(مقاله پژوهشی)

بررسی اثر  21هفته تمرینات شنا بر میزان مقاومت به انسولین و سطح پالسمایی آپلین
در زنان سالمند مبتال به دیابت نوع 1
زهره هدایت منش ،*1عبداالمیر سیاری ،2فرزاد محمدی

2

چکیده

-2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی.

زمینه و هدف :سالمندی و سبک زندگی کم تحرک از ریسک فاکتورهای دیابت نوع دو می
باشد .هدف تحقیق حاضر بررسی اثر دوازده هفته تمرین شنا بر مقاومت انسولین و سطح
آپلین پالسمای زنان سالمند مبتال به دیابت نوع دو بود.
روش بررسی :در تحقیق حاضر  03زن سالمند مبتال به دیابت نوع دو به روش نمونه گیری
هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به ترتیب به دو گروه تمرین شنا و کنترل تقسیم شدند.
تمرین شنا به مدت  21هفته ،هر هفته سه جلسه و هر جلسه تمرین با شدت های 03-03
درصد ضربان قلب ذخیره انجام شد .نمونه گیری ها قبل و پس از دوره تحقیق به صورت
ناشتا گردآوری شد .جهت از آزمون های پارامتریک تی وابسته و مستقل در سطح معنی
داری  P ≥ 3/30با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  11جهت تجزیه و تحلیل آماری
نتایج استفاده شد.
یافته ها :پس از دوره تمرین کاهش معنی داری در مقاومت به انسولین (،)P > 3/332
 )P > 3/332( HbA1cو اپلین پالسما ( )P > 3/322در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل
مشاهده شد .
نتیجه گیری :یافته های تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات شنا موجب بهبود حساسیت به
انسولین و کاهش سطح اپلین در زنان سالمند مبتال به دیابت نوع دو می باشد.

-1استادیار گروه تربیت بدنی.

-2گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد آبادان ،آبادان ،ایران.
-1گروه تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد آبادان ،آبادان ،ایران.

*نویسندۀ مسؤول:
زهره هدایت منش؛ گروه فیزیولوژی ورزشی،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آبادان ،آبادان ،ایران.

واژههای کلیدی :دیابت نوع  ،1تمرین شنا ،اپلین ،مقاومت به انسولین ،سالمندی.

Email:
hedayatmanesh_zohreh@yahoo.com
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مقدمه

دیابت ملیتوس یکی از مهمترین و شایعترین

چاق مبتال به هیپرانسولینمی دیده شده است ( .)8سوریگور

بیماریهای متابولیکی در جهان می باشد که در نتیجه اختالل

و همکاران ()1332در تحقیق خود عنوان کردند چاقی عامل

در ترشح انسولین ،مقاومت به انسولین و افزایش تولید گلوکز

تنظیم کننده غلظت آپلین می باشد و ارتباط مستقیمی با

کبدی رخ می دهد .اختالل تنظیم متابولیکی ناشی از دیابت

غلظت گلوکز و مقاومت به انسولین در دیابت نوع  1دارد که

قندی سبب بروز عوارض متعدد قلبی -عروقی می شود که

نشان دهنده نقش آپلین در پاتوژنز دیابت نوع  1می باشد (.)2

مشکالت فراوانی را برای فرد مبتال و دستگاه بهداشتی جامعه

تحقیقات زیادی در زمینه اثر فعالیت بدنی بر مقاومت

به همراه می آورند ( .)2یکی از ریسک فاکتورهای ابتال به

به انسولین در بیماران مبتال به دیابت نوع  1انجام شده است

دیابت نوع دوم افزایش سن می باشد و شیوع دیابت در هر

و نتایج متفاوتی را گزارش کرده اند .اما اکثر تحقیقات نشان

جامعه ،در افراد سالمند بیشتر است ( .)1طبق تحقیقات قبلی

داده که تمرینات ورزشی نقش موثری در بهبود عملکرد

شیوع دیابت نوع دوم در سالمندان ایرانی حدود  11درصد

انسولین و کاهش هیپرگلیسمی در این بیماران دارد ( .)2در

گزارش شده است ( .)0روند افزایش سن و پیری به دلیل

خصوص اثر تمرینات ورزشی بر سطح آپلین نتایج متناقضی

همزمانی با کم تحرکی ،افزایش رسوب چربی احشایی شکمی

گزارش شده است .نتایج برخی تحقیقات نشان داده که

و کاهش توده عضالنی ،زنان و مردان سالخورده را بیشتر در

تمرینات ورزشی موجب کاهش آپلین می شود ( ،)22 ,23در

معرض ابتال به سندرم متابولیک قرار می دهد ( .)4همچنین،

حالی که در تحقیق دیگر پس از دوازده هفته برنامه تمرین

سالمندی با اختالل در مصرف سوبسترا و مقاومت به انسولین

هوازی افزایش معنی داری در سطح آپلین پالسما گزارش

همراه است که ناشی از شیوه زندگی بی تحرک و افزایش

شده است ( .)21افشون پور و همکاران ( )1326نیز پس از

چربی بدن به دلیل اختالل در عملکرد میتوکندریها است.

یک دوره تمرین مقاومتی افزایش معنی داری در سطح اپلین

افزایش سن با روند کاهش توده عضالنی و افزایش توده

نسبت به گروه کنترل گزارش کردند ( .)20امینی الری و

چربی و چاقی همراه است که مهمترین مشکل سالمتی در

همکاران ( )1324نیز پس از دوازده هفته تمرین هوازی

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و می تواند

افزایش معنی داری در سطح آپلین پالسمای زنان چاق مبتال

خطر ابتال به بیماریهای مختلف ازجمله خطر حمله قلبی،

به دیابت نوع دوم گزارش کردند ( .)21کاظمی و زاهدی اصل

آرتروز ،دیابت نوع  ،1سکته مغزی ،فشار خون باال و سایر

( )1320نیز گزارش کردند که در موش های دیابتی سطح

بیماری ها را افزایش دهد (.)0

اپلین باالتر است اما در مقایسه بین دو گروه تمرین و کنترل

از عوامل مرتبط با ایجاد مقاومت به انسولین که مشکل
اصلی در دیابت نوع دوم می باشد ترشح آدیپوکاینهایی مانند

سطح اپلین در گروه تمرین دیابتی بیشتر از گروه کنترل بود
(.)24

اپلین می باشد ( .)6آپلین از ادیپوکاینهایی می باشد که روی

پایین بودن تعادل به دلیل ضعف عضالنی و کهولت سن

متابولیسم و به ویژه اختالالت متابولیک اثرگذار است و در

از مشکالت مربوط به تمرین در افراد سالمند می باشد (,20

ارتباط با حساسیت به انسولین می باشد ( .)0مطالعات نشان

 .)26با توجه به این که تمرین در محیط استخر موجب کاهش

داده اند در اثر هیپرانسولینمی بیان ژن آپلین افزایش می یابد،

فشار وزن بدن بر اندامهای تحتانی و مفاصل می شود برای

لذا احتماالً انسولین یک تنظیم کنندۀ مثبت ظهور آپلین است.

افراد سالمند قابل انجام می باشد ( .)20با توجه به مطالب

همچنین سطوح باالتری از آپلین پالسما در انسانها و موشهای

گفته شده تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر دوازده هفته
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تمرین شنا بر سطوح آپلین پالسما و مقاومت به انسولین در

سنجش شاخص های بیوشیمیایی نمونه خون به صورت ناشتا

زنان سالمند مبتال به دیابت نوع  1طراحی شد.

بین ساعات  8-2گرفته شد  .پروتکل تمرینی در گروه تمرین
شنا اجرا شد و گروه کنترل در طول این دوازده هفته همان
سبک زندگی سابق خود را ادامه دادند .در پس آزمون نیز 48

روش بررسی
در پژوهش نیمه تجربی حاضر  03 ،زن سالمند مبتال به
دیابت نوع  1پس از اعالم فراخوان به روش نمونهگیری
هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به  1گروه  20نفره
(تمرینات ورزشی و کنترل) تقسیم شدند .حجم نمونه با توجه
به مطالعات قبلی و فرمول حجم نمونه در هر گروه  20نفر
تعیین شد (.)2
) ( 𝑧1−∝ + 𝑧1−𝛽 )2 (𝑠12 + 𝑠22
𝑥(
)̅̅̅ ̅̅̅1 −
𝑥2 2

2

ساعت پس از خاتمه اخرین جلسه تمرین (به علت جلوگیری
از اثر حاد تمرین بر متغیرهای تحقیق) مجدداً نمونه های خون
همانند پیش آزمون گرفته شد.
پس از خون گیری با توجه به متغیرهای مورد بررسی
از روش های  ،CBCبیوشیمی و االیزا برای اندازه گیری
متغیرها استفاده شد ..انسولین پالسما با کیت مونوبیند ساخت
کشور آمریکا و حساسیت  3/00میکرو واحد بر میلی لیتر،

=𝑛

هموگلوبین گلیکوزیله با کیت بیوسیستم ساخت کشور اسپانیا
روش آزمایشگاهی فتومتریک و سطح اپلین با کیت آپلین
پالسما با استفاده از کیت شرکت است بیوفارم ساخت کشور

معیارهای ورود به مطالعه شامل :دامنه سنی 63-60

چین و روش آزمایشگاهی االیزا اندازه گیری شدند.جهت

سال•سطح قند خون ناشتای  243-133میلی گرم بر دسی

محاسبه مقاومت به انسولین با روش محاسباتی و ارزیابی مدل

لیتر ،شاخص توده بدن بین  10تا  03کیلوگرم بر متر مربع،

هموستازی ( )HOMAو از رابطه ماتیوس استفاده شد

عدم ابتال به بیماری های تنفسی و بیماری های قلبی -عروقی

(.)28

حاد ،سبک زندگی کم تحرک ،عدم استفاده از الکل ،سیگار و

انسولین ناشتا میکروواحد در میلی = HOMA-IR

مکمل های غذایی و گیاهی بودند و معیارهای خروج از
مطالعه عبارت بودند از :غیبت متوالی بیش از  1جلسه تمرین،
تغییر برنامه دارویی ،شرکت در برنامه های ورزشی غیر از
جلسات تمرینی این مطالعه در گروههای مورد مطالعه.
اندازه گیری ها:
در ابتدا اهداف ،جزئیات و همچنین اجرای تمرین ها
برای آزمودنی ها تشریح شد و قبل از شروع تمرینات،
آزمودنی ها پرسشنامه آمادگی انجام فعالیت بدنی ()PARQ
را پرکردند و در زمزه کم خطر قرار گرفتند؛ سپس از آنها
رضایت نامه کتبی گرفته شد .از تمامی افراد قبل از شروع
تحقیق آزمون های تن سنجی و آزمون آمادگی قلبی تنفسی
اندازه گیری شد 14 .ساعت قبل از شروع تحقیق به منظور

/ 22/5گلوکز ناشتا (میلی مول در لیتر) × )لیتر)
پروتکل تمرین شنا
در تحقیق حاضر پروتکل تمرین شامل تمرینات شنا با
شدت متوسط از نوع فزاینده هوازی بود که بر اساس توصیه
های کالج پزشکی ورزشی آمریکا برای افراد مبتال به دیابت
نوع  1انجام شد ( .)22در این تحقیق شدت تمرین بر اساس
ضربان قلب ذخیره به روش کاروونن و با استفاده از شمارش
نبض آزمودنی ها کنترل شد ( .)13ضربان قلب بیشینه توسط
فرمول (سن –  )113برآورد شد .هر جلسه تمرین شامل 23
دقیقه گرم کردن ،فعالیت هوازی اصلی (که برنامه ای محقق
ساخته بود) و  23دقیقه حرکات کششی و سرد کردن بود.
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روش های آماری

در بررسی تغییرات درون گروهی نتایج آزمون تی وابسته

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی که شامل

(جدول  )4نشان داده شد که کاهش معنی داری در سطح

میانگین و انحراف معیار است استفاده شد از آمار استنباطی

اپلین پالسما ( )P > 3/332مقاومت به انسولین (> 3/332

برای تعیین طبیعی بودن داده ها و همگنی واریانس ها به

 )Pو هموگلوبین گلیکوزیله ( )P > 3/332پس از دوازده

ترتیب از آزمون کالموگروف -اسمیرنوف و آزمون لوین

هفته مداخله تمرین وجود دارد ،)P >3/30( .در گروه کنترل

استفاده شد .همچنین از آزمون استنباطی تی وابسته جهت

افزایش معنی داری در سطح اپلین مشاهده شد ()P > 3/332

مقایسه درون گروهی و از آزمون تی مستقل برای مقایسه بین

اما تفاوت معنی داری در مقاومت به انسولین و هموگلوبین

گروه ها استفاده شد .کلیه عملیات آماری در سطح معنی

گلیکوزیله مشاهده نشد ( .)P < 3/30در بررسی تغییرات بین

داری  α=3/30و با نرم افزار آماری  SPSSنسخه  11انجام

گروهی نیز نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که در مرحله

شد.

پیش آزمون تفاوت معنی داری بین متغیرهای اپلین پالسما
( )P = 3/202مقاومت به انسولین ( )P = 3/480و هموگلوبین

یافته ها

گلیکوزیله ( )P = 3/832وجود نداشت اما در مرحله پس

جدول  1مربوط به مشخصات دموگرافیک بیماران در گروه

آزمون کاهش معنی داری معنی داری در اپلین پالسما (3/332

های مورد مطالعه می باشد.
در جدول  ،0متغیرهای آپلین  ،هموگلوبین گلیکوزیله و

>  )Pمقاومت به انسولین ( )P > 3/332و هموگلوبین
گلیکوزیله ( )P = 3/322نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.

مقاومت به انسولین در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک
گروه های تحقیق بیان شده است.
جدول  :2برنامه  21هفتگی تمرینات شنا
هفته

شدت )(HRR

زمان تمرین

2

03-00

03

1

00-63

03

0

00-63

00

4

63-60

00

0

63-60

43

6

63-60

40

0

63-60

03

8

60-03

03

2

60-03

00

23

60-03

00

22

60-03

63

21

60-03

63
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جدول  :1مشخصات آنتروپومتری (میانگین±انحراف معیار)
گروه

شاخص آماری

Mean±Sd

تعداد

قد()cm

260/00±0/26

20

وزن()kg

00/28±4/10

سن(سال)

06/6±0/1

)Kg/m2(BMI

10/00±0/08

قد()cm

260/1±0/10

وزن()kg

00/40±6/82

سن(سال)

01/16±0/02

)Kg/m2(BMI

10/48±0/34

کنترل

تمرین شنا

20

جدول  :0مقادیر متغیرهای تحقیق در گروه های تحقیق
متغییر

گروه

پیش آزمون

پس آزمون

)pg/L( Apelin

کنترل

126/16 ±02/24

122/20 ±02/02

شنا

020/20 ±40/04

116/1 ±08/60

کنترل

0/04 ±3/46

0/01 ±3/44

شنا

0/62 ±3/6

0/11 ±3/00

کنترل

1/80 ±3/04

1/80 ±3/08

شنا

1/20 ±3/08

2/2 ±3/40

HbA1C%
HOMA-IR

جدول  :4مقایسه درون گروهی و بین گروهی متغیرهای تحقیق
متغیر

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

t

df

P

 Pپیش آزمون

 Pپس آزمون

اپلین

کنترل

-1/86

3/22

-22/12

24

3/333

3/202

3/333

تمرین شنا

23/20

26/04

12/31

24

3/333

کنترل

-3/342

3/32

-2/623

24

3/203

تمرین شنا

2/300

3/02

23/122

24

3/333

کنترل

3/312

3/230

-22/12

24

3/406

تمرین شنا

3/401

3/222

12/31

24

3/333

مقاومت به انسولین
HbA1C%
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بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاضر در خصوص اثر تمرینات شنا بر

بازگشت ،گلیکوزیله می شود .در واقع  HbA1cبیانگر

مقاومت به انسولین نشان داد که دوازده هفته تمرینات شنا

کنترل قند خون در دو تا سه ماه اخیر می باشد .یکی از اهداف

موجب کاهش معنی دار مقاومت به انسولین در زنان سالمند

درمانی مدیریت در دیابت نوع دوم کاهش  HbA1cمی

مبتال به دیابت نوع دوم شد .برخی تحقیقات دیگر (,28 ,20

باشد .تحقیقات قبلی نشان داده که یک جلسه تمرینات

 ،)10-12نیز پس از دوره های تمرینات ورزشی کاهش معنی

ورزشی موجب افزایش حساسیت به انسولین تا  01ساعت

داری در مقاومت به انسولین گزارش کرده اند ،که با یافته

پس از جلسه تمرین هوازی می شود ( .)28به طورکلی با

های تحقیق حاضر همخوانی دارند .ارزیابیهای مقطعی و

انجام فعالیت ورزشی میزان انتقال دهندههای گلوکز در

بلند مدت ،وجود یک رابطه مستقیم بین فعالیت جسمانی و

عضالت تمرین کرده افزایش مییابد که موجب بهبود عمل

حساسیت به انسولین را نشان می دهد

انسولین و متابولیسم گلوکز میشود و میتواند میزان

تحقیقات متعددی گزارش کرده اند که فعالیت بدنی در

هموگلوبین گلیکوزیله را کاهش دهد (.)10 ,13

کنترل گلوکز خون افراد دیابتی موثر است  ،زیرا حساسیت به

نتایج تحقیق حاضر در خصوص اثر تمرینات شنا بر

انسولین را افزایش و گلوکز خون این بیماران را کاهش می

سطح آپلین پالسما نشان داد که دوازده هفته تمرینات شنا

دهد ( .)14 ,28مقاومت به انسولین به عنوان یک پاسخ ناکافی

موجب کاهش معنی دار سطح آپلین پالسما در زنان سالمند

در بافت های حساس به انسولین (کبد ،عضالت اسکلتی و

مبتال به دیابت نوع دوم شده است .که همسو با یافته های

بافت چربی) به سطوح در گردش انسولین تعریف میشود.

گله داری و همکاران ( ،)12تاهون و گاباال ( ،)11یانگ و

کاهش تعداد پروتئین گیرنده انسولین منجر به مقاومت به

همکاران ( ،)18نیکسرشت و همکاران ( ،)10افشون پور و

انسولین میشود .با توجه به اینکه تمرینات ورزشی موجب

همکاران ( ،)20می باشد که پس از دوره تمرین کاهش معنی

افزایش عملکرد انسولین ،سیگنالینگ انسولین و همچنین

داری در سطح آپلین پالسما گزارش کردند .کاهش مقاومت

افزایش انتقال دهندههای گلوکز ( )GLUT4از درون سلول

به انسولین با کاهش سطوح اپلین در ارتباط می باشد (.)23

به غشای سلول میشوند ،می تواند باعث بهبود عملکرد

در مطالعه شیبانی و همکاران ( ، )12روی اثر تمرین هوازی

انسولین و افزایش حساسیت به انسولین شود ( .)10با کنترل

بر سطوح اپلین پالسما در زنان چاق سالم ،در پایان دوره

قند خون مناسب ،سطح  HbA1cبه عنوان یک شاخص

تمرینی ،سطوح اپلین گروه تمرین به گروه کنترل نزدیک شد.

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

نتایج نشان داد در زنان چاق ،فعالیت هوازی همراه با کاهش

حاضر نیز تمرینات شنا موجب کاهش  HbA1cدر زنان

وزن و کاهش مقاومت به انسولین باعث کاهش سطوح اپلین

سالمند مبتال به دیابت نوع دوم گردید .این کاهش در

پالسما میشود .آنها پیشنهاد کردند ممکن است کاهش در

 HbA1cهمسو با یافته های افشون پور و همکاران (،)20

BMIباعث کاهش سطوح اپلین گردش خون پس از فعالیت

قالوند و همکاران ( ،)13لیوبیرجیجین و همکاران (،)16

هوازی شود .کریست و همکاران ( )23نیز در مطالعه خود

تونکامردتای و همکاران ( )10می باشد که پس از دوره

روی اثر کاهش وزن و فعالیت بدنی روی غلظت سرم اپلین

تمرین کاهش معنی داری در هموگلوبین گلیکوزیله در

و بیان آن در بافت چربی در افراد چاق عنوان کردند ،بیان

بیماران مبتال به دیابت نوع دوم گزارش کردند،HbA1c .

اپلین بطور معنیداری در بافت چربی بیماران دیابت نوع 1

بیانگر درصدی از هموگلوبین است که به طور غیر قابل

باالتر بود که با اپلین گردش خونBMI ،و چربی بدن ارتباط
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معنی داری داشت .همچنین یافته های این پژوهش نشان داد،

متابولیکی و هموستاز بهتر گلوکز و یا ارتباط بین تغییرات

فعالیت بدنی باعث شد غلظت سرم اپلین بطور معنی داری

ترکیب بدنی به صورت افزایش توده عضالنی و کاهش وزن

کاهش یابد که از این نظر با نتیجه مطالعه حاضر همخوانی

و یا سازگاری های قلبی و یا بهبود سایر عوارض دیابت

دارد .کریست و همکاران ،نتیجهگیری کردند کاهش بیان و

مرتبط با بهبود مقاومت به انسولین باشد که در تحقیق حاضر

غلظت سرم اپلین ممکن است در بهبود حساسیت انسولینی

اندازه گیری نشده است ،باشد(.)24 ,20 ,23

فراتر از کاهش وزن بدن ارتباط معنیداری داشته باشد (.)23

نتایج این تحقیق نشان داد که انجام دوازده هفته

به نظر می رسد تغییرات مشاهده شده در این مطالعه در

تمرینات شنا با کاهش مقاومت به انسولین و کاهش HbA1c

سطوح آپلین پالسما و شاخص مقاومت به انسولین ،احتماال

سالمندان مبتال به دیابت نوع دوم موجب بهبود و کنترل قند

به دلیل کاهش وزن و یا ماهیت ضدالتهابی تمرینات بدنی

خون می شود .از طرفی همراستا با کاهش مقاومت به انسولین

بوده است ( .)24 ,23در تحقیق مختاری و دریانوش نیز

و کاهش  HbA1cکاهش معنی داری در سطح آپلین پالسما

کاهش معنی داری در سطح اپلین پالسما پس از  21هفته

زنان سالمند مبتال به دیابت نوع دوم مشاهده شد .به نظر می

فعالیت ورزشی مقاومتی مشاهده شد و دلیل این کاهش به

رسد کاهش در سطح آپلین پالسما در ارتباط با کنترل قند

کاهش ضربان قلب استراحتی و فشار خون نسبت داده شده

خون زنان سالمند مبتال به دیابت نوع دوم باشد .در مجموع

است .احتمال دارد در تحقیق حاضر نیز کاهش اپلین مرتبط

می توان نتیجه گرفت که تمرینات هوازی و طوالنی مدت

با سازگاری های ایجاد شده با ورزش شنا مانند سازگاری

شنا می تواند در کنترل قند خون زنان سالمند مبتال به دیابت

های قلبی -عروقی باشد که متعاقب تمرینات هوازی ایجاد

نوع دوم موثر باشد.
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The Effect of 12 Weeks Swimming Training on Insulin Resistance and
Plasma Apelin Levels in Elderly Women with Type 2 Diabetes
Zohre Hedayatmanesh1*, Abdolamir Saiiari2, Farzad Mohammadi2

Abstract
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Background and Objective: Aging and sedentary lifestyle are the risk
factors for type 2 diabetes. The aim of the present study was to evaluate
the effects of twelve weeks of swimming on glycemic control and plasma
apelin levels in older women with type 2 diabetes.
Subjects and Methods: In a semi-experimental study, 30 elderly women
with type 2 diabetes were selected through purposeful sampling and
randomly divided into two equal groups of swimming training and control.
Swimming training was performed for 12 weeks, three sessions per week
and each session with 50-70% of heart rate reserve. Fasting blood samples
were taken before and after the study period. For statistical analysis of
parametric tests and t-test and SPSS version 22 was used and the
significance level of P<0.05. was considered.
Results: After the intervention period, there was a significant decrease in
insulin resistance (P<0.001), HbA1c (P<0.001) and plasma apelin (P<0.05)
among swimming group compared to control group.
Conclusion: Overall, the findings of this study showed that swimming
training improves insulin sensitivity and decrease applein levels in elderly
women with type 2 diabetes.
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