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چکیده
زمینه و هدف شایعترین علت بروز پلینوروپاتی ،بیماری دیابت میباشد .تاکنون مطالدات بسیار کمی در زمینه
اثر تمرین ترکیبی بر عوارض بیماری دیابت و نوروپاتی محیطی دیابتی انجام شده است .هدف این پژوهش ،بررسی
تأثیر چهار ماه تمرین ترکیبی (مقاومتی -هوازی) بر هموگلوبین گلیکوزیله ،کلسترول تام ،تریگلیسرید و مقاومت
به انسولین در زنان یائسه مبتال به نوروپاتی محیطی دیابتی بود.
مواد و روشها بدین منظور  21بیمار مبتال به نوروپاتی محیطی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند .گروه
تجربی به مدت چهار ماه تمرینات ترکیبی مقاومتی -هوازی سه هلسه در هفته انجام دادند .نمونه سرم آزمودنیها
قبل و پس از ماه اول ،دوم ،سوم و چهارم تمرین ،در حالت ناشتایی بهدست آمد .دادهها با استفاده از روش آماری
 ANOVAی طرفه و  ANOVAبا اندازهگیری مکرر تحلیل شد.
یافتهها سطوح کلسترول تام ،تریگلیسرید ،هموگلوبین گلیکوزیله ،مقاومت به انسولین ،وزن و درصد چربی در
گروه تجربی نسبت به گروه کنترل تغییر مدنیداری نداشت (.)P>0/05
نتیجهگیری تثبیت قند و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران نوروپاتی دیابتی و افزایش نیافتن سطوح کلسترول تام،
تریگلیسرید و مقاومت به انسولین طی چهار ماه به لحاظ بالینی اهمیت زیادی دارد و نشان میدهد تمرین
مقاومتی -هوازی منظم میتواند پیشرفت و عوارض بیماری را به تأخیر اندازد.

 .1مقدمه
اختالل تنظیم متـابولیکی ،نـاشـــی از دیـابـت ســـبـو بروز
تغییرات پـاتوفیزیولوژیـ ثـانویـه ای در انـدام هـای متدـدد بـدن
می شـود که مشـکالت فراوانی را برای فرد مبتال به دیابت و
بهـداشـــت هـامدـه بـه همراه می آورد (  )1کـه در این میـان
شـایع ترین عوارض دیابت ،نوروپاتی دیابتی اسـت .حدود 50

درصــــد افراد مبتال بـه دیـابـت بـه نوروپـاتی محیطی مبتال
می شوند ( .)2
مطالدات اپ یدمیولوژی بال ینی نشان م ی دهد که ارتباط
قوی بین د یس ل یپیدمی و عوارض هانبی قلو و عروق ،از
همله نوروپات ی در دیابت نوع ی و دو دیده م ی شود .دیس
لیپیدمی ،پارامتر قابل تغییر در پ یشگیری و درمان نوروپاتی
دیابتی است (  .)3هم چن ین با این که انسول ین در مصرف
گلوکز به داخل نورون ها نقشی ندارد اما اثرات نوروتروپی
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طیبه امیری پارسا و همکاران

دیابتی (  )12ه یچ تغییر مدنادار ی در شاخص های ن یمرخ
لیپیدی بیماران دیابتی مشاهده نشد.
طبق توص یه انجمن دیابت آمریکا و کالج پزشکی ورزش ی
آمریکا تأثیر تمر ینات ترکیبی که اثرات هم زمان تمرینات
هوازی و مقاومتی را دارند از هرکدام از این نوع تمر ینات،
به تنهایی مؤثرتر است؛ بنابرا ین بهتر است برنامه توانبخش ی
بیماران د یابتی ،ترکیبی از تمر ینات هواز ی و مق اومتی باشد
تا بیماران از فواید هر دو نوع تمرین بهره ببرند ( .)13
بررسی ها نشان می دهد مطالدات کمی در زمینه تأث یر
تمرین ترکیبی بر عوارض بیماری دیابت و خصوصاً نوروپاتی
دیابتی انجام شده و مددود مطالدات انجام شده عوارض
بیماری را در نظر نگرفته و بیشتر آنها روی مدل ها ی حیوانی
صورت گرفته اند .متمرکز شدن مطالدات رو ی ی نوع
تمرین خاص یا بررسی شاخص ها ی عملکردی یا عصب ی-
عضالنی و نیز وهود تناقض در نتایج مطالدات انجام شده از
ی سو و ش یوع گسترده این بیماری و عوارض ناگوار آن بر
کاهش کیفیت زندگ ی ،ما را بر آن داشت تا به بررس ی تأث یر
تمرینات ترکیبی (مقاومت ی -هواز ی ) بر کلسترول و
تری گلیسرید سرم HbA1C ،و مقاومت به انسولین طی
چهار ماه در زنان دیابتی نوع دو مبتال به نوروپاتی مح یطی
بپردازیم.

آن ،رشد و بقا ی نورون ها را تسریع م ی کند (  .)4کاهش
سیگنالینگ نوروتروف ی به دلیل نقص انسولین (در دیابت
نوع ی ) یا مقاومت به انسول ین (در دیابت نوع دو) به پاتوژنز
بیماری نوروپاتی دیابتی منجر می شود ( .)5
هیچ درمان تأییدشده ای برا ی هلوگیری یا متوقف کردن
نوروپاتی د یابتی وهود ندارد و تنها می توان عالئم درد را تا
حدی درمان کرد .کنترل دق یق قند خون برا ی پیشگیری و
درمان نوروپات ی محیطی دیابتی  1اهمیت حیاتی دارد و
هدف درمان ها ی کنون ی ،کنترل قند خون ناشتا و پس از
غذا و حفظ بهینه سطح هموگلوب ین گلیکوزیله ( )HbA1c
به عنوان مدیار استاندارد طالیی کنترل درازمدت
گالیسمی به منظور هلوگ یری از عوارض ناش ی از دیابت
می باشد (  .)6با توهه به ش یوع بیماری د یابت و لزوم کنترل
و پ یشگیری از عوارض مزمن آن و هز ینه های سنگ ین
درمان ی ،تمرینات ورزشی می تواند به عنوان راهبرد
غیردارویی در کاهش و پ یشگیری از این عوارض کم کند
(  .)7با ا ین که مکان یسم های اصلی تأثیر ورزش بر درد
نوروپات ی به طور کامل شناخته نشده است ،شواهد رو به
رشدی وهود دارد که تمر ینات ورزشی اختالل عملکرد ناش ی
از دیابت و درد نوروپاتی ر ا بهبود می بخشد چنانچه شرکت
در تمرینات منظم ورزش ی باعث کنتر ل قند خون م ی شود و
می تواند با تأث یر مثبت بر چرب ی ها ،فشار خون و کاهش
حوادث قلب ی -عروقی ،مرگ وم یر و بهبود ک یفیت زندگی از
دیابت نوع دو پ یشگیری کند یا آن را به تأخیر اندازد (  )8با
این حال ،نتا یج مطال دات صورت گرفته در این زم ینه،
متناقض است .د ی الویرا و همکاران (  )2012تأثیر  12هفته
تمرینات هوازی ،مقاومتی و ترک یبی را در مردان و زنان
دیابتی بررس ی کردند و نتایج نشان داد تمرینات مقاومتی،
منجر به کاهش گلوکز ناشتا و  HbA1cمی شود و تمرینات
هوازی و ترکیبی ،منجر به کاهش مدنادار کلسترول تام و
تری گلیسرید پالسما می شود (  .)9اما نتایج پژوهش د یگری
نشان داد  12هفته تمر ین ترکیبی مقاومتی -هوازی،
تغییری در  HbA1Cب یماران مرد و زن د یابتی ا یجاد نکرد
(  .)10کاداگلو و همکاران (  )2013نیز تأثیر شش ماه
تمرینات هوازی ،مقاومتی و ترکیبی را بر کنترل متابولی
بیماران دیابتی بررس ی کردند و نتایج نشان داد هر سه نوع
تمرین منجر به کاهش  ،HbA1cمقاومت به انسولین،
کلسترول تام و تری گلیسرید پالسما م ی شود (  )11اما در
پژوهش دیگری با  22هفته تمر ین ترک یبی در ب یماران

 .2مواد و روششناسی پژوهش
 .1.2روش
پژوهش حـارـــر ،از نوع کـاربردی و بـه روش نیمـه تجربی بـا
طرح ســری های زمانی (پیش آزمون ،ماه اول ،دوم ،ســوم و
چهـارم) بود .هـامدـه آمـاری شـــامـل زنـان مبتال بـه نوروپـات ی
محیطی دیابتی شــهرســتان ســبزوار بود که با مراهده به
انجمن بیماران دیابت شـهرسـتان سـبزوار و اعالم فراخوان
در ســطح شــهر ،از داوطلبان زن یائســه برای شــرکت در
مطالده دعوت و ثبت نام شــد .تدداد  56نفر برای غربالگر ی
اولیـه ،مراهدـه کردنـد کـه پس از در نظر گرفتن مدیـارهـای
ورود به مطالده ،تمامی افراد دیابتی مراهده کننده به لحاظ
وهود یا نبودن نوروپاتی ارزیابی شـدند .کسـو امتیاز باالتر
از دو در بخش مدـاینـه بـالینی پرســـش نـامـه نوروپـاتی
میشـــیگان ،به منزله وهود نوروپاتی در افراد در نظر گرفته
شـد .در ادامه ،پس از مصـاحبه حضـوری و تورـیح اهداف
کار و براســـاس مدیارهای ورود به مطـالدـه ،از میان تمـامی

)1. Diabetic peripheral neuropathy (DPN
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بــــالینی در مورد شـکل اهری پوسـت پا از نظر خشـکی،
ترک پوســــت ،پینـه ،عفونـت و دفورمیتی و وهود زخم
می باشـد  .ارزیابی حس ارتداش با اسـتفاده از ی دیاپازون
 128هرتز انجام شـد که روی انگشـت شـسـت پا قرار داده
می شــد (مرکز تمرین و مطالده دیابت میشــیگان) .ارزیابی
حس لمس ســـطحی و فشـــار ،بـا مونوفیالمنـت  10گرمی
انجام شـد .ارزیابی حس عمقی بیماران در اندام تحتانی نیز
با چکش رفلکس انجام شــد .کســو امتیاز بیش تر از  2در
بخش مدـاینـه بالینی از مجموع  10امتیاز به عنوان نوروپات ی
دیابتی در نظر گرفته می شـــود که این مدیار قبالً توســـط
مطالدات اعتباربخشی تأیید شده است ( .)17

 33فرد واهـد شـــرایط مبتال بـه نوروپـاتی ،همـه  21نفر
داوطلـو کـه توانـایی انجـام تمرینـات مقـاومتی بـا وزنـه هـا ی
آزاد و تمرینات هوازی و دویدن را داشــتند به عنوان نمونه
آماری انتخاب شــدند .پس از تکمیل و امضــای فرم اعالم
آمـادگی و ررـــایـتنـامـه ،برابر بـا توافق و تدهـد بـه منشـــور
اخالقی ،پزشــ متخصــص قلو ،همه شــرکت کننده ها را
مدـاینـه پزشـــکی کرد و پس از اطمینـان یافتن از صـــحـت
عملکرد قلـو برای انجـام فدـالیـت بـدنی ،افراد بـه روش
تصـادفی سـاده ،به دو گروه تجربی (  11نفر) و کنترل ( 10
نف ر) تقســیم شــدند .اندازه نمونه آماری با توان آماری 80
درصـد و خطای آلفای  0 /05برای هر گروه در حدود  9نفر
تدیین شد ( .)14
مدیارهای ورود به مطالده شامل سن  45تا  65سال و
نداشتن قطد ی عضو ،زخم کف پایی ،نوروپاتی باالتنه،
نوروپاتی به علل غیردیابت ،سابقه پیچ خوردگی مکرر پا در
ی سال اخ یر و ن یز نداشتن سابقه فدالیت منظم ورزش ی در
شش ماه اخ یر بود .ناتوانایی در اهرای تمرینات و درد قفسه
سینه ،از مد یارهای خروج مطالده بود.
قبل از شروع تمرینات ورزشی و در سری های زمانی پس
از اتمام ماه ها ی اول ،دوم ،سوم و چهارم دوره تمر ینی ،مقدار
سه م یلی لیتر خون برای انجام آزمایش های ب یوشیمیایی
(کلسترول و تری گلیسرید )HbA1c ،گرفته شد .تمام
خونگ یری ها پس از  10 -12ساعت ناشتایی بین ساعت  8تا
 10ص بح انجام شد .کلسترول و تر ی گلیسرید با روش
کالری متری (  )PAP-GODبا استفاده از کیت پارس آزما
ساخت ایران ،با حساس یت  5م یلی گرم بر دسی لیتر
اندازه گیری شدند .برا ی بررس ی مقاومت به انسولین ،از
شاخص مقاومت به انسول ین  HOMA-IRاستفاده شد .ا ین
شاخص براساس حاصل ررب غلظت قند خون ناشتا
(  )mg/dlو غلظت انسول ین ناشتا  µU/mlتقسیم بر ثابت
 22 /5ررب در  18به دست می آید ( .)15

 .3.2پروتکل تمرین
هر هلســـه تمرین ،پس از گرم کردن با تمرینات مقاومت ی
آغاز می شـد که در هشـت ایسـتگاه شـامل پرس سـینه ،زیر
بغل سـیم کش ،هلو بازو ،پشـت بازو ،هلو ران ،پشـت ران و
همچنین دراز و نشـسـت و شـنای سـوئدی انجام می شـد .بار
تمرین به گونه ای در نظر گرفته شـــد که در هر ایســـتگاه
آزمودنی هـ ا قـادر بودنـد هر حرکـت را  8تـا  12بـار تکرار
کنند .تمرینات در چهار هفته اول در  2ســت انجام شــد و
سپس از هفت ه پنجم تا هفته هشتم همه حرکات در  3ست
و پس از آن تـا آخر برنـامـه در  4ســـت انجـام شـــد .تدـداد
ایسـتگاه ها نیز در هفته اول تا هفته هفتم  6ایسـتگاه ،هفته
هشـتم و نهم شـامل  7ایستگاه و از هفته دهم حرکات در 8
ایســتگاه انجام شــد .اســتراحت بین ســت ها ی دقیقه و
اسـتراحت بین ایسـتگاه ها دو دقیقه در نظر گرفته شـد .پس
از تمرین مقاومتی و پس از اســتراحت کوتاه (  3 -5دقیقه )
تمرینات اسـتقامتی انجام شـد که شـامل تمرینات ایروبی
موزون و دویدن به صـورت اینتروال با تکرارهای  3دقیقه ای
و اسـتراحت  30ثانیه بین تکرارها انجام شـد .شـدت تمرین
هوازی از  50درصـد رـربان قلو خیره در هفته اول شـروع
شـد و در هفته دوازدهم به  75درصـد رـربان قلو خیره
رسـید  .تدداد تکرارها نیز از  5تکرار در هفته اول شـروع شـد
و در هفتـه دوازدهم بـه  10تکرار و در هفتـه ســـیزدهم و
چهاردهم  11تکرار و هفته های پانزدهم و شـانزدهم به 14
تکرار رسید  .در انتها مرحله سرد کردن حدود  5 -10دقیقه
را به خود اختصاص داد.

 .2.2معیارهای تشخیص نوروپاتی
1

برای تشخیص نوروپاتی محیطی از پرسش نامه میشــیگان
(  )MNSIاسـتفاده شـد که به طور گسـترده برای تشـخیص
نوروپـــاتی دیـــابتی محیطی مورداستفاده قرار می گیـــرد.
این پرســش نامه شــامل ی بخش مصــاحبه شــفاهی 15
ســـؤالی اســـت کـه برای ارزیـابی حس پـا ،درد ،کرختی و
حسـاسـیت به دما انجام می شـود (  .)16بخــــش مداینــــه
1. Michigan Neuropathy Screening Instrument
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تا چهار ماه تمرین

و درصـــد چربی آزمودنی ها پس از ی
ترکیبی ،تغییر مدنی داری نداشت.
با بررسی های انجام شده ،مطالده ا ی که به بررس ی تأث یر
تمرین ترکیبی بر ن یم رخ ل یپیدی ب یماران نوروپاتی دیابتی
پرداخته باشد یافت نشد و نزد ی ترین مطالدات انجام شده
در این زم ینه در ب یماران دیابتی بدون عوارض انجام شده
است .هم سو با نتایج پژوهش حارر ،س یگال و همکاران
(  )2007با  22هفته تمرین هواز ی -مقاومت ی در ب یماران
دیابتی ،ه یچ تغ ییر مدنی داری در شاخص های ن یم رخ
لیپیدی بیماران د یابتی مشاهده نکردند و ا هار داشتند که
به منظور دست یابی به تغییرات ب یشتر در ن یم رخ ل یپیدی ،به
حجم ها یا شدت ها ی باالتری از تمر ین نیاز می باشد ( . )12
دی اولیوریا و همکاران (  )2012نیز تأث یر  12هفته
تمرین هواز ی مقاومتی را در زنان و مردان مبتال به دیابت
نوع دو بررس ی کردند و عدم بهبود  TCو  TGرا مشاهده
کردند که آن را به کنترل نشدن رژیم غذایی آزمودن ی ها و
کافی نبودن شدت و مدت تمرین نسبت دادند (  .)9اما بنائ ی
و همکاران (  )1393با مطالده تأثیر هشت هفته تمر ین
ترکیبی بر ن یم رخ لیپیدی ،کاهش مدنی دار کلسترول و
تری گلیسرید را د ر زنان دیابتی نوع دو مشاهده کردند ( .)20
هرج و همکاران (  2 )2011نیز به بررسی تأثیر  12هفته
تمرینات هواز ی ،مقاومت ی و ترک یبی بر کنترل متابولی
بیم اران مرد و زن مبتال به د یابت نوع دو پرداختند .نتا یج
این محققان در هر چهار گروه کاهش گلوکز ناشتا ،کلسترول
و تری گلیسرید را در ا ین بیماران نشان داد ( .)10
بررسی مطالدات فوق نشان می دهد که یافته ها تا حدی،
متفاوت م ی باشد و گرچه در ی مطالده فراتحلیلی پیشنهاد
شد که تمرینات ترکیبی به همان خوبی تمر ینات هواز ی
می تواند سطوح تری گلیسرید را کاهش دهد ( )21؛ حما یت
آمار ی برا ی وهود ارتباط ب ین این تمرینات و تغییرات
مدنادار وزن ،شاخص توده بدن ی و بهبود سطوح  HDLو
 LDLدر افراد مبتال به دیابت نوع دو بس یار محدود است ،از
طرفی ،نتا یج مطالده چودی و همکاران (  )2011نشان داد
احتما الً در افراد مبتال به د یابت نوع دو کمیت های باالتر
مداخالت تمر ینی برا ی ا یجاد تأث یرات مثبت بر مقاد یر
شاخص های ل یپیدی ن یاز م ی باشد (  .)21بنابراین به نظر
می رسد تفاوت نتایج مطالدات مختلف بر سطوح کلسترول
و تری گلیسرید به دلیل تفاوت در شدت ،مدت و تدداد
هلسات تمرینی آن مطالدات باشد .در پژوهش حارر ،عالوه

 .4.2روشهای آماری
از آمار توصـیفی شـامل میانگین و انحراف اسـتاندارد برا ی
توصـیف داده ها اسـتفاده شـد .برای تشـخیص طبیدی بودن
توزیع داده ها از آزمون شــاپیروویل اســتفاده شــد .برا ی
بررسـی همگنی واریانس بین دو گروه از آزمون لون و برا ی
بررســـی تغییرات بین گروهی شــــاخص هـا از روش آنوا
یـ طرفـه و برای تغییرات درون گروهی متغیرهـا از روش
آنووا با اندازه گیری مکرر اسـتفاده شـد .کلیه عملیات آماری
توســط نرم افزار ( SPSSنســخه  )16انجام شــد و ســطح
مدناداری آزمون های آماری  P<0 /05در نظر گرفته شد.
کد اخالق :ا ین مطالده دارا ی کد اخالق مصوب دانشگاه
شماره
به
سبزوار
پزشکی
علوم
 IR.MEDSAB.REC.1396.3می باشد.

 .3یافتهها
نتـایج آنـالیز واریـانس نشـــان داد کـه هموگلوبین گلیکوزی لـه
ســرمی در ماه اول نســبت به ماه چهارم ،کاهش مدنی دار
(  ،) P =0 /015ماه دوم نسـبت به ماه چهارم ،کاهش مدنی دار
(  ) P =0 /02و ماه سوم نسبت به ماه چهارم ،کاهش مدنی دار
(  )P =0 /01یــافــت .امــا تغـییـرات بـین گروهی همـوگلـوبـیـن
گلی کوزیلـه ســـرمی در هر کـد ام از مراحـل مختلف ،تغییر
مدنی داری نداشت (  .)P<0 /05همچنین تغییرات کلسترول
و تری گلیسـرید سـرمی و مقاومت به انسـولین طی مراحل
مختلف و تغییرات بین گروهی این شـــاخص ها در هر کدام
از مراحل مختلف ،تغییر مدنی داری نداشت ( .)P<0 /05

 .4بحث و نتیجهگیری
نتـایج تحقیق حـارـــر نشـــان داد یـ تـا چهـار مـاه تمرین
مقاومتی -هوازی تأثیر مدنی داری بر ســطوح کلســترول و
تری گلیسـرید ،مقاومت به انسـولین  ،HbA1cوزن و درصـد
چربی نداشـــت .در پژوهش حارـــر ســـدی بر این بود تا
دسـتورالدمل مربوط به انجام فدالیت ورزشـی و توصـیه های
کـالج طـو ورزشـــی آمریکـا  ACSM1در این بیمـاران در
راســـتـای تـأثیر بهینـه فدـالیـت ورزشـــی اهرا شـــود .اکثر
مطـالدـات نشـــان داده انـد کـه تمرینـات ترکیبی نســـبـت بـه
هری از تمرینات مقاومتی و هوازی در بهبود شـاخص ها ی
نیم رخ لیپیـدی مؤثرتر می باشـــد (  )18 ,19اما با این حال
در پژوهش حارـر سـطوح کلسـترول و تری گلیسـرید سـرم ی

2. Jorge et al

)1. The American College of Sports Medicine (ACSM
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اثر تمرین ترکیبی (مقاومتی-هوازی) بر هموگلوبین گلیکوزیله...

به انسول ین مشاهده نشد شا ید استفاده از روشهای
حساس تر مانند ا ستفاده از روش کلمﭗ اطالعات دق یق تری
برای کنترل قند خون و حساسیت به انسولین فراهم کند
(  .)27همچنین به گفته محققان اگر تمرین به کاهش تدداد
سلول های چر بی یا بهبود عملکرد این سلول ها منجر نشود
توانایی ورزش برا ی تددیل مقاومت به انسولین و التهاب
محدود می شود یا به طور کل ی دیده نم ی شود (  )28و در ا ین
مطالده ،کاهش وزن ،درصد چرب ی و تر ی گلیسرید و
کلسترول تام مشاهده نشد؛ بنابرا ین چنانچه کاهش ا ین
شاخص ها رخ می داد احتماالً تغییر مدنی دار مقاومت به
انسول ین ن یز د یده م ی شد.
با مرور مطالدات فوق مشخص می شود آزمودن ی های
اکثر آن مطالدات ،مبتال به دیابت بودند ول ی آزمودنی های
پژوهش حارر ،میانگین مدت ابتال به دیابتشان  10 /7سال
بود و به نوروپات ی محیطی مبتال شده بودند و با توهه به
افزا یش مقاومت به انسول ین با افزا یش طول مدت ابتال به
دی ابت نوع دو احتما الً تمر ینات با دوره زمان ی طوالن ی تر
می تواند در بهبود مدن ی دار شاخص های یاد شده ،تأث یر
بیشتری داشته باشد؛ با ا ین حال نکته قابل توهه ا ین
می باشد که تثب یت و افزایش نیافتن کلسترول،
تری گلیسرید ،مقاومت به انسول ین و وزن و درصد چرب ی
آزمودنی ها در طول چهار ماه ،نشانه اثرات مفید تمر ین
ترکیبی م ی باشد.
در پژوهش حارر ،سطوح  HbA1Cدر ماه اول تا چهارم،
نسبت به گروه کنترل کاهش مدنی داری نداشت .در ا ین
راستا در تحق یقی  16هفته تمرین هوازی ،در افراد نوروپاتی
دیابتی عدم بهبود مدن ی دار  HbA1Cرا در ا ین ب یماران نشان
داد .ا ین محققان عدم بهبود  HbA1Cرا دور از انتظار دانسته
و عنوان شد که این شاخص در افراد مبتال به نوروپاتی
دیابتی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و دلیلی برا ی
عدم بهبو د آن کر نشد (  .)29همین محققان در پژوهش
دیگری کاهش مدنی دار  HbA1cو عالئم نوروپات ی و بهبود
عملکرد عصبی را پس از ده هفته تمر ین مقاومت ی –هوازی
در ب یماران زن و مرد مبتال به نوروپاتی د یابتی گزارش
کردند که تفس یر نتایج مطالده این محققان به دل یل نبود
گروه کنترل با ید با احت یاط صورت بگ یرد  .همچن ین وهود
آزمودنی از هردو هنس ن یز می تواند در تفاوت نتایج دو
پژوهش تأثیرگذار باشد ( .)14
عالوه بر ا ین ،در مطالده بنایی و همکاران (  )1394در
بخش تمر ینات هواز ی ،از تمر ینات دوچرخه ثابت استفاده
شد که به نظر م ی رسد ن سبت به تمرینات هاگینگ و دویدن

بر تفاوت در حجم و شدت تمرینات مورداستفاده،
آزمودنی های پژوهش نیز متفاوت بوده و به نوروپاتی
مح یطی مبتال شده بودند که باعث می شود احتما ال ً
پاسخ دهی و سازگاری به فدال یت ورزشی کاهش یافته یا
تمرینات در مدت زمان طوالنی تری بر شاخص های پژوهش
اثرگذار باشد.
همچنین گفته می شود در ب یماران د یابتی نوع دو کاهش
وزن همراه با فدال یت ورزش ی نسبت به تمرین به تنهایی
باعث کاهش بیشتری در سطوح ل یپیدی خون م ی گردد
(  ) 22و در مطالده حارر ،وزن آزمودن ی ها نیز تغییر
مدنی داری نداشت؛ بنابراین شاید تغییر نکردن وزن نیز در
عدم مدنی دار ی سطوح کلسترول و تر ی گلیسرید در پژوهش
حارر اثر داشته باشد.
یافته های مطالده حارـر نشـان داد شـاخص مقاومت به
انســـولین نیز تغییر مدنـاداری نـداشـــت .در نزدیـ ترین
مطالده به پژوهش حارـــر ،بدری و همکاران (  )1397پس
از ســــه مـاه تمرین مقـاومتی -هوازی عـدم تغییر مدنی دار
گلوکز ،انســولین ،مقاومت به انســولین را در زنان مبتال به
نوروپـاتی دیـابتی گزارش کردنـد .این محققـان چنین نتیجـه
گرفتنـد کـه احتمـاالً در این بیمـاران ،تغییرات فیزیولوژیـا یی
موردانتظار ،کندتر صـورت گرفته و نیاز به محرک قوی تری
وهود دارد که می تواند مربوط به ویژگی های تمرین و دوره
تمرینی بـاشــــد (  .)23ررــــایی و همکـاران (  )1397نیز
عدم ت غییر مدنی دار گلوکز ،انسـولین ،مقاومت به انسـولین و
شاخص توده بدنی را بدد از هشت هفته تمرینات مقاومتی -
هوازی در زنان نوروپاتی دیابتی مشـاهده کردند که یکی از
دالیل را طول دوره بیماری دانسـتند .دوره طوالنی بیماری
بـاعـث می شـــود کـه بیمـار ،مقـاومـت بیشـــتری نســـبـت بـه
انســـولین پیـدا کنـد کـه ممکن اســـت بـاعـث شـــود زمـان
طوالنی تری برای پاسـخ به تمرینات نیاز باشـد (  .)24تان و
همکاران (  )2012نیز تغییر مدناداری در انســولین ســرم و
شـاخص مقاومت به انسولین بیماران مبتال به دیابت نوع دو
مشـاهده نکردند (  .)25آنها علت عدمتغییر شـاخص مقاومت
به انســـولین را روش های محاسبه این شاخص بیان کردند
که احتماالً توانایی آنها برای بیان اثر تحریکی مستقیم
ورزش را محدود کرده است .برخی مطالدات انجام شده نیز
برخالف یافته های مطالده حارــر ،کاهش مدنادار شــاخص
مقـاومـت بـه انســـولین را پس از تمرینـات ترکیبی در
آزمودنی هــای مبتال ب ـه دیــابــت نوع  2گزارش کرده انــد
( .)26,13
با ا ین حال در ا ین مطالده ،تغییری در سطوح مقاومت
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محققان نشان دادند محافظت ارافی در برابر نوروپاتی
مح یطی می تواند با ایجاد سب زندگی فدال وهود داشته
باشد البته زمان ی که سطح گلوکز خون به خوب ی کنترل شود.
در پژوهش حارــر ،تمرین ،به صــورت ترکیبی انجام شــده
می توان گفـت فوایـد هر دو نوع تمرین هوازی و مقـاومت ی
تواماً در افزایش نیافتن ســطوح قند بیماران طی چهار ماه
مؤثر بوده اســت .بررســی های قبلی نشــان داده اســت که
میزان  HbA1cارتبـاط مدنی داری بـا آمپوتـاســـیون انـدام
تحتـانی دارد و هر یـ درصـــد افزایش در میزان HbA1c
ســـبـو افزایش  1 /3برابری در خطر آمپوتـاســـیون انـدام
تحتانی می شـــود (  .)34ســـطوح  HbA1cدر این پژوهش،
کاهش مدنی داری نداشـت اما عدم افزایش مدنی دار نسـبت
بـه گروه کنترل در این شــــاخص مهم در طول چهـار مـاه
مـدت مطـالدـه می توانـد اهمیـت زیـادی بـه لحـاظ بـالینی دارد
و اهمیـت تـأثیر تمرین ترکیبی را در بهبود این بیمـاران
نشان می دهد.
با این حال ،سن ابتال به بیماری دیابت در این
آزمودنی ها  10 /7سال م ی باشد و هر چه دوره ابتال به
بیماری طوالن ی تر م ی شود؛ مقاومت به انسولین در ا ین
بیماران افزا یش م ی یابد و فدالیت ورزشی احتما الً در
دوره های طوالنی تری از این پژوهش م ی تواند رو ی
شاخص های ا ین ب یماری تأثیر داشته باشد .همچنین به نظر
می رسد در افراد هوان تر ،بهبود قند خون ناش ی از فدال یت
ورزش ی ،سریع تر و مشخص تر از ب یماران مسن تر (باال ی 55
سال) اتفاق می افتد؛ بنابراین به نظر می رسد در ب یماران
دیابتی که م یانگین سن ابتال به دیابتشان  10 /7سال و
میانگین س نی  58را دارند برای بهبود مدن ی دار سطوح
 HbA1cفدالیت ورزشی منظم باید در دوره هایی طوالن ی تر
از  4ماه انجام شود.
مسئله مهم دیگر ،به داروهای مصرفی ا ین آزمودنی ها
مربوط می باشد .داروها ی مصرفی آزمودنی ها در مرحله قبل
شروع تمرین و بدد از دو ماه تمر ین و پس از چهار ماه
بررس ی شد .داروهای کنترل کننده قند آزمودنی ها در گروه
کنترل نسبت به گروه تجرب ی افزا یش و برعکس آن در گروه
تجربی کاهش داروهای کنترل کننده قند خون مشاهده شد.
همچنین یکی از آزمودن ی ها در گروه کنترل در ماه آخر
تمرینات مجبور به استفاده از انسول ین برای کنترل قند خود
شد .ا ین شرایط یدنی کاهش داروهای کنترل کننده قند
خون گروه تجرب ی و افرایش آن در گروه کنترل ،از دال یل

از کارا یی کمتر ی برخوردار باشد (  .)20مطالدات نشان
داده اند تمر یناتی که به توده عضالنی و هز ینه انرژی باالتری
نیاز دارند ،در بهبود کنترل متابول ی افراد مبتال به دیابت
نوع دو مؤثرتر می باشند .این مطالدات همچن ین بیان
کرده اند که از ب ین انواع مختلف تمرینات هواز ی
(دوچرخه سواری و دویدن) دو یدن ،هز ینه انرژ ی باالتری را
تولید می کند (  .)30با این حال ،بخش هواز ی پژوهش حارر
تمرینات ا یروبی همراه با دو یدن بود که احتماال ً به دل یل
این که آزمودنی های پژوهش حارر مبتال به نوروپاتی
مح یطی ن یز بودند تأث یر تمر ین نسبت به آزمودن ی های بدون
نوورپاتی پوشانده شده و قابل مشاهده نبود.
در مجموع به نظر م ی رسد تفاوت در سطوح اول یه
 ،HbA1Cفراوانی هلسات تمر ینی در هفته ،طول دوره
تمرینات و مدت تمر ین هفتگی بیشتر از  150دقیقه در
هفته یا کمتر ،تا حدی م ی تواند دالیل متفاوت بودن
یافته های مطالدات را توه یه کند (  )31به خوبی مشخص
شده است که م یزان کاهش  HbA1Cپس از مداخالت
تمرینی قویاً به سطوح  HbA1Cپیش از مداخله تمر ینی
بستگ ی دارد ،چنان که هرچه کنترل قند خون بیمار
ردیف تر و سطوح  HbA1Cباالتر ب اشد ،م یزان بهبود پس از
مداخالت تمر ینی ،ب یشتر خواهد بود ( .)12
در مطالده حارر م یزان  HbA1Cاول یه آزمودنی ها ب یشتر
از  7درصد بودکه نشان دهنده عدم کنترل مطلوب ب یماری
می باشد اما در دو مطالده چرچ و همکاران (  1 )2010و تان
و همکاران (  )2012که کاهش سطوح  HbA1Cرا مشاهده
کردند (  )25 ,32سطوح  HbA1Cپ یش از مداخله تمرینی،
کمتر از پژوهش حارر بود (  6 /69در گروه تجرب ی در مطالده
تان و همکاران 7 /7 ،در گروه تجرب ی در مطالده چارج و
همکاران) ،اما باز هم در پژوهش ما کاهش ا ین شاخص
مشاهده نشد؛ بنابراین به نظر م ی رسد عوامل مهم د یگری
نیز در این موروع دخالت دارند که مهم ترین آن ابتال به
عوارض دیاب ت و مدت طوالن ی ابتال به دیابت آزمودنی های
پژوهش حارر م ی باشد که احتماال ً در عدم بهبود
شاخص های اصل ی ب یماری نقش اساسی داشته است.
به طور کل ی ،نتایج برخی پژوهش ها در رابطه با ارتباط
فدالیت بدنی و نوروپاتی د یابتی نشان داده که نداشتن
فدالیت بدنی ،ارتباط مستق یمی با نوروپاتی د یابتی مح یطی
ندارد .گرچه فدال یت بدنی با کاهش شانس ابتال به نوروپاتی
در م یان افراد دارای  HbA1cطبیدی ارتباط دارد (  )33ا ین
1. Church et al
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اثر تمرین ترکیبی (مقاومتی-هوازی) بر هموگلوبین گلیکوزیله...

تمرینات ورزشی بر شاخص های این ب یماری به نظر م ی رسد
تمرینات با ید در دوره ا ی طوالنی تر از چهار ماه انجام شود.

مهم عدم تأثیر مدنی دار فدال یت ورزشی منظم چهار ماهه بر
سطوح  HbA1cبه حساب م ی آید.
نتایج ا ین پژوهش به طور کلی پیشنهاد م ی کند تثبیت
قند و  HbA1cبیماران نوروپات ی محیطی دیابتی در ا ین
پژوهش و هم چن ین افزا یش نیافتن سطوح تری گلیسرید،
کلسترول و مقاومت به انسول ین طی ی تا چهار ماه به
لحاظ بالینی ،اهمیت ز یادی دارد و نشان م ی دهد تمر ین
مقاومتی -هوازی منظم م ی تواند پیشرفت و عوارض ب یماری
را به تأخیر اندازد .با ا ین حال برا ی اثرگذار ی مشهودتر

تشکر و قدردانی
این مطالده ،مستخرج از رساله دکتری تخصصی مصوب
دانشگاه فردوسی مشهد با کد  3 /43051می باشد .بد ین
وس یله از تمام آزمودنی های پژوهش حارر ،صم یمانه
قدردان ی و تشکر م ی گردد.

جدول  .1ویژگیهای جسمانی و فیزیولوژیکی آزمودنیها در پیشآزمون و پسآزمون
گروه
پیشآزمون
پسآزمون

سن

وزن

قد

نمایه توده بدن

(سال)

(کیلوگرم)

(سانتیمتر)

(کیلوگرم /مترمربع)

تجربی( 9نفر)

56/44±4/06

73/25±11/41

155 ± 0/03

30/28±4/06

کنترل( 8نفر)

58/75±3/88

68/56±11/23

159 ± 0/01

26/95±4/45

تجربی( 9نفر)

56/4±4/06

72/23±11/72

155 ± 0/03

29/83±4/02

کنترل( 8نفر)

58/75±3/88

71/11±10/58

159 ± 0/01

27/96±4/27

جدول .2آماره های مربوط به شاخص بیوشیمیاییHbA1c

مقادیر

F

معنیداری بین گروهها

پیش آزمون

تجربی( 9نفر)
کنترل( 8نفر)

8/1±7/42
9/1±9/49

3/23

0/09

ماه اول

تجربی( 9نفر)

9/1±13/78
10/1±02/73

1/2

0/28

تجربی( 9نفر)

8/1±94/6
9/2±75/03

)%( HbA1C

کنترل( 8نفر)
ماه دوم

کنترل( 8نفر)
ماه سوم

درون گروهی

0/94

تجربی( 9نفر)

9/1±02/71
9/1±46/9

0/27

0/6

تجربی( 9نفر)
کنترل( 8نفر)
F

8/1±27/5
8/1±7/67

0/47

0/5

7/38

P

0/01

کنترل( 8نفر)
ماه چهارم

0/34

جدول .3آمارههای مربوط به شاخص بیوشیمیایی ()TC
مقادیر

F

معنیداری بین گروهها

پیشآزمون

تجربی ( 9نفر)
کنترل ( 8نفر)

223/43±44/99
237/38±12/17

0/46

0/5

ماه اول

تجربی ( 9نفر)

236/36±77/09
227/40±12/59

0/27

0/61

تجربی ( 9نفر)

55±244/22
43±228/81

 ( TCنانو گرم /میلیلیتر)

کنترل ( 8نفر)
ماه دوم

کنترل ( 8نفر)
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ماه سوم

طیبه امیری پارسا و همکاران

تجربی ( 9نفر)

251/39±77/66
236/41±75/41

0/58

0/45

تجربی ( 9نفر)
کنترل ( 8نفر)
F

228/35±44/28
229/45±62

0/00

0/95

0/69

P

0/59

کنترل ( 8نفر)
ماه چهارم
درون
گروهی

جدول  .4آمارههای مربوط به شاخص بیوشیمیایی ()TG
مقادیر

F

معنیداری بین گروهها

تجربی( 9نفر)

145/35±22/81
164/79±25/81

0/41

0/52

( TGنانو گرم /میلی لیتر )
پیشآزمون

کنترل( 8نفر)
تجربی( 9نفر)

187/65±22/03
152/57±12/73

1/36

0/26

ماه اول
ماه دوم

تجربی( 9نفر)
کنترل( 8نفر)

157/41±33/09
145/64±12/13

0/22

0/64

ماه سوم

تجربی( 9نفر)

168/55±11/52
64±134/41

1/37

0/25

تجربی( 9نفر)

140/28±22/88
137/63±37/67

کنترل( 8نفر)

کنترل( 8نفر)
ماه چهارم
درون
گروهی

کنترل( 8نفر)
F

1/28

P

0/28

0/9

0/01

جدول .5آمارههای مربوط به شاخص بیوشیمیایی مقاومت به انسولین
مقادیر

F

معنیداری بین گروهها

تجربی( 9نفر)

3/1±44/78
3/3±64/66

0/02

0/87

تجربی( 9نفر)

4/3±41/23
2/2±55/32

مقاومت به انسولین (نانوگرم/میلیلیتر)
پیشآزمون

کنترل( 8نفر)
ماه اول

کنترل( 8نفر)
ماه دوم

تجربی( 9نفر)

3/2±41/45
2/1±58/97

0/63

0/43

تجربی( 9نفر)

1/1±86/22
3/2±33/88

2/47

0/13

تجربی( 9نفر)

2/1±30/59
1/1±48/02

کنترل( 8نفر)
ماه سوم

کنترل( 8نفر)
ماه چهارم
درون
گروهی

1/85

0/19

کنترل( 8نفر)
F

2/17

P

0/15

American
Diabetes
Association.
Diabetes
care.
2005;28(4):956-62.
[3]. Fioretto P, Dodson PM, Ziegler D, Rosenson RS. Residual
microvascular risk in diabetes: unmet needs and future
directions. Nat Rev Endocrinol. 2010;6(1):19-25.
[4]. Toth C, Brussee V, Martinez J, McDonald D, Cunningham
F, Zochodne D. Rescue and regeneration of injured

1/63

0/21
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Abstract
Introduction: The most common cause of polyneuropathy is diabetes.
Very few studies have investigated the effects of combined training on
diabetes and diabetic-peripheral neuropathy complications. The purpose
of this study was to investigate the effect of four months aerobicresistance training on glycosylated haemoglobin, total cholesterol,
triglyceride and insulin resistance in postmenopausal women with
diabetic-peripheral neuropathy
Materials and methods: For this purpose, 21 patients with diabetic
neuropathy, were divided into two groups of control (n =10) and
experimental (n =11). The experimental group performed resistance aerobic training three sessions per week for four months. Subjects’
fasting serum samples were obtained before the start of the study and
after the first, second, third and fourth months of training. Data were
analyzed by one-way ANOVA and repeated measures ANOVA
Results: Total cholesterol, triglyceride, insulin resistance and
glycosylated hemoglobin levels, as well as weight and fat percentage in
the experimental group did not change significantly (P> 0.05).
Conclusion: Stabilized glucose and glycosylated hemoglobin in
diabetic-neuropathy patients and no increase in total cholesterol, insulin
resistance and triglyceride levels within four months is clinically
important and indicate that regular resistance - aerobic training can delay
progression and complications of the disease.
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