بدنی و کشیدن سیگار همراه است

همکاران  ؛ چاداک و2011؛ انجمن دیابت امریکا 2007حساسیت به انسولین همراه است )انجمن دیابت امریکا 

2011 .) 



 
 

19 
 

همکاران  )ویلیت وشود گلیسیمی باال باعث افزایش تخریب انسولین و گلوکز خون مییک رژیم غذایی با شاخص 

شود . مصرف رژیم غذایی با شاخص گلیسیمی باال باعث افزایش گلوکز باالی خون و غلظت انسولین می(2002

  (. 2002همکاران  )ویلیت وآن عدم تحمل گلوکز و فاکتورهای خطرناک دیابت را در بردارد  موجببهکه 

و کاهش  LDL ،1VLDL ازجملههای با چگالی پایین پروتئینافزایش انسولین به همراه افزایش در لیپو

کند. برخی ی ابتال به تصلب شرایین را مهیا میباال، زمینه فشارخونبه همراه  HDL پرچگالیهای لیپوپروتئین

، دیس لیپیدمی، افزایش 2عروقی را ناشی از دیابت نوع  -قلبی هایبیماریمطالعات عوامل گسترش 

)لو و اند ( معرفی نمودهHDL) پرچگالی( و کاهش لیپوپروتئین LDL) چگالیکمگلیسیرید، و لیپوپروتئین تری

ها است  این عفونت ترینشایعشود که عفونت ادراری . دیابت موجب افزایش خطر عفونت می(2003همکاران، 

 (. 2005همکاران،  و )بویکو

داری بیشتر از جمعیت معنی طوربهدیابت  مبتالبهروانی مانند افسردگی در بیماران  هایبیماریمیزان شیوع 

  (.2004همکاران  )گلدنی و اندکردهبرابر افراد عادی اعالم  2های مختلف میزان آن را تا عادی است و در بررسی

 2ارتباط چاقی و دیابت نوع  -1-10

% از موارد دیابت 80و چاقی علت اصلی  وزناضافهدفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت گزارش کرده است که 

اروپا است.  ساالنبزرگباال در میان  فشارخون% از موارد 5% از موارد بیماری ایسکمیک قلبی و 35، 2نوع 

چاقی و  واسطهبهبا بیماری  توأمگی میلیون سال زند 12مرگ و بیش از  میلیونیکساالنه بیش از  عالوهبه

 (.2007همکاران،  شود )برانچ وایجاد می وزناضافه

 شدهمعرفیدر امریکا و جهان  2از عوامل پیشرفت دیابت نوع  غیرفعال، چاقی و سبک زندگی وزناضافهشیوع 

اط زیادی با یکدیگر و چاقی ارتب 2. دیابت نوع (2007؛ انجمن دیابت امریکا 2008همکاران،  )فردکین واست 
                                                           
1 Very Low Density Lipoprotein  
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هال ترجمه  )گایتون وشود می 2که چاقی باعث افزایش مقاومت به انسولین در افراد دیابتی نوع  ویژهبهدارند  

 )محمدی ودیابت، چاق نیز هستند  مبتالبهدرصد افراد  90تا  60که  شدهگزارش. (2011احمد نیاورانی، 

 . (1390همکاران، 

که چاقی  شدهپذیرفته طورکلیبهنقش دارد.  2اند که چاقی در پاتوژنز دیابت نوع مطالعات مختلف نشان داده

ریسک فاکتور  ترینمهم عنوانبهو ژنتیکی مستعد هستند  ازلحاظبیماری در افرادی است که  پیدایش مسئول

رکزی چاقی م .(2007؛ انجمن دیابت امریکا 2005همکاران،  )کامینسکی و است شدهشناخته 2دیابت نوع 

همکاران،  نقش دارد )کامینسکی و 2دیابت نوع  درنتیجهعاملی است که در پاتوژنز مقاومت به انسولین و 

عدم تحمل گلوکز و  مدتطوالنیچرب آزاد  فاکتور خطرناک برای پیشرفت  اسیدهایی (. سطوح باال2005

چاق هستند و سطوح  2های نوع (. اکثریت دیابتی1997همکاران  باشد )چارلز ومی 2پیشرفت دیابت نوع 

FFA دهد که بیشتری دارند  این نشان میFFA تواند یک لینک مهم بین چاقی، مقاومت به انسولین و می

 -ای خطرزای اختالالت قلبیو چاقی از عوامل عمده وزناضافه(. 1997همکاران  باشد )چارلز و 2دیابت نوع 

را آشکار و تشدید نماید و این بیماری و  2تواند دیابت نوع است. افزایش وزن می 2عروقی در دیابت نوع 

 ی ناشی از چاقی باشد.اعارضه ترینمهمپیامدهای منفی آن ممکن است 

 2نوع دیابت در درمان هاآن و نقش دیابت به مربوط خاص مداخالت انتخاب -1-11

خطر ژنتیک،  درزمینه احتماالًرا،  2مداخالت مربوط به روش زندگی، عوامل محیطی اصلی که خطر دیابت نوع 

و چاقی ایجاد  وزناضافهکه به دنبال آن  تحرککمو شیوه زندگی  ازحدبیشتغذیه  از اندعبارتدهند، افزایش می

برند، اثر مفیدی بر کنترل بخشند یا از بین مینیست که مداخالتی که این عوامل را بهبود می آورتعجب. شودمی

در مورد مفیدترین انواع رژیم  هاییبحثهنوز  باوجوداینکهداشته باشند  شدهتثبیت 2ع قند خون در دیابت نو

بخشد. اگرچه میزان وقوع یشه سطح قند خون را بهبود میهم تقریباًغذایی و ورزش وجود دارد، کاهش وزن 
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 2رود که سرعت این افزایش در دیابت نوع در سراسر جهان رو به افزایش است ولی انتظار می 2و 1 دیابت نوع

تواند به دلیل تغییر شیوه زندگی که منجر به افزایش شیوع چاقی و کاهش میزان بیشتر باشد که این افزایش می

 .(2009همکاران،  ؛ ناسان و2006همکاران،  )ناسان و فعالیت بدنی شده است باشد

 درزمانی زودهنگامبخشد، تشخیص دیابت را ارتقا می درازمدتامکان بهبود کنترل  احتماالًیک مداخله مهم که 

خون در هنگام شروع  قند  ترپایینشدت کمتری دارند. سطوح  معموالًاست که اختالالت متابولیک دیابت 

 )ناسان و همراه هستند درازمدتدر طول زمان و کاهش عوارض  A1Cوگلوبینتر همدرمان، با سطح پایین

اساس کنترل دیابت در کنار تغذیه و دارو  عنوانبه، فعالیت بدنی و ورزش راخی هایسالدر  (.2006همکاران، 

 (.2010همکاران  ؛ کولبیرگ و2006همکاران،   )ناسان و مطرح بوده است

 افراد دیابتی توصیه فعالیت بدنی برای -1-12

 150 حداقلعروقی  -قلبی  هایبیماریبرای بهبود کنترل قند خون، کمک به حفظ وزن و کاهش خطر ابتال به 

درصد  60تا  40= درصد ضربان قلب بیشینه 70تا  50دقیقه در هفته برنامه تمرین هوازی شدت متوسط )

درصد حداکثر اکسیژن  60ید )بیشتر از دقیقه  در هفته فعالیت هوازی شد 90حداکثر اکسیژن مصرفی( یا 

فعالیت بدنی باید در هفته توزیع شود و است.  شدهتوصیهدرصد ضربان قلب بیشینه(  70مصرفی یا بیشتر از 

روز در هفته تمرین هوازی  یا مقاومتی متوسط تا شدید باعث  4نباید دو روز پیوسته فعالیت  قطع گردد. انجام 

. برای حفظ (2006)سیگال و همکاران،  شودقلبی عروقی می هایبیماریکاهش بیشتر خطر ابتال به 

مفید  هابرای دیابتی ساعت در هفته از تمرین هوازی متوسط تا شدید ممکن است 7 ،کاهش وزن  مدتطوالنی

 تکرار بیشینه( که همه 10تا  8ها باید شامل سه زمان  در هفته )سه ست، باشد. تمرین مقاومتی برای دیابتی

تمرین ترکیبی شامل سه زمان در همچنین . (2006)سیگال و همکاران،  های عضالنی عمده را تقویت کندگروه

 که در تمرین ترکیبی مدت در یک  روز انجام گیرد. به خاطر این باهمهفته، هر دو نوع تمرین هوازی و مقاومتی 
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Research Project: The Effect of aerobic Training on Serum reesistin Levels and 

Insulin Resistance Index  in People With Type 2 Diabetes 

Executive: Ph.D Aidin Valizadeh oranj      Project partners: Ali Rajabi And 

Mohamad Ehsan Dlbari and  
Key words: aerobic exercise, Glycosylated hemoglobin, hs-CRP, resistin, type 2 

diabetes. 

Abstract: 

Backgrounds: High levels of lipids, glycated hemoglobin, fasting blood 

glucose, hs-CRP and resistin as a risk factor for cardiovascular disease in 

diabetic patients is discussed. The aim of this study was to investigate the effect 

of the implementation of an exercise protocol on the protection of heart resistin, 

insulin resistance index and some cardiovascular risk factors in obese women 

with type 2 diabetes. 

Materials and Methods: Methods: 22 obese sedentary women with type 2 

diabetes, in both test and control groups (each group, n=11). The experimental 

group for 8 weeks (three sessions per week, each session 60 minutes) aerobic 

exercise with 60 to 80 percent of maximum heart rate did. Two days before and 

after intervention was measured. 

Results: The results showed, After the intervention, weight, percent body fat, 

insulin, HbA1c, hs-CRP, LDL-C, (P=0.05), fasting blood glucose (P=0.032), 

insulin resistance (P=0.047), resistin (P=0.046), cholesterol (P=0.028) and TG 

(P=0.014) In the experimental group compared with the control group 

significantly decreased. HDL-C levels and BMI were not significantly different 

between the two groups. However, after eight weeks of aerobic HDL-C, non-

significant increase but, perceptible (P=0.084), and in the control group showed 

reduction.  

Conclusion: With the improvement of insulin resistance and inflammatory 

markers decrease the potential risk of disease and cardiac complications and 

reduced diabetes, exercise can be an effective strategy to prevent the spread of 

the disease. 
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