ناهید بیژه و همکاران /فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری دیابت زابل
pISSN:2345-5020
eISSN:2423-5571

مقاله اصیل پژوهشی
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چکیده

مقدمه و هدف :دیابت از شایع ترین بیماریهای ناشی از اختالالت متابولیک و یکی از مهم ترین مشکالت بهداشت عمومی
و به عنوان یک عامل خطر برای بیماریهای قلبی عروقی است .هدف از این مطالعه تعیین اثر هشت هفته تمرین ترکیبی بر
سطوح لپتین و -βاندروفین در زنان مبتال به دیابت نوع دوم غیرفعال بود.
مواد و روش ها 13 :زن یائسه مبتال به دیابت نوع دوم (سن 52/22 ± 5/22 :سال ،درصد چربی )33/12 ± 3/55 :به عنوان
گروه تمرین و  2زنان یائسه مبتال به دیابت نوع دوم به عنوان گروه شاهد (سن 55/13 ± 2/23 :سال ،درصد چربی 3/33 :
قلب) و برنامه قدرتی متشکل از چندین حرکت برای اندام فوقانی و تحتانی (با شدت  55تا  25درصد از  3 ،1RMتا 12
تکرار) .برای بررسی تغییرات درون گروه و بین دو گروه از آزمون اندازه های تکراری ،استفاده شد .آزمون فرضیه با سطح
معنی داری ( )P <2/25مورد آزمایش قرار گرفت.
یافته ها :افزایش معنی داری در سطوح لپتین-β ،اندروفین  Vo2max ،و قدرت همچنین کاهش قابل مالحظهای در BMI
و درصد چربی مشاهده شد (.)P <2/25
بحث و نتیجه گیری :با توجه به کاهش معنیدار در  BMIو درصدچربی ،افزایش سطوح لپتین و -βاندروفین ناشی از تمرین
ترکیبی ممکن است منجر به کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی در دیابت نوع دوم است.
واژه های کلیدی :ورزش ،دیابت نوع دوم ،زنان
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بیماری دیابت از جمله شایعترین بیماریهای ناشی از
اختالالت متابولیکی و چهارمین علت اصلی مرگ و میر در
اغلب کشورهای توسعه یافته میباشد ( .)1الزم به ذکر است
که بیماریهای قلبی از عوارض مهم دیابت و اصلیترین
علت مرگ و میر در این بیماران محسوب میشود ( ،)2.3به
طوری که 25درصد مرگ و میر بیماران مبتال به دیابت
ناشی از بیماریهای قلبی -عروقی است ( .)3عالوه بر آن
عموماً دوران یائسگی با افزایش چربی احشایی به دلیل
کاهش سطوح استروژن همراه است ()5؛ اضافه وزن و چاقی
احتمال ابتال به بیماریهای قلبی عروقی و دیابت را افزایش
میدهد که با فاکتورهایی نظیر درصد چربی و نسبت دور
کمر به لگن اندازهگیری میشود ( .)0همچنین یائسگی با
بروز عوارض سندروم متابولیک همراه است ( .)2ابیدنت و
همکاران  2210سطوح سرمی اسیداوریک و لپتین را عامل
پیشبینیکننده سندروم متابولیک در زنان 22- 22سال
مطرح نموده اند ( .)3اسید اوریک محصول متابولیسم پورین
است و نقش مهمی در پاتوژنز مقاومت به انسولین دارد (.)2
هیپرانسولینی ناشی از مقاومت به انسولین خود باعث
کاهش ترشح ،افزایش باز جذب کلیوی و افزایش تولید
اسیداوریک میشود ( .)12در بیماران دیابتی نوع دو
هیپراوریسمی با بیماریهای شریان های محیطی ،پرفشار
خونی و  HbA1Cباالتر همراه است ( .)11.12.13مقاومت
به لپتین یک ریسک فاکتور مستقل قلبی -عروقی است که
میزان شیوع آن در افراد دیابتی و چاق باال است (.)13.15
چاقی و افزایش سطوح چربی در کنار پدیده مقاومت لپتینی
به اختالل در ترشح انسولین و هایپرگلیسیمی ،به ویژه در
بیماران دیابتی نوع  2منجر میشود .نقص لپتین یا گیرنده-
های آن ،چاقی شدید یا دیابت نوع  2را در پی دارد .اخیراً
مشخص شده است لپتین مستقیماً فرآیند ترشح انسولین
از پانکراس را متأثر میکند ( .)10.12الزم به ذکر است که
لپتین در موشهای دیابتی نوع دو در کاهش مقاومت به
انسولین و بهبود عملکرد انسولین موثر است ( .)13این در
حالی است که سطوح لپتین در دیابتیها از افراد سالم
همگن شده از نظر سن و درصد چربی پایینتر است

( .)12.22همچنین ظرفیت لپتین برای افزایش پویایی
قلبی-عروقی 1ثابت شده است ( .)21شاید به این دلیل که
آدیپوکین لپتین و گیرندههای آن به وفور در قلب بیان می-
شود (.)22
فشار فیزیولوژیکی حاصل از فعالیت بدنی بسته به کالری
مصرفی و طول مدت فعالیت ورزشی یکی از تنظیم کننده
های بالقوه ترشح لپتین از بافت چربی است ( .)23البته
برخی دیگر از پژوهشگران عدم تغییر لپتین در اثر فعالیت
ورزشی را گزارش کردهاند .به نظر میرسد فعالیت بدنی
منظم چه از نوع استقامتی ،مقاومتی یا ترکیبی که تعادل
منفی انرژی به همراه داشته باشد ،موجب کاهش سطح
لپتین در افراد سالم شود ( .)23درحالی که در مورد تأثیر
این تمرینات ،مخصوصا تمرین ترکیبی بر لپتین در افراد
دیابتی نتایج متناقض است .از جمله راههای تشخیص
مقاومت به لپتین در افراد چاق ،کاهش حساسیت به
تولیدات  POMCنظیر بتااندورفین است ( .)25در رابطه
با بتااندورفین آثار فیزیولوژیکی متعددی نظیر اثر بر پویایی
قلبی -عروقی ،تنظیم فعالیت سیستم عصبی خودکار،
تنظیم سطح قندخون و افزایش لیپولیز مطرح شده است
( .)20.22.23.22با اتصال لپتین به گیرندههای خود میزان
تولید مولکول  POMCکه پیش ساز ساخت بتااندورفین
است افزایش مییابد ( .)21.25در واقع این فرضیه محتمل
به نظر میرسد که بتوان با افزایش تحریک ترشح
بتااندورفین به وسیله فعالیت ورزشی ،حساسیت به لپتین را
در افراد چاق باال برد و تاثیرات مفید حاصل از سطوح
افزایش یافته بتااندورفین و لپتین را بر پویایی قلبی-عروقی
و کاهش عوارض دیابت مشاهده نمود .ورزش به عنوان
محرک اصلی با شدت و مدت کافی منجر به ترشح
اندورفینها از غده هیپوفیز قدامی میشود .پاسخ
بتااندورفین با تغییرات شدت ورزش تغییر میکند (.)32
همچنین تاثیر تمرینات ترکیبی بر بتااندورفین کمتر مورد
بررسی قرارگرفته است.
افزایش غلظت مارکرهای التهابی همچون بیلی روبین
تام ، hs-crp ،همانند اسیداوریک موجب افزایش خطر
بیماریهای قلبی-عروقی میشود و از فاکتورهای پیش-
گویی کننده افزایش خطر قلبی-عروقی است .بیلی روبین

ناهید بیژه و همکاران

در اثر شکسته شدن گلبولهای قرمز بوجود میاید و
محصول نهایی همولیز است .غلظت سرمی پایین بیلی
روبین با نقص در عملکرد آندوتلیوم و افزایش آن با خطر

روش پژوهش
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مقدار وزنه = یک تکرار بیشینه
])تکرار وزنه × × [1 + (0.033
پروتکل تمرینی
برنامهی تمرینی شامل  3هفته تمرین ترکیبی (هوازی –
مقاومتی) بود که سه جلسه در هفته و هر جلسه  02دقیقه
انجام شد .این برنامه شامل  12دقیقه گرم کردن و 12
دقیقه سرد کردن بود .تمرین اصلی شامل  22دقیقه تمرین
هوازی با شدت  02تا  32درصد حداکثر ضربان قلب بود.
بعد از پایان تمرین هوازی  3دقیقه استراحت و سپس22 ،
دقیقه تمرین مقاومتی (تمریناتی که گروههای عضالنی
بزرگ و عمده بدن را درگیر میکنند شامل پرسسینه،
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جامعه آماری تحقیق حاضر زنان دیابتی نوع دو یائسه بودند
که به مراکز بهداشت سطح شهر مشهد مراجعه کردند .پس
از فراخوان عمومی در این مراکز و ثبت نام اولیه از  23فرد
عالقهمند به همکاری ،اطالعات الزم درباره ماهیت و نحوه
اجرای تحقیق ،خطرات احتمالی و نکات ضروری جهت
شرکت در تحقیق ،به صورت شفاهی به آنها داده شد .سپس
 22نفر از افراد عالقهمند که معیارهای ورود به تحقیق را
داشتند (زنان مبتال به دیابت نوع  ،2دامنه سنی 52-05
سال ،یائسه ،حداقل یک سال سابقه ابتال به دیابت ،درصد
چربی بین  35تا  ،35تحت درمان با داروهای هورمونی
نباشند ،استفاده از داروهای کاهنده قندخون مشابه
(متفورمین و گلی بن کالمید) ،ورزشکار نبوده و حداقل طی
 0ماه گذشته غیرفعال باشند) و رضایت نامه شرکت و
همکاری در کار تحقیقی را نیز تکمیل کرده بودند ،به روش
داوطلبانه و گزینشی هدفدار انتخاب و به صورت تصادفی به
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بیماریهای قلبی -عروقی همراه است ( .)31در این
پژوهش همچنین ،غلظت سرمی hs- CRPو تغییرات
فشارخون به عنوان شاخص کنترل قلبی -عروقی و
هموگلوبین گلیکوزیله  HbA1cبهعنوان شاخص کنترل
گلیسمیک مورد بررسی قرار گرفته است .
شیوه زندگی کمتحرک از دالیل اصلی شیوع و گسترش
دیابت و عوارض قلبی -عروقی حاصل از آن میباشد (.)32
انتخاب شیوه زندگی که متکی بر انجام فعالیتهای ورزشی
برنامه ریزی شده باشد ،از اقدامات سودمند در مدیریت
درمان دیابت بشمار میرود و نیز میتواند از شدت عوارض
وابسته به آن بکاهد ( .)33.33با توجه به محدودیت تعداد
تحقیقات و همچنین نتایج متناقض بررسی تاثیر تمرین
ترکیبی بر سطوح لپتین و بتااندورفین (،)35.30.32.33
این ایده جدید که افزایش تحریک ترشح بتااندورفین و
لپتین از طریق تمرین ترکیبی ،منجر به به فواید احتمالی
قلبی -عروقی و دیابتیک و بدنبال آن کاهش ریسک
فاکتورهای این بیماریها در افراد دیابتی نوع دو میشود،
طی این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

دو گروه تمرین ترکیبی ( 13نفر) و کنترل ( 2نفر) تقسیم
شدند .قبل از شروع تحقیق ،ارزیابیهای قلبی عروقی
(معیارهای خروج از پژوهش شامل بیماریهای مزمن قلبی،
کلیوی و اختالل غدهی تیروئید ،داشتن سابقه سکته قلبی،
فشارخون شدید و عوارض مزمن دیابت ،ابتال به دیابت نوع
یک ،مصرف دخانیات یا مشروبات الکلی و تشخیص
اختالالت روانی توسط بررسی پرسشنامه سالمت روان
 GHQبود) و عدم محدودیت انجام فعالیت ورزشی
آزمودنیها بوسیله پزشک تایید شد.
پیش از شروع برنامه تمرینی با استفاده از قدسنج و دستگاه
سنجش ترکیب بدنی ،مقادیر قد ،وزن ،نمایه توده بدن،
نسبت دورکمر به لگن و درصد چربی بدن آزمودنیها
سنجیده شد .میانگین سن ،وزن ،شاخص توده بدنی ،نسبت
دور کمر به لگن ،درصد چربی ،فشارخون سیستولی و
دیاستولی و میزان مصرف دارو دردو گروه تمرین و کنترل
پیش از مداخله تمرینی تفاوت معنادار نداشت .
همچنین اکسیژن مصرفی اوج آزمودنیها ،توسط دستگاه
تردمیل و با استفاده از تست ناختون اندازه گیری شد و
جهت برآورد حداکثر قدرت ،پس از یادگیری نحوه انجام
صحیح حرکات ،ابتدا آزمودنی با انتخاب وزنه سبک خود را
گرم کرده و سپس ،طبق برآورد خود او ،وزنه ای انتخاب
شد که آزمودنی بتواند حداقل یکبار و حداکثر  12بار آن
را به صورت کامل و صحیح انجام دهد .با جایگذاری مقدار
وزنه و تعداد تکرارها در فرمول زیر ،قدرت بیشینه آزمودنی-
ها در حرکات پرسسینه ،کشش میله لت ،جلوران و پشت-
ران به دست آمد.
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کشش میله لت ،جلوران و پشتران) در  3ست  3تا 12
تکرار  55تا  25درصد یک تکرار بیشینه و فواصل استراحتی
1دقیقهای بین هر ست انجام گرفت و در پایان 3ست ،بعد
از 2دقیقه استراحت فعال به حرکت بعد پرداختند (.)32
طی این تحقیق تغییر توان هوازی توسط تست ناختون و
افزایش قدرت بیشینه توسط تست ( 1RMیک تکرار
بیشینه) مورد بررسی قرار گرفت .همچنین اصل اضافه بار
در طول هشت هفته مطابق با جدول 1رعایت گردید .
جدول  1اینجا وارد شود.
ارزیابیهای بیوشیمیایی

لیتر )ng/mLو ( 2/52نانوگرم بر لیتر )ng/Lبه روش
االیزا اندازهگیری شد.
سطوح اسیداوریک ،بیلی روبین (تام و مستقیم) ،و hs-crp
توسط کیت (شرکت پارس آزمون؛ ایران) و به ترتیب به
روش آنزیمی ،فتومتریک و ایمونوتوربیدومتری با دسنگاه
اتوآناالیزر (HITACHI؛ ژاپن) مدل 917مورد سنجش
قرار گرفت .مقادیر  HbA1Cتوسط کیت (شرکت پیشتاز
طب؛ ایران) به روش آنزیمی و با همان دستگاه اندازه گیری
شد.
درپایان مرحله اجرایی پژوهش ،دادهای جمع آوری شده با
کمک نرم افزار  SPSS 16تجزیه و تحلیل شدند .پس از
تایید طبیعی بودن توزیع دادهها از طریق آزمون شاپیرو ـ
ویلک و همگنی واریانسها توسط آزمون لون ،برای مقایسه
تغییرات درون گروهی و بینگروهی از آزمون اندازههای
تکراری تحلیل واریانس استفاده شد .در دادههای غیر نرمال
از معادل ناپامتریک آنها یعنی فریدمن و کروسکالوالیس
استفاده شد .آزمون فرضیهها با سطح معنیداری P>2/25
مورد آزمایش قرارگرفت.
یافته ها
مشخصات متغیرهای تن سنجی ،اکسیژن مصرفی اوج،
قدرت بیشینه ،شاخصهای بیوشیمیایی و فشارخون گروه
تمرین ترکیبی و کنترل در جداول 3و 2و نمودارهای 2و1
آورده شده است

جدول شماره  :1نحوه افزایش بار تمرینی طی هشت هفته تمرین ترکیبی

هفته اول

% 02

% 55

هفته دوم

% 05

% 55

هفته سوم

% 05

% 02

هفته چهارم

% 22

% 02

هفته پنجم

% 22

% 05

هفته ششم

% 25

% 05

هفته هفتم

% 25

% 22

هفته هشتم

% 32

% 25
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هوازی ( ) HR max

مقاومتی( ) RM1
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پیش از شروع برنامه تمرینی و  33ساعت بعد از آخرین
جلسه تمرین برای بررسی متغیرهای بیوشیمیایی ،از تمام
آزمودنیها بعد از  12ساعت ناشتایی نمونهگیری خونی
انجام شد .پیش از هربار نمونهگیری خونی نکات عمده و
ضروری درباره تغذیه (پرهیز از مصرف بیش از نرمال مواد
موثر در ترشح بتااندورفین و لپتین درطول مدت پژوهش و
برای به حداقل رساندن اثر تغذیه ،شب قبل نمونهگیری
همه فقط سینه مرغ و سیب زمینی آبپز بخورند) و فعالیت
بدنی یادآوری شد تا نسبت به رعایت آنها دقت الزم را به
عمل آورند .همچنین قبل از هربار خونگیری فشار خون
هریک از آزمودنیها توسط پرستار آزمایشگاه گرفته و ثبت
شد .غلظت سرمی لپتین و بتااندورفین با استفاده از کیت-
های شرکت شانگهای کریستال دی بیوتک (ساخت کشور
چین) و به ترتیب با حساسیت ( 1/22نانوگرم بر

سال ششم شماره  2تابستان  1261ص396-382 :

ناهید بیژه و همکاران
جدول شماره  :2نتایج آزمون اندازههای تکراری در بررسی اکسیژن مصرفی اوج ،متغیرهای تن سنجی ،متغیرهای خونی و قدرت بیشینه گروه-
های تمرین ترکیبی و کنترل طی مراحل پیشآزمون و پسآزمون
پیش آزمون
انحراف معیار  ±میانگین

تغییرات

پس آزمون
انحراف معیار  ±میانگین

درون گروهی
F

سطح معنی داری

بینگروهی
F

سطح معنی داری

اکسیژن مصرفی اوج (لیتربر دقیقه)
تمرین

1/23 ±2/30

2/22 ± 2/31

2/23

2/212

کنترل

1/23 ± 2/12

1/23 ± 2/32

1/23

2/230

5/03

2/221

نمای توده ی بدنی(کیلوگرم بر متر مربع)
تمرین

22/53±2/032

22/22±2/553

0/221

2/223

کنترل

22/32±2/122

22/53±1/320

2/212

2/331

2/032

2/221

درصد چربی
تمرین

33/12±3/553

31/20±3/322

2/122

2/212

کنترل

31/31±3/332

31/23±3/0.3

2/112

2/251

2/323

2/221

نسبت دور کمر به لگن
تمرین

1/213±2/252

1/220±2/252

1/022

2/221

کنترل

2/222±2/203

2/202±2/200

2/255

2/031

2/322

2/133

بتااندورفین سرمی (نانوگرم بر لیتر)
تمرین

033/03±353/32

313/22 ±302/51

22/23

2/221

کنترل

022/21±333/33

022/23±332/33

1/12

2/323

05/522

2/221

لپتین سرمی (نانوگرم بر میلی لیتر)
کنترل

25/33±2/315

20/03±2/11

1/53

2/252

تمرین

1/333±2/322

) hs-CRP (mg / L
2/321
1/223±2/532

2/155

کنترل

1/355±2/523

1/222±2/013

2/122

2/133

123/12

223/33

2/221

2/331

اسیداوریک
تمرین

5/333 ±2/352

5/122±2/312

3/233

2/200

کنترل

5/523 ±2/302

5/300±2/352

2/233

2/222

3/030

2/221

بیلی روبین کل
تمرین

1/233±2/112

1/222±2/221

2/332

2/510

کنترل

1/223±2/135

1/222±2/221

2/225

2/233

3/252

2/221

بیلی روبین مستقیم
تمرین

2/223±2/235

2/222±2/232

2/253

2/322

کنترل

2/232±2/255

2/223±2/233

2/222

2/132

1/133

2/221
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تمرین

22/22±2/320

25/21±2/213

5/22

2/233

قدرت پرس سینه(کیلوگرم)
تمرین

35/30±10/35

03/13±15/20

33/125

2/221

کنترل

52/52±13/33

52/13±12/13

2/212

2/322

233/33

2/221

تمرین

32/22±1/103

52/12 ± 11/23

32/20

کنترل

32/12±1/222

33/35 ± 2/32

2/331

2/502

تمرین

33/23±2/135

03/25±22/02

22/222

2/221

کنترل

32/13±2/211

53/52±15/03

1/333

2/212

325/12

2/221

قدرت جلوران(کیلوگرم)

P≥2/25

523

133/22

2/221

] [ DOR: 20.1001.1.23455020.1397.6.3.2.7

قدرت کشش میله لت (کیلوگرم)
2/221

سال ششم شماره  2تابستان  1261ص396-382 :

فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری دیابت زابل

جدول شماره :2نتایج آزمون های فریدمن و کروسکال والیس در بررسی قدرت بیشینه پشت ران و فشارخون گروههای تمرین
ترکیبی و کنترل طی مراحل پیشآزمون و پسآزمون
تغییرات

پیش آزمون

پس آزمون

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

درون گروهی (فریدمن)
K2

D
f

سطح معنی
داری

بینگروهی(کروسکال والیس)
K2

Df

سطح معنی
داری

قدرت پشت ران(کیلوگرم)
تمرین

22/50±1/222

32/32±15/23

13/222

کنترل

25/50±1/355

23/52±12/03

2/133

1
1

2/221

0/112

1

2/213

2/225

فشارخون سیستولی
تمرین

12/210±1/213

11/030±1/322

1/223

1

2/100

کنترل

13/352±1/051

11/200±2/032

2/223

1

2/220

2/213

1

2/323

فشارخون دیاستولی
تمرین

3/522±2/223

2/533±2/322

2/22

1

2/223

کنترل

3/235±2/255

2/333±2/252

1/22

1

2/312

2/331

1

2/505

P≥2/25

)leptin (ng/mL
25
20
exercise

15

Control

10
5
0
pre-test

post-test

نمودار شماره  :1تغییرات سطح لپتین سرم گروههای تمرین ترکیبی و کنترل طی مراحل پیشآزمون و پسآزمون

)beta-endorphin (ng/L

Control

pre-test

post-test

نمودارشماره :2تغییرات سطح بتااندورفین سرم گروههای تمرین ترکیبی و کنترل طی مراحل پیشآزمون و پسآزمون
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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نتایج این تحقیق افزایش معنادارقدرت بیشینه ،اکسیژن
مصرفی اوج ،بتااندورفین سرم ،لپتین سرم و بیلی روبین تام
را گزارش کرد ( ،)P≥2/25حال آنکه تغییرات درون گروهی
بیلی روبین تام معنادار نبود .همچنین اندازهگیریها کاهش
معنادار نمایه توده بدن ،درصدچربی ،اسیداوریک ،بیلی
روبین مستقیم ،هموگلوبین گلیکوزیله را طی دو ماه تمرین
ترکیبی در گروه تمرینی نشان داد ( .)P≥2/25الزم به ذکر
است که تغییرات درون گروهی اسیداوریک و بیلی روبین
مستقیم معنادار نبود .فشار خون دیاستولی گروه تمرین
کاهش داشت حال آنکه این کاهش معنادار نبود
( .)P<2/25تغییرات سطوح  hs-CRPدر هر دوگروه
معنادار نبود .همچنین با وجود کاهش درصد چربی بطور
معنادار ،کاهش نسبت دور کمربه لگن درگروه تمرینی
معنادار نبود.
بحث و نتیجه گیری

مقاوم شدن در برابر اقدامات لپتین است نه افزایش مقادیر
خونی آن ( ،)13.32در واقع حرکت از چاقی به سمت ابتال
به دیابت نوع دو ،ترشح لپتین را کاهش میدهد ( .)13طول
مدت ابتال به دیابت و قندخون کنترل نشده (هیپوگالیسمی
طوالنی مدت) منجر به کاهش سطوح استراحتی لپتین در
افراد دیابتی میشود ( .)33.52همچنین ارتباط منفی بین
درصد  HbA1cو لپتین دراین افراد به اثبات رسیده است
( .)33در نتیجه احتماال هر عاملی که بتواند سطوح
استراحتی کاهش یافته لپتین را درآنها افزایش دهد در
کاهش درصد  ،HbA1cمقاومت به انسولین و افزایش
حساسیت به انسولین موثر خواهد بود .احتماال فعالیت با
افزایش تعداد گیرندههای انسولین عملکرد انسولین را بهبود
داده و بهبود عملکرد انسولین به افزایش لپتین منجر شده
است ( .)51در نهایت افزایش لپتین در یک مکانیسم
فیدبکی بیان ژن انسولین را در دیابتی ها کم کرده و هایپر
انسولینمی کاهش میابد ( .)52.53از دیگر مکانیزمهای
احتمالی متصور در افزایش لپتین ،میتوان به تغییرات
ترشح کورتیزول در اثر فعالیت ورزشی اشاره کرد .فعالیت
مقاومتی با جلوگیری از آتروفی عضالنی تارهای نوع IIB
گلیکولیتیکی و جلوگیری ازکاهش فعالیت الکتات
دهیدروژناز عضالنی در افراد مسن منجر به افزایش الکتات
خون میشود و با حفظ بهینه سطوح آندروژنهـا و
کـورتیزول در زنـان مسن ،تعادل متابولیسم آنابولیک و
کاتابولیک عـضله را برقرار کرده و باعث حفظ و ذخیره
پروتئین عضالت افراد مسن میگردد ( .)53همچنین در اثر
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( .)32.33مقاومت به لپتین در دیابتیها احتماال به معنای
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هدف از مطالعه حاضر ،بررسی تاثیر  3هفته تمرین ترکیبی
بر سطوح سرمی بتااندورفین ،لپتین ،اسیداوریک ،بیلی
روبین hs-CRP،و هموگلوبین گلیکوزیله زنان غیرفعال
دیابتی نوع دو یائسه بود .به مجموعه ای از عوامل خطرزای
متابولیک مرتبط به هم که خطر ابتال به عوارض قلبی و
عروقی و مرگ و میر ناشی از آن را افزایش میدهد ،سندرم
متابولیک اطالق میشود ( .)32در پژوهش حاضر سطوح
سرمی اسیداوریک به عنوان یک عامل پیشبینی کننده
سندروم متابولیک ،طی دو ماه تمرین ترکیبی هوازی-
مقاومتی کم شده است که با نتایج قهرمانی مقدم و همکاران
( )1323که به بررسی اثر تمرینات هوازی بر زنان مسن
غیرفعال پرداخت هم سو است ( .)31همچنین با نتایج
تحقیق سمواتیشریف و همکاران ( )1323که طی آن 22
بیمار مبتال به دیابت نوع 2را طی  12هفته تمرین ترکیبی
مورد بررسی قرار داد و با کاهش غیر معنیدار سطح
اسیداوریک رو به برو شد ،ناهمخوان است ( .)32مکانیزم
کاهش اسیداوریک احتماال حاصل افزایش توان هوازی است
که اتکا به دآمیناسیون  AMPجهت تامین  ATPرا
کاهش داده و در نهایت از افزایش اسیداوریک جلوگیری
میکند ( .)33میانگین سطح اسیدوریک افراد دیابتی باالتر
از افراد سالم است و ارتباط بین آن و بیماریهای قلبی
عروقی حتی در محدوده طبیعی اسیداوریک تا مقادیر بیشتر

هم (باالتر از  5/2-5/5میلی گرم در دسی لیتر) به عنوان
یک عامل خطرزای مستقل مطرح میشود ( ،)31.33که این
دوره تمرینی دو ماهه موفق به کاهش سطوح آن به عنوان
یک ریسک فاکتور قلبی شد.
این پژوهش همچنین افزایش معنادار لپتین را نشان داد که
با یافتههای فیشر و همکاران ( )2221همسو و با نتایج
بنیطالبی و همکاران ( )2210و منتظری طالقانی و
همکاران ( )1322مخالف است ( .)35.30.32سطوح سرمی
لپتین عامل دیگر پیشبینی کننده سندروم متابولیک بیان
شده است ،درحالی که سطوح آن در زنان چاق دیابتی نوع
دو به طور معنی داری از زنان چاق غیردیابتی پایین تر است

سال ششم شماره  2تابستان  1261ص396-382 :

فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری دیابت زابل
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فعالیتهای ورزشی غده آدرنال دچار هایپرتروفی میشود و
افزایش غلظت هورمونهای استرسی محور هیپوتاالموس-
هیپوفیز -آدرنال مثل کورتیزول اتفاق میافتد ( .)55افزایش
کورتیزول افزایش لپتین را در پی دارد ( .)50همزمان با
افزایش لپتین ،همان گونه که انتظار میرفت مقادیر
 HbA1Cنیز همسو با کار یونیانگ هو و همکاران ()2212
در نتیجه تمرین ترکیبی کاهش یافت (.)52
نتایج این پژوهش در زمینه افزایش یافتن مقادیر
بتااندورفین پس از فعالیت ورزشی با نتایج تحقیقات
سیسوانتویو 2و همکاران ( ،)2213کمالی سروستانی و
همکاران ( )1322همخوانی دارد ( .)53.52درحالی که با
نتایج اکتدالن3و همکاران ( )2221که آزمودنیهای
ورزشکارداشت ،مخالف است ( .)01احتماال به این دلیل که
افراد تمرینکرده با انجام تمرینات منظم به نوعی سازگاری
تمرینی درترشح بتااندورفین میرسند که با وجود کاهش
در سطوح سرمی بتااندورفین حساسیت به آن در آنها
باالاست .مکانیزم احتمالی افزایش بتااندورفین به این صورت
است که در اثر ورزش طوالنی مدت ،ترشح کورتیکوتروپین
( )ACTHاز هیپوفیز افزایش میابد ( .)02.03ترشح
بتااندورفین از هیپوفیز قدامی با ترشح  ACTHدر ارتباط
است ،چرا که هر دو پیشساز مشابهی به نام
پرواپیومالنوکورتین ( )POMCدارند پس احتماال افزایش
بتااندورفین را به دنبال دارد (.)03
شیوع دیابت نوع دو با سطوح افزایش یافته مارکرهای
التهابی نظیر  hs-crpکه افزایش خطر قلبی -عروقی را
نشان میدهد همراه است .طی این تحقیق تغییراتhs-
 crpمعنادار نبود ،که با یافتههای بالدوچی و همکاران
( )2212همسو و با نتایج تحقیق بنی طالبی و همکاران
( )2210ناهمسو است ( .)30.30در واقع فعالیت بدنی با
کاهش میزان بافت چربی و نفوذ ماکروفاژها در آن ،سبب
کاهش تولید فاکتورهای التهابی توسط بافت چربی میشود.
همچنین فعالیت با اثرضدالتهابی خود و افزایش اکسیژن
مصرفی اوج منجر به کاهش التهاب سیستمیک crp
میگردد (.)31
افزایش فشارخون همچنین از جمله شاخصهای مربوط به
بیماریهای قلبی عروقی محسوب میشود .مندس و

همکاران ( )2213طی تحقیقی به بررسی اثر حاد یک جلسه
تمرین ترکیبی برفشارخون پرداختند که نتیجه مشابه با
تحقیق حاضر ،مبنی بر کاهش غیرمعنادار فشار دیاستولی
بود ( .)05درحالی که یافتههای تحقیق کاظمی و همکاران
( )1323همسو با این نتایج نبود ( .)00سوسا و همکاران
( )2213تا زمانی که هیچ خطر قلبی عروقی یا ارتوپدی
وجود نداشته باشد ،شدتهای باالتر فعالیت رو به عنوان
عنصری کلیدی در کسب فواید عمده قلبی -عروقی و موثر
درکاهش فشارخون میداند ( .)02.03مطالعات جدید
پیشنهاد میکنند که افزایش بیلیروبین تام در حدود
فیزیولوژیک خود ،به عنوان یک آنتی اکسیدان بالقوه عمل
میکند و با کاهش التهاب و افزایش  HDLکلسترول ،در
پیشگیری CADمؤثر است .تحقیقات نشان داده است در
بیماران با سندرم متابولیک در میان کودکان و بزرگساالن،
میزان باالی بیلی روبین برای بهبود مقاومت انسولینی موثر
است .میزان بیلیروبین سرم به طور معکوس با شیوع
سندرم متابولیک در بالغین ارتباط دارد (2 .)02ماه تمرین
ترکیبی ،موفق به افزایش بیلی روبین تام در گروه تجربی
شد که با سویفت و همکاران ( )2212که به بررسی اثر
تمرین هوازی بر سطوح بیلی روبین تام میپردازد همسو و با
یافتههای شریفی و همکاران ( )1323احتماال یه دالیل
مختلف نظیر شدت تمرین و سطح آمادگی آزمودنیها
مخالف است (.)22.21
همچنین طبق نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر ،برنامه
تمرینات ترکیبی منجر به کاهش معنیدار اندازههای نمایه
توده بدن و درصد چربی گروه فعال شد .این نتایج با یافته-
های بنیطالبی و همکاران ( )2210و کاظمی و همکاران
( )1323همخوانی داشت ( .)30.00تحقیقات نشان میدهد
تمرینات بدنی منظم بالخص تمرینات هوازی میتواند
ترکیب بدنی افراد را بهبود بخشد و کارایی سیستم قلبی
عروقی آنها را افزایش دهد .تمرینات هوازی از طرق مختلف
نظیر افزایش بیان ژن آنزیمهای لیپولیتیک ،بتااکسیداسیون،
کربس و زنجیره انتقال الکترون ،افزایش چگالی میتوکندری
و افزایش فراخوانی چربی به جای کربوهیدرات ،منجر به
کاهش درصد چربی بدن و نمایه توده بدنی میشود.
تمرینات قدرتی نیز ضمن افزایش سطوح انرژی مصرفی،
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منجر به افزایش توده عضالنی ،متابولیسم پایه و در نتیجه
کاهش نمایه توده بدن و درصد چربی بدن خواهد شد
(.)22.23
نتایج این پژوهش نشان داد که اکسیژن مصرفی اوج گروه
تمرین ترکیبی (هوازی -مقاومتی) افزایش معنیداری یافته
است ( .)P≥2/25این یافتهها با نتایج پژوهش اراضی و
همکاران ( )1322همخوانی دارد ( .)23فاتون و همکاران
( )2212نیز نشان دادند که اجرای  12ماه تمرینات ترکیبی
مقاومتی و استقامتی با بهبود حداکثر اکسیژن مصرفی
همراه بوده است ( .)25اکسیژن مصرفی بیشینه در حد
معنی داری تحت تاثیر عوامل متعدد مانند سازههای ژنتیک،
رشد ،ترکیب بدن و فعالیت بدنی قرار میگیرد (.)35
در مجموع نتایج کلی این پژوهش نشان داد که این برنامه
تمرینی  3هفتهای تا حدودی توانسته است از یک طرف با
کاهش ریسک فاکتورهای مهم قلبی عروقی نظیر فشارخون،

اسیداوریک ،بهبود شاخصهای ترکیب بدن ،توان هوازی،
افزایش بیلیروبین در محدوده فیزیولوژیک به عنوان یک
آنتی اکسیدان و کاهش سطوح شاخص دیابتیک HbA1c
و از طرف دیگر با نزدیک کردن سطوح سرمی بتااندورفین و
لپتین به رنج نرمال خود و در نتیجه دستیابی به فواید قلبی-
عروقی این مواد در کاهش خطر قلبی -عروقی زنان دیابتی
نوع دو غیرفعال و یائسه موثر باشد و میتوان تمرین ترکیبی
را با شدت و مدت مطرح شده ،به این افراد توصیه نمود.
تشکر و قدردانی
از تمامی بیماران دیابتی محترمی که طی دو ماه برنامه
تمرینی ،به صورت منظم و باانگیزه هر چه تمام تر در کالس
حضور به هم رساندند نهایت تقدیر و تشکر را دارم.
تعارض منافع
هیچ گونه تعرض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
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Abstract
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Introduction: Diabetes is one the most common diseases caused by metabolic disorders and
being a risk factor for cardiovascular diseases, it is one of the most important public health
problems. The aim of this study was to determine the effect of eight weeks of concurrent
(aerobic-resistance) training on beta-endorphin and leptin levels in inactive women with type
II diabetes.
Materials and Methods: We enrolled 13 postmenopausal women with type II diabetes (age:
57.92 ± 5.72 years and fat percentage: 43.17 ± 3.55) as the experimental group and nine
postmenopausal women with type II diabetes as the control group (age: 55.14 ± 2.73 years,
Fat percentage: 41.31 ± 3.38). The aerobic training program included 20 minutes of aerobic
activity (by 60 to 80% of maximum heart rate) and the strength training program involved
several upper and lower extremities (with an intensity of 55 to 75% of 1RM, 8 to 12
repetitions). To investigate the changes within and between groups repeated measures analysis
of variance was used. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: A significant increase was found in β-endorphin and leptin levels, VO2max, and
strength, while body mass index (BMI) and body fat percentage (BF%) had significantly
decreased (P < 0.05).
Conclusion: Considering that concurrent training induced a significant reduction in BMI and
BF% and increased β-endorphin and leptin levels, it may decrease the risk of cardiovascular
diseases in type II diabetes patients.
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