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-0کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی.
 -4استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی.
 -3دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی.

0و4و-3گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده
علوم ورزشی ،دانشگاه حکیم سبزواری،
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*نویسندۀ مسؤول:
انسیه شریفی؛ گروه فیزیولوژی ورزشی،
دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه حکیم
سبزواری ،سبزوار ،ایران.
تلفن77050307050504 :

زمینه و هدف :تمرینات ورزشی یکی از ارکان درمان دیابت نوع دوم در کنار درمان-
های پزشکی و تغذیهای میباشد .هدف تحقیق حاضر مقایسه اثر تمرینات ترکیبی
شدت باال و متوسط بر سطح پروتئینهای شوک حرارتی  07سرمی ( )Hsp70و کنترل
قند خون در زنان چاق مبتال به دیابت نوع دوم بود.
روش بررسی :در تحقیق نیمه تجربی حاضر  42زن مبتال به دیابت نوع دوم و سابقه
بیماری کمتر از  07سال ،به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی
در سه گروه تمرینات ترکیبی باشدت باال ،تمرینات ترکیبی باشدت متوسط و گروه
کنترل تفکیک شدند .تمرینات ترکیبی شدت متوسط (مقاومتی با  07-02درصد 1-
 + RMتناوبی هوازی با  07-07درصد  )HRRو تمرینات ترکیبی شدت باال (مقاومتی
با  07-50درصد  + 1-RMتناوبی هوازی با  07-50درصد  )HRRبه مدت  04هفته
انجام شدند .برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمونهای  t-testو تحلیل واریانس دو
طرفه استفاده شد (.)P ≥ 7/70
یافتهها :پس از مداخله برنامه ورزشی ،کاهش معنیداری در سطوح  Hsp70سرمی،
 HbA1cو مقاومت به انسولین در دو گروه تمرینات ترکیبی با شدت های باال و
متوسط نسبت به گروه کنترل مشاهده شد ( ،)P > 7/70اما تفاوت معنی داری بین دو
گروه مداخله ورزش مشاهده نشد (.)P < 7/70
نتیجهگیری :به نظر می رسد که تمرینات ترکیبی (مقاومتی -هوازی تناوبی) بر کنترل
قند خون و  Hsp70در زنان مبتال به دیابت نوع دوم موثر میباشند ،اما عامل شدت
ورزش ،اثر گذار نیست.

Email:

کلید واژگان :دیابت نوع دوم ،تمرین ترکیبی ،شدت تمرین ،پروتئین شوک حرارتی
ensiehsh.sharifi@yahoo.com
 ،07کنترل قند خون.
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مقدمه
دیابت ملیتوس از شایعترین بیماریهای متابولیکی

کاهش در فعالیت بدنی روزانه ،موجب اختالالت

در جهان است که به دنبال اختالل در ترشح انسولین،

متابولیکی شده که یک عامل شتاب دهنده در ایجاد و

ایجاد مقاومت به انسولین و افزایش تولید سطح گلوکز

تشدید بیماری دیابت است .لذا تمرینات ورزشی منظم و

کبدی رخ میدهد ( .)0با توجه به پیش بینی های سازمان

افزایش سطح فعالیت بدنی میتواند در کاهش شیوع

بهداشت جهانی ،جمعیت بیماران مبتال به دیابت از 000

سندرمهای متابولیکی و کنترل آنها موثر گردد ( .)0نقش

میلیون نفر در سال  4777به  333میلیون نفر در سال

برجسته تمرینهای ورزشی برای افراد مبتال به دیابت نوع

 4737افزایش خواهد یافت ( .)4از سوی دیگر ،اختالل

 4میتواند ،توانمند شدن عضالت اسکلتی در برداشت

درتنظیم متابولیکی ناشی از دیابت قندی سبب بروز

گلوکز ،بدون نیاز به انسولین باشد و به همین دلیل،

عوارض متعدد قلبی -عروقی شده و مشکالت فراوانی

فعالیت بدنی منظم تاثیر قابل توجه در مدیریت دیابت نوع

برای افراد مبتال و سازمانهای بهداشتی جامعه به همراه

 4دارد ( .)00 ,07در زمینه تأثیر تمرینات ورزشی

میآورند (.)0

بر Hsp70مطالعات موجود ،نتایج متفاوتی گزارش شده

پروتئینهای شوک حرارتی ) (HSPsبخشی از یک

است؛ برای مثال نتایج بررسی اوگاوا و همکاران (4707

خانواده پروتئینی هستند که به عنوان پروتئینهای استرسی

) نشان داد که تمرینات مقاومتی کم شدت موجب کاهش

شناخته شده و بیان ژنی آنها ناشی از طیف گسترده ای از

معنادار  Hsp70سرمی و انسولین ناشتا در زنان سالمند

عوامل استرسزا مانند استرس اکسیداتیو ،تنشهای

شد ،اما تأثیری بر سطح گلوکز ناشتای پالسما و مقاومت

حرارتی ،ایسکمی ،ورزش ،استرس متابولیکی و بسیاری

به انسولین آنها نداشت( .)04دماتوس و همکاران ()4702

از موارد دیگر میباشد( .)3پروتئین شوک حرارتی07

نیز نشان دادند که یک جلسه تمرین استقامتی روی چرخ

دارای دو نقش التهابی و ضدالتهابی است ( .)2مطالعات

کارسنج با شدت  37درصد اوج اکسیژن مصرفی موجب

درباره دیابت و سطح سلولی  Hsp70نشان داده است

کاهش  Hsp70سرمی و بهبود مقاومت به انسولین در

که این پپتید پروتئینهای چاپرونی (protein-

افراد چاق شد ( .)03اما نتایج تحقیق پائولسن و همکاران

 )chaperoned peptidesقادر به محافظت در برابر

( )4704نشان دادند یازده هفته تمرین مقاومتی ،سه جلسه

بروز مقاومت به انسولین مرتبط با چاقی در سلولهای

در هفته و با شدت  07-57درصد یک تکرار بیشینه

جوندگان از مسیر محدود کردن استرسهای سلولی

موجب افزایش معنادار  Hsp70سرمی در مردان جوان

هستند ( .)3 ,0مطالعات انسانی نیزنشان می دهد که سطح

شد ( .)02عیسینژاد و همکاران ( )4703نیز پس از هشت

 Hsp70سرمی در افراد دیابتی به طور قابل توجهی باالتر

هفته تمرینات استقامتی ( 0روز در هفته) دویدن با شدت

از افراد سالم است ( .)0افزایش  Hsp70سرمی در ارتباط

 00تا  00درصد  VO2maxروی نوار گردان افزایش

با مدت زمان ابتال به دیابت و مقاومت به انسولین می-

معنیداری در سطح  Hsp70سرمی در رتهای تمرین

باشد .افزایش سایتوکینهای پیشالتهابی در دیابت نوع

کرده گزارش کردند (.)00

دوم سبب افزایش  Hsp70سرمی میشود ( .)5بیان ژن

با توجه به تحقیقات انجام شده برای مدیریت

بیش از حد  Hsp70به علت هایپرگلیسمی مزمن و

دیابت نیاز به ترکیبی از تمرینات هوازی و مقاومتی می

افزایش رادیکالهای آزاد در دیابت ادامه مییابد ،ممکن

باشد .با انکه تمرینات ترکیبی با شدتهای متفاوت بر

است موجب کاهش توانایی در مقابله با استرس

کنترل قند خون بیماران مبتال به دیابت نوع دو موثر است

اکسیداتیو و شرایط پراسترس شود ( .)0از سوی دیگر،

( .)05-03اما بنایی و همکاران ( )4702پس از هشت
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انسیه شریفی و همکاران

هفته تمرینات ترکیبی در بیماران مبتال به دیابت نوع دو،

جدول  ،0مربوط به اطالعات دموگرافیک،

تفاوت معنی داری در  HbA1Cو مقاومت به انسولین

فیزیولوژیک و همچینین کالری مصرفی بیماران در گروه

گزارش نکردند ( .)00همچنین در مطالعه مروری الویرا و

های تحقیق می باشد.

همکاران ( )4704متغیرهای تمرینی شامل نوع تمرینات

معیارهای ورود به مطالعه شامل زنان مبتال به دیابت

ورزشی ،زمان مداخله تمرین ،شدت و حجم تمرین را از

نوع دوم با دامنه سنی  27 -07سال و سابقه بیماری کمتر

عوامل موثر بر کنترل دیابت عنوان کردند (.)05

از  07سال ،سطح قند ناشتای کمتر از  057میلی گرم بر

چاقی و دیابت نوع  ،4دو اختالل پیچیده با زمینه

دسی لیتر و سطح قند خون دو ساعته کمتر از 407

ژنتیکی قوی هستند .از طرفی افراد چاق با زندگی کم

میلیگرم بر دسی لیتر ،عدم تزریق انسولین ،استفاده از

تحرک ،بیشتر مستعد ابتال به دیابت هستند و هر دو

داروهای معمول دیابت (متفورمین و گلی بن کالمید)،

اختالل موجب مقاومت به انسولین و افزایش سطح سطح

شاخص توده بدنی  37-30کیلوگرم بر مترمربع ،عدم ابتال

سرمی Hsp70سرمی میشود ( .)5 ,3 ,0با توجه به نقش

به بیماریهای دیگر به جز دیابت نوع ( 4اختالل خود

برجسته تمرینات ورزشی و سبک زندگی فعل بر کنترل

ایمنی ،بیماریهای تنفسی ،کبدی ،ایسکمیک قلبی،

قند خون ،شدت ورزش نیز یک عامل موثر بر تغییرات

کلیوی ،بیماریهای التهابی مزمن و تیروئیدی ،زخم معده

سطح  Hsp70سرمی می باشد ( .)47با توجه به گزارش-

و عفونت) که توسط پزشک متخصص انجمن دیابت

های علمی متفاوت درمورد اثر تمرینات ورزشی بر سطح

سبزوار و همچنین پروندههای بیماران بررسی شد ،عدم

 Hsp70سرمی و نیز نقش شدت تمرین بر Hsp70

مصرف دخانیات ،عدم شرکت در برنامههای ورزشی

سرمی مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر تمرینات ترکیبی

منظم در طول شش ماهه گذشته بود .پس از تایید بالمانع

با دو شدت باال و متوسط بر  Hsp70طراحی شد.

بودن ورزش توسط پزشک فوق تخصص غدد ،نمونههای
تحقیق انتخاب و با توجه به گروههای تحقیق مداخله

روش بررسی

مورد نظر انجام شد.

در این تحقیق نیمه تجربی 42 ،زن مبتال به دیابت

در این مطالعه ،یک هفته قبل از شروع مداخله

نوع دوم ،به روش نمونهگیری هدفمند از بین بیماران

ورزش ،مشخصات آنتروپومتریک شامل قد ،وزن ،درصد

مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان سبزوار انتخاب

چربی ،شاخص توده بدن در شرایط ناشتا سنجیده شد.

شده و به صورت تصادفی در سه گروه تمرین ترکیبی با

حداکثر اکسیژن مصرفی در روزی جداگانه و با آزمون

شدتهای باال و متوسط و گروه کنترل قرار گرفتند .حجم

پیاده روی راکپورت( )0سنجیده شد .قبل از شروع

نمونه با توجه به فرمول براورد حجم نمونه و مطالعات

مداخله ورزشی بیماران پرسشنامه یادآمد  42ساعته غذایی

پیشین  42نفر براورد شد.

را تکمیل نمودند .سپس کالری مصرفی آنها توسط
کارشناس تغذیه و با استفاده از نرم افزار nutrition-4
محاسبه گردید.
برای اندازهگیری شاخصهای خونی منتخب در
بیماران دیابتی ،متعاقب ناشتای  07-04ساعته و از طریق
ورید بازویی ،مقدار  5سی سی خونگیری در دو مرحله
شامل  25ساعت پیش و پس از  04هفته تمرین انجام
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شد .تمامی خونگیریها و آزمایشهای بیماران در

(  ×7/740تعداد تکرار بیشینه تا خستگی) -

آزمایشگاه دکتر قناتی در شهر سبزوار انجام شد .از

 / )0/7405اندازه جابجایی وزنه (کیلوگرم) = یک تکرار

آزمودنیها خواسته شد که  25ساعت قبل از خونگیری

بیشینه (کیلوگرم)

هیچ گونه فعالیت ورزشی انجام ندهند .نمونه های خونی

برنامه تمرینی تحقیق حاضر برنامه تمرین ترکیبی

به مدت  07دقیقه با سرعت  3777دور در دقیقه بوسیله

(مقاومتی -تناوبی هوازی) محقق ساخته بود که شدت و

دستگاه سانتریفیوژ پارس آزما ساخت کشور ایران

حجم تمرین با توجه به توصیه های ورزشی بیماران مبتال

سانتریفیوژ شد .سپس سرم بدست آمده در دمای -57

به دیابت نوع دوم طراحی شد ( .)40 ,05 ,00 ,0برنامه

درجه سانتیگراد نگهداری و پس از جمعآوری همه

ترکیبی شدت باال ،شامل  04هفته تمرینات ترکیبی

نمونههای خون ازمودنیها ،برای آنالیز آزمایشگاهی

(مقاومتی– تناوبی هوازی) با شدت باال (مقاومتی 00 -50

متغیرهای (قند خون ناشتا ،انسولین سرم ،مقاومت به

درصد یک تکرار بیشینه و تناوبی هوازی  07 -50درصد

انسولین ،هموگلوبین گلیکوزیله ،و  Hsp70سرمی) مورد

ضربان قلب بیشینه) و تمرینات ترکیبی با شدت متوسط

استفاده قرار گرفت .جهت سنجش هموگلوبین گلیکوزیله

(مقاومتی  07 -02درصد یک تکرار بیشینه و تناوبی

 3سی سی خون به ظرف  CBCمنتقل شد.

هوازی  07 -07درصد ضربان قلب بیشینه) بود که در 3

سنجش میزان گلوکز خون ناشتا ،با استفاده از کیت

جلسه غیرمتوالی در هفته و هر جلسه تمرین به مدت

پارس آزمون ساخت کشور ایران و حساسیت  0میلی گرم

 00 -07دقیقه انجام شد .برنامه گرم کردن گروه های

بر دسی لیتر و به روش آنزیمی ،سطح انسولین سرم با

ورزش کرده قبل از شروع برنامه تمرین اصلی شامل 07

کیت مونوبیند ساخت کشور آمریکا و حساسیت 7/00

دقیقه گرمکردن به شکل نرم دویدن ،حرکات ترکیبی

میکرو واحد بر میلی لیتر ،مقاومت به انسولین به روش

دست و پا و حرکات کششی بود .در بازگشت به حالت

ارزیابی مدل هموستازی و بوسیله رابطه ماتیوس ( )03به

اولیه ،پس از انجام تمرینات ورزشی نیز  07دقیقه سرد

دست آمد .برای ارزیابی هموگلوبین گلیکوزیله شده

کردن اختصاص یافت.

) (HbA1cبا استفاده از کیت بیوسیستم ساخت کشور

برنامه تمرینی در تحقیق حاضر برنامه ترکیبی

اسپانیا و روش رنگ سنجی آنزیمی مورد سنجش قرار

(مقاومتی  +تناوبی هوازی) بود که به مدت هشت هفته،

گرفت .برای سنجش  Hsp70از کیت ZellBio

سه جلسه در هفته و هر جلسه تمرین به مدت 37-07

 GmbHساخت کشور آلمان با حساسیت  7/00نانوگرم

دقیقه و با توجه به شدت های مورد نظر در گروه های

بر دسی لیتر و بادستگاه اتوآناالیزر استفاده شد.

مداخله انجام شد .تمرینات مقاومتی برنامه تمرین گروه

در مرحله بعد ،برای آشنایی با شرایط برنامه ورزش،

ترکیبی با شدت باال شامل تمرینات مقاومتی حرکات

آزمودنیها  4-3جلسه در سالن سرپوشیده ورزشی

پرس سینه ،جلو بازو ،پشت بازو ،خم کردن و باز کردن

شرکت کردند .در جلسهای دیگر ،اندازه قدرت پویای یک

زانو،

قفسه سینه و حرکت زیربغل سیم کش بود.

تکرار بیشینه آزمودنیها با توجه به وضعیت بیماری ،در

تمرینات با  00درصد یک تکرار بیشینه در هفته اول و

حرکات پرس سینه ،جلو بازو ،پشت بازو ،پرس پا ،خم

دوم با  4ست  0-0تکراری با فواصل استراحتی  37ثانیه-

کردن و باز کردن زانو ،قفسه سینه و حرکت زیربغل سیم

ای بین هر ست و فاصله استراحت  047ثانیهای بین هر

کش بروش آزمون یک تکرار بیشینه برزیسکی ( )0مطابق

ایستگاه شروع شد و در هفتههای سوم و چهارم به بعد

رابطه زیربدست امد:

تعداد ست ها به  3ست افزایش یافت .هر  2هفته  %0به
بار اضافه شد تااینکه در هفته دوازدهم به  3ست با 3-0
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تکرار با  50درصد یک تکرار بیشینه رسید .پس از –47

همچنین هر  4هفته معادل 0درصد به بارکار اضافه شد تا

 00دقیقه استراحت 47 ،دقیقه تمرینات اینتروال هوازی،

در هفته دوازدهم به  3-0تکرار برابر  02درصد یک

به صورت  07-04تناوب  0دقیقهای با شدت 07-50

تکرار بیشینه رسید .تمرینات تناوبی نیز به شکل 07-03

درصد ضربان قلب بیشینه و  0دقیقه استراحت فعال بین

تکرار  0دقیقه ای وبا شدت  07-07درصد ضربان قلب

تکرارها با شدت  07-50درصد ضربان قلب بیشینه انجام

بیشینه و  0دقیقه استراحت فعال بین هر تکرار با شدت

شد .ضربان قلب بیشینه با توجه به سن و فرمول (سن -

 37 –27درصد ضربان قلب بیشینه انجام شد .هر  4هفته

 =447ضربان قلب بیشینه) برآورد شد و ضربان قلب

نیز معادل  0درصد به بار تمرین ورزشی اضافه شد تا در

آزمودنیها حین تمرین با استفاده از آموزش ضربانگیری

 2هفتهی پایانی ،شدت و تکرار نهایی اعمال گردید.
برای مقایسه تغییرات درون گروهی از آزمون تی

از ناحیه کاروتید گردن ،کنترل شد.
برنامه تمرین ورزشی در گروه ترکیبی باشدت

وابسته و مقایسه بین گروهی از تحیل واریانس دو طرفه و

متوسط همانند گروه تمرین باشدت باال بود .در این

در صورت امکان اختالف بین گروهی ،از آزمون تعقیبی

مطالعه ،تمرینات ورزشی با  07درصد یک تکرار بیشینه

توکی استفاده شد .تجزیه و تحلیل آماری بوسیله نرم افزار

در هفته اول با  4ست و  03-00تکرار با فواصل

 SPSSنسخه  44در سطح معنیداری  P ≥ 7/70انجام

استراحتی  37ثانیه ای بین هر ست و فاصله استراحت

شد.

 047ثانیه ای بین هر ایستگاه حرکت ورزشی شروع شد.
در هفته دوم ،تعداد ست ها به  3نوبت افزایش یافت.

جدول  :6مشخصات اطالعات فیزیکی و فیزیولوژیک زنان دیابتی چاق
تمرین ترکیبی شدت باال

گروه ها

تمرین ترکیبی شدت متوسط

کنترل

متغیرها
سن (سال)

5/03±25/40

3/40±07/04

3/37±20/04

وزن (کیلوگرم)

0/43±02/03

00/07±00/34

07/53±00/03

چربی بدن (درصد)

0/35±32/50

0/30±30/50

0/03±33/04

نسبت دور کمر به دور لگن (سانتیمتر)

7/74±7/00

7/70±7/00

7/73±7/03

شاخص توده بدن (متر مربع /کیلوگرم)

0/07±37/02

3/35±30/00

3/24±37/30

ظرفیت هوازی)(ml/kg/min

0/44±40/02

2/27±43/70

2/02±43/22

دوره دیابت (سال)

2/43±5/04

0/00±5/33

3/04±0/00

کالری مصرفی (کیلوکالری) در پیش آزمون

4330/55 ± 377/00

4004/07 ± 440/04

4070/33 ± 232/20

کالری مصرفی (کیلوکالری) در پس آزمون

4505/00 ± 377/20

4040/50 ± 443/40

4052/77 ± 333/04
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یافته ها
نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه نشان داد که

تفاوت معنیداری( )P>7/70در سطوح  Hsp70سرمی،

تفاوت معنیداری در متغیرهای تحت مطالعه در مرحله

 HbA1Cومقاومت به انسولین بین گروهی بدست امد

پیش آزمون بین گروههای تحقیق وجود نداشت (< 7/70

(جدول .)4

 .)Pپس از دوازده هفته تمرین ترکیبی با شدت متوسط

برای مقایسه زوجی گروه های تحقیق در دو مرحله

کاهش معنیداری در مقادیر  Hsp70سرمیHbA1C ،

پیش و پس آزمون از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که

و مقاومت به انسولین مشاهده شد ( .)P >7/70در گروه

خالصه نتایج آن در جدول  3ارایه شده است .طبق نتایج

تمرین ترکیبی با شدت باال نیز کاهش معنیداری در

آزمون تعقیبی توکی سطح  Hsp70سرمی HbA1C ،و

سطوح  HbA1Cو مقاومت به انسولین مشاهده شد

مقاومت به انسولین در گروه های تمرینات ترکیبی شدت

( ،)P>7/70اما تفاوت معنیداری در سطح Hsp70

باال و متوسط نسبت به گروه کنترل به صورت معنیداری

سرمی مشاهده نشد( .)P<7/70در گروه کنترل نیز افزایش

پایینتر بود ( .)P>7/70اما تفاوتی بین گروههای مداخله

معنی داری در HbA1C ، Hsp70و کاهش معنی داری

تمرینی شدت باال و متوسط وجود نداشت (.)P <7/70

در مقاومت به انسولین مشاهده شد ( .)P > 7/70بعالوه،
جدول  :2مقایسه میانگین متغیرهای وابسته در مراحل پیش و پس آزمون
گروه ها

متغیرها

 Pپیش آزمون

7/30±0/70

0/00±3/30

7/725

0/34±0/05

7/53±3/03

7/000

کنترل

0/00±3/03

0/74±5/45

7/722

شدت متوسط

7/37±0/50

7/20±3/50

7/777

7/00±0/30

7/37±3/03

7/770

کنترل

7/735±0/30

7/30±0/57

7/725

شدت متوسط

7/30±3/07

7/23±4/00

7/773

0/03±3/35

7/30±4/02

7/700

7/00±3/30

0/73±3/00

7/503

شدت متوسط
(ng/dl) Hsp70

HbA1C %

HOMA-IR

پیش از آزمون M±SD

پس از آزمون M±SD

 Pدرون گروهی

شدت باال

شدت باال

شدت باال

7/033

7/443

7/300

کنترل

 =Hsp70پروتئین شوک حرارتی 07؛  =HbA1Cهموگلوبین گلیکوزیله؛  =HOMA-IRشاخص هموستاز مقاومت به انسولین.

جدول  :3مقایسه تغییرات میان گروهی درمتغیرهای منتخب برای بیماران تحت مطالعه(آزمون تعقیبی توکی)
متغیرها
(ng/dl) Hsp70

HbA1C %

HOMA-IR

گروه i

گروه j

 Pپیش آزمون

 Pپس آزمون

شدت باال

کنترل

7/044

7/720

شدت متوسط

کنترل

7/003

7/770

شدت باال

شدت متوسط

7/004

7/435

شدت باال

کنترل

7/240

7/703

شدت متوسط

کنترل

7/400

7/770

شدت باال

شدت متوسط

7/553

7/002

شدت باال

کنترل

7/503

7/730

شدت پایین

کنترل

7/200

7/707

شدت باال

شدت پایین

7/503

7/543

 =Hsp70پروتئین شوک حرارتی 07؛  =HbA1Cهموگلوبین گلیکوزیله؛  =HOMA-IRشاخص هموستاز مقاومت به انسولین.
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بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات ترکیبی

( )05-40نیز نشان داده است که تمرینات ورزشی موجب

با شدتهای باال و متوسط ،موجب کاهش سطح Hsp70

بهبود ترکیب بدن ،کنترل قند خون ،افزایش حساسیت به

سرمی در زنان چاق مبتال به دیابت نوع دوم گردید ،اما

انسولین و بهبود سیستم ایمنی در بیماران مبتال به دیابت

تفات معنیداری بین دو پروتکل تمرینی مشاهده نشد.

نوع دوم میشود.

کاهش معنیدار بیماران دیابتی  Hsp70سرمی نسبت به

در مطالعه ما ،نقش شدت تمرینات ترکیبی بر

گروه کنترل با یافتههای اوگاوا و همکاران( )04و دماتوس

تغییرات سطح  Hsp70سرمی بیماران چاق دیابتی از

و همکاران( )03همسو و با یافتههای عیسینژاد و

ایجاد تفاوت معنیداری بین دو روش تمرینی حکایت

همکاران ( )00که افزایش سطح سرمی  Hsp70سرمی

نداشت ،که با نتایج میلن و همکاران ( )4774ناهمسو بود.

در رتها را پس از هشت هفته تمرین استقامتی گزارش

در تحقیق آنها رتهای نر در گروههای مختلف با سرعت

کرده بودند ،ناهمسو بود .همچنین با نتایج تحقیق پائولسن

 00تا  33متر در دقیقه روی تریدمیل دوده بودند و 42

و همکاران( )02که پس از یازده هفته تمرین مقاومتی،

ساعت پس از دویدن نمونه برداری از بافت عضله آنها

افزایش معنادار  Hsp70سرمی در مردان جوان (40 ± 3

انجام شد که نتایج مطالعه آنها نشان داد که شدت ورزش

سال؛  54 ± 03کیلوگرم) گزارش کرند ،ناهمسو بود .دلیل

بر افزایش  Hsp70سرمی موثر می باشد ( .)47علت این

تفاوت در نتایج تحقیق حاضر با نتایج عیسینژاد ( )00و

ناهمخوانی احتماال به دلیل تفاوت در پروتکلهای تمرینی

پائولسون( )02ممکن است به خاطر تفاوت در پروتکول-

و همچنین تفاوت در ویژگیهای آزمودنیها در دو

های تمرینی یا تفاوت در ویژگیهای آزمودنیها باشد.

تحقیق باشد.با توجه به ارتباط  Hsp70سرمی با مقاومت

زیرا در تحقیق حاضر از بیماران مبتال به دیابت نوع دوم

به انسولین در بیماران مبتال به دیابت نوع دوم (،)5

استفاده شده بود که سطح  Hsp70سرمی به عنوان یک

احتماالً یکی از دالیل تفاوت در نتایج تحقیق حاضر با

فاکتور پیش التهابی باالتر می باشد و باتوجه به اینکه

تحقیق میلن ( ،)03به این دلیل بود که پس از دوره تمرین

افزایش  Hsp70سرمی در بیماران مبتال به دیابت نوع

تفاوت معنیداری در مقاومت به انسولین و هموگلوبین

دوم به عنوان یک فاکتور پیشالتهابی در ارتباط با مقاومت

گلیکوزیله بین دو گروه تمرین ایجاد نشد.به بیان دیگر،

به انسولین است ( ،)5بنابراین احتماالً تمرینات ترکیبی با

هر دو الگوی برنامه ورش به یک اندازه بر این متغیرها اثر

کاهش مقاومت به انسولین و کنترل گلیسمیک موجب

دارند.

کاهش  Hsp70سرمی شده است ( .)44 ,5دیابت موجب

همچنین ،نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات

ایجاد حالت التهابی مزمن میشود و ترشح سایتوکینهای

ترکیبی با دو شدت باال و متوسط موجب کاهش سطح

پیش التهابی را افزایش میدهد( .)44تحقیقات نشان می

مقاومت به انسولین در زنان مبتال به دیابت نوع دوم شد.

دهد که افزایش سایتوکینهای پیشالتهابی سبب

یوسفیپور و همکاران ( ،)43زمانپور و همکاران (،)42

افزایش  Hsp70سرمی میشود( .)5بنابراین در افراد

بازیار و همکاران ( )40و کاف و همکاران ( )43نیز پس

دیابتی ،سطح  Hsp70سرمی باال رفته واحتماالً کاهش

از تمرینات ترکیبی کاهش معنیدار مقاومت به انسولین را

التهاب موجب کاهش سایتوکینهای پیشالتهابی و

گزارش کردند ،که با یافتههای تحقیق حاضر همخوان

افزایش حساسیت به انسولین میشود .تحقیقات قبلی

میباشند .شابان و همکاران ( )40پس از  4هفته تمرین
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هوازی -تناوبی با شدت باال تفاوت معنیداری در

مکانیسم تأثیر تمرینات مقاومتی بر هموستاز گلوکز

شاخص مقاومت به انسولین بیماران دیابتی گزارش

با اثر تمرینات استقامتی مشابهت دارد ( .)34از میان این

نکردند .که با نتایج یافتههای تحقیق حاضر ناهمخوان

مکانیسمها به افزایش سرعت برداشت گلوکز (،)33

میباشد؛ دلیل احتمالی این اختالف در نتایج شاید به

پروتئین انتقال دهندۀ گلوکز ( ،)33چگالی مویرگی ()32

خاطر امکان تفاوت در پروتکلهای تمرینی یا ویژگیهای

همچنین افزایش بیان ژن یا فعالیت پروتئینهای مختلف

آزمودنیها و یا مدت اجرای برنامه ورزش باشد.

درگیر در پیامرسانی انسولین ( ،)30 ,00افزایش فعالیت

مقاومت به انسولین به عنوان یک پاسخ ناکافی در
بافتهای حساس به انسولین (کبد ،عضالت اسکلتی و

گلیکوژن سنتاز و درنهایت افزایش ذخیره سازی گلیکوژن
( )33 ,00اشاره کرد.

بافت چربی) به سطوح در گردش انسولین تعریف می-

یکی از محدودیتهای تحقیق حاضر حجم نمونه

شود .کاهش تعداد پروتئین گیرنده انسولین منجر به

پایین بود که پژوهشگر به دلیل محدودیت مکانی و

مقاومت به انسولین شود .واسطههای التهابی به واسطه

شرایط کنترل تمرین بر آزمودنی ها امکان استفاده از افراد

افزایش تولید سایتوکاینها و اسیدهای چرب یا

بیشتر در این تحقیق را نداشت .همچنین عدم کنترل دقیق

لیپوتوکسین ،مسیرهای التهابی را در سلولهای ایمنی و

میزان فعالیت آزمودنیها و سبک زندگی آنها بود که

متابولیک فعال میکنند .با فعالسازی مسیرهای التهابی،

ممکن است بر نتایج تحقیق اثر گذاشته باشند.

مسیر پیامرسانی انسولین تداخل کرده و مقاومت به

نتایج نشان داد که برنامه تمرین ترکیبی (مقاومتی-

انسولین را در پی خواهد داشت ( .)45با توجه به اینکه

هوازی) با دو شدت متوسط و باال در زنان چاق دیابتی،

تمرینات ورزشی موجب افزایش عملکرد انسولین،

نقش مثبتی در بهبود مقاومت به انسولین و کاهش

سیگنالینگ انسولین و همچنین افزایش انتقال دهندههای

هموگلوبین گلیکوزیله به عنوانی شاخص های کنترل قند

گلوکز از درون سلول به غشای سلول میشوند ،موجب

خون بلند مدت و کاهش  Hsp70سرمی داشت .با توجه

افزایش حساسیت به انسولین نیز میشود ( .)40با کنترل

به اینکه تفاوت معنی داری در مقاومت به انسولین بین دو

قند خون مناسب ،سطح  HbA1cبه عنوان یک شاخص

گروه تمرین ترکیبی با دو شدت متوسط و باال مشاهده

متوسط قند خون سه ماه اخیر کاهش پیدا می کند .در

نشد ،عدم تفاوت معنی دار  HbA1cبین دو گروه توجیه

تحقیق حاضر ،تمرینات ترکیبی با دو شدت باال و متوسط

پذیر میباشد .به هرحال ،برنامه تمرینات ترکیبی

موجب کاهش  HbA1cدر زنان چاق مبتال به دیابت نوع

(مقاومتی -هوازی) با دو شدت متوسط و باال ،موجب

دوم گردید .این کاهش در  HbA1cهمسو با یافته های

کاهشهایی در  Hsp70سرمی ،مقاومت به انسولین و

سیگال و همکاران( ،)03مارکوس و همکاران( ،)00چارچ

 HbA1cشد .بنابراین میتوان گفت که اجرای این نوع

و همکاران ( )37و تان و همکاران ( )30بود ،که کاهش

برنامه ورزش در کنار تجویزو مصرف داروهای کنترل

 HbA1cپس از دورههای برنامه تمرینات ورزشی را

کننده قند خون ،برای زنان بیماران مبتال به دیابت نوع دوم

گزارش کردند .به طورکلی با انجام فعالیت ورزشی میزان

با ترکیب بدنی چاق ،احتماال سودمند باشد.

انتقال دهندههای گلوکز در عضالت تمرین کرده افزایش
مییابد که موجب بهبود عمل انسولین و متابولیسم گلوکز
میشود و میتواند میزان هموگلوبین گلیکوزیله را کاهش
دهد (.)40 ,0

قدردانی
بدین وسیله نویسندگان از زنان بیمار دیابتی شرکت
کننده در پژوهش ،پرسنل انجمن دیابت شهرستان سبزوار
و دکتر صفیه سبزواری و دکتر غالمرضا نوری که در
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 کمال تشکر و قدردانی را به،این تحقیق همکاری کردند

معرفی بیماران و مراحل تحقیق بخصوص پیگیری
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Abstract
Background and Objectives: In addition to medical and
nutritional interventions, exercise is one component in the
treatment of type II diabetes. The aim of this study was to
compare the effects of high and average intensity combined
training on levels of serum heat shock proteins 70 and glycemic
control in obese women with type 2 diabetes.
Subjects and Methods: In quasi-experimental study, 24
women with type II diabetes and time duration less than 10
years, were selected by purposive sampling method and
randomly divided into three groups: high intensity combined
training, moderate-intensity combined training and control
group. Moderate intensity combined training (resistance training
by 50-74 1RM + aerobic interval by 50-70 HRR) and high
intensity combined training (resistance training by 70-85 1RM
+ aerobic interval by 70-85 HRR) were conducted for12 weeks.
t-tests and 2-way ANOVA were used for data analysis (P ≤
0.05).
Results: The results showed a significant decrease in the levels
of Hsp70, HbA1c and insulin resistance in moderate and high
intensity combined training groups compared to the control
group (P<0.05), but no significant difference was observed
between the two exercise intervention groups (P>0.05).
Conclusion: The findings of this research demonstrated that
combined trainings (resistance-aerobic interval), irrespective of
their intensities, are effective on glycemic control and Hsp70 in
women with type II diabetes, But the intensity of exercise, is not
effective.
Keywords: Type II diabetes, Combined training, Exercise
intensity, Hsp70, Glycemic control.
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