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چکیده
اين پژوهش با هدف بررسي آثار هشت هفته تمرين هوازي و تمرين مقاومتي بر سطوح سالوسينهاي آلفا و
بتا و شاخصهاي التهابي در زنان مبتال به ديابت نوع دو انجام شد .بدينمنظور 45 ،آزمودني داوطلب بهطور
تصادفي به سه گروه  15نفرة تمرين هوازي ،تمرين مقاومتي و کنترل تقسيم شدند .تمرينهاي مقاومتي و
هوازي بهمدت هشت هفته ،سه جلسه در هفته و با پيروي از يک الگوي پيشرفت تدريجي انجام شدند .تمرين
مقاومتي شامل هشت تا  12تکرار و شدت  60تا  70درصد يک تکرار بيشينه و تمرين هوازي شامل  30تا 50
دقيقه دويدن روي نوار گردان با شدت  65تا  75درصد ضربان قلب بيشينه بود .پيش و پس از دورة مداخله،
سطوح سرمي سالوسينهاي آلفا و بتا ،مالون دي آلدئيد و اينترلوکين يک بتا در هر سه گروه اندازهگيري شد.
نتايج نشاندهندة کاهش معنادار سطوح سالوسين بتا در گروه هوازي ) (P = 0.015و گروه مقاومتي = (P
) 0.019بود .از سوي ديگر ،سطوح سالوسين آلفا در هر دو گـروه هـوازي ( )P = 0.034و مقاومتي ( = P
 )0.012افزايش معنادار داشت .همـچنين سـطوح اينتـرلوکين يک بتـا در گـروه هـوازي ( )P = 0.034و
مقاومتي ( )P = 0.041کاهش معنادار داشت ،اما سطوح مالون دي آلدئيد در هيچکدام از گروهها تغيير معنادار
نداشت .تغييرات سطوح سالوسين آلفا ،سالوسين بتا و اينترلوکين يک بتا بين دو گروه هوازي و مقاومتي
تفاوت معنادار نداشت  .براساس نتايج پژوهش حاضر ،انجام هشت هفته تمرين مقاومتي يا تمرين هوازي مي-
تواند آثار سودمندي بر سطوح سالوسينهاي آلفا و بتا و اينترلوکين يک بتا در زنان مبتال به ديابت نوع دو
داشته باشد.
واژگان کلیدی :سالوسين آلفا ،سالوسين بتا ،اينترلوکين يک بتا ،فعاليت ورزشي.

1. Email: humai.nik@gmail.com
2. Email: vtadibi@yahoo.com
3. Email: n.behpoor@yahoo.com
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مقدمه
امروزه دیابت بهدلیل پیامدهای فراوان و ایجاد معلولیتهای گوناگون در افراد ،بهعنوان یک بیماری
ناتوانکننده شناخته شده است ( .)1دیابت با اختاللهای متفاوت در متابولیسم گلوکز ،پروتئین و
چربی همراه است و بین دیابت و فرایندهای آترواسکلروز ارتباط معنادار وجود دارد (.)2
پژوهشهای اخیر نشان میدهد که پپتیدها در آتروژنز نقش مهمی دارند .توسعة آترواسکلروز
تحتتأثیر هومئوستاز غیرنرمال کلسترول در ماکروفاژهای زیر اندوتلیال است .بین سالوسینها1
بهعنوان پپتیدهایی که بهتازگی در فرایندهای اسکلروتیک و آنتیاسکلروتیک مطرح شدهاند و
بیماریهای هایپرگالیسمی و چاقی شکمی ،ارتباط وجود دارد (.)3 ،4
پژوهشها نشان دادهاند که سالوسینها بهعنوان یک تنظیمکنندة چندکاربردی در همودینامیک عمل
میکنند ( .)5سالوسینها به یک طبقة جدید از پپتیدهای تازهکشفشده از طریق تجزیة بیوانفورماتیک
یک گروه از cDNAهای 2بلندزنجیره ،متعلق هستند .دو شکل از سالوسین وجود دارد :سالوسین آلفا
و سالوسین بتا .این سالوسینها از خانواده پپتیدهای درونزاد بیواکتیو شناسایی شدهاند و بر فشارخون
و ضربان قلب اثرگذارند .توضیح مکانیسم عمل سالوسین نیازمند فهم بیشتر نقش این پپتیدهاست
( .)3 ،4مطالعة تحلیلی اخیر بر سالوسینها نشان داده است که افزایش بیان سالوسین آلفا با نیمرخ
چربیهای خوب ارتباط دارد؛ درحالیکه افزایش بیان سالوسین بتا با نیمرخ چربیهای مضر مرتبط
است ،اما این ارتباط و اثر سالوسینها بر متابولیسم چربی هنوز کامالً مشخص نیست ()6؛ بنابراین،
فهم این ارتباط و شناسایی بیشتر نقش سالوسینها میتواند در انسان سودمند باشد.
اختالل در متابولیسم چربی ،اختالل در وضعیت قند خون ،افزایش کلسترول و ارتشاح ماکروفاژی به
تضعیف در عملکرد انسولین و القای اسیدهای چرب آزاد منجر میشود .این وضعیت موجب التهاب
میشود و عامل بسیاری از بیماریها ازجمله دیابت نوع دو ،مشکالت قلبی-عروقی و مقاومت به
انسولین است .فعالسازی ماکروفاژی به التهاب منجر میشود و التهاب نیز با ترشح سایتوکینها
حساسیت به انسولین را کاهش میدهد و موجب مقاومت به انسولین در بدن میشود .واسطههای
التهابی بهدلیل افزایش سایتوکینها و اسیدهای چرب ،مسیرهای التهابی را فعال میکنند .منشأ
واسطههای التهابی را هم به سلولهای ماکروفاژی و هم به بافت چربی نسبت دادهاند ( .)7 ،8سالوسین-
ها ازجمله عوامل مهم در کاهش و افزایش پاسخهای التهابی مرتبط با عروق هستند ( .)9از سالوسین
آلفا بهعنوان یک پپتید ضدالتهاب نام برده شده است (.)9

1. Salusins
2. Complementary Deoxyribonucleic Acid
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مشخص شده است که سالوسین آلفا کاهنده ( )9 ،10و سالوسین بتا افزایندة پاسخهای التهابی در
اندوتلیال عروقاند ( .)11-9مقدار سالوسین بتا در افراد مبتال به دیابت افزایش معناداری را نشان
میدهد ( .)11در بیماران دیابتی افزایش قندخون به افزایش استرس اکسیداتیو و التهاب و درنتیجه
تغییر در ساختار و عملکرد چربیها و پروتئینها منجر میشود و درنهایت موجب پراکسیداسیون
لیپیدها و ایجاد آلدئیدهای سمی مانند مالون دی آلدئید میشود .افزایش سایتوکینهای پیشالتهابی
و فعالشدن آبشار التهابی و اکسیداتیو استرس ،عوامل مهمی در گسترش مقاومت به انسولین و دیابت
نوع دو محسوب میشوند ()12؛ ازاینرو ،تعدیل یا مهار التهاب رویکرد جدیدی در کنترل دیابت نوع
دو بهشمار میرود ( )13ارزیابی سطح مالون دی آلدئید (MDA) 1بهعنوان شاخص پراکسیداسیون
لیپیدی ازجمله روشهای ارزیابی استرس اکسیداتیو محسوب میشود که در پژوهش حاضر بررسی
شده است (.)14
2
بهتازگی اثر فعالیت ورزشی بر سالوسینها بررسی شده است .فوجی و همکاران ( )9گزارش کردند
که انجامدادن هشت هفته تمرین هوازی با شدت  60تا  70درصد اکسیژن مصرفی بیشینه ،با افزایش
سطوح سالوسین آلفا در افراد سالمند ،میانسال و جوان همراه است .همچنین پاهو 3و همکاران ()10
افزایش معنادار سالوسین آلفا و کاهش معنادار سالوسین بتای کودکان چاق و دارای اضافه وزن را پس
از انجامدادن  12هفته تمرین هوازی با شدت متوسط و نیز تمرین تناوبی با شدت زیاد گزارش کردند؛
با این تفاوت که اثرگذاری تمرین تناوبی با شدت زیاد بهطور معناداری بیش از تمرین هوازی با شدت
متوسط بود .ازسویدیگر ،نظری 4و همکاران ( )15تأثیر دو پروتکل هشتهفتهای تمرین تناوبی با
شدتهای متوسط و زیاد را بر سطوح سالوسینها در زنان چاق و دارای اضافهوزن بررسی کردند .آنها
گزارش کردند که هر دو پروتکل تمرینی باعث افزایش معنادار سالوسین آلفا شد؛ درحالیکه سطوح
سالوسین بتا تغییر معناداری نداشت .همچنین اثرگذاری تمرین تناوبی با شدت متوسط بر سطوح
سالوسین آلفا بیشتر بود.
نشان داده شده است که سالوسین بتا با فعالسازی و افزایش سطوح سایتوکینهای التهابی ازجمله
اینترلوکین-یک بتا )IL-1β( 5و افزایش تولید گونههای اکسیژن فعال ،)ROS( 6در ایجاد وضعیت
اکسیداتیو استرس و التهاب نقش دارد ( IL-1β .)16بهصورت بالقوه یک سایتوکاین التهابی درنظر
گرفته میشود و نقش مهمی را در دفاع ایمنی بر ضد عفونتها ایفا میکند .سطوح باالی این شاخص
1. Malondialdehyde
2. Fujie
3. Paahoo
4. Nazari
5. Interleukin-1β
6. Reactive Oxygen Species
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زیستی از عملکرد مطلوب انسولین روی غشای سلولها میکاهد و به بروز مقاومت به انسولین و ایجاد
دیابت نوع دو منجر میشود (.)17 ،18
مطالعاتی دربارة اثر فعالیت ورزشی بر سایتوکینهای التهابی انجام شدهاند که اثرگذاری فعالیتهای
ورزشی مقاومتی ( )21-19و استقامتی ( )24-22را ضدونقیض گزارش کردهاند .همچنین اثر دورههای
بلندمدت فعالیت ورزشی بر شاخصهای التهابی ،کمتر بررسی شده است ( .)25 ،26مطالعات متعددی
تغییرات  IL-1βرا متعاقب انجامدادن فعالیت ورزشی نشان دادهاند .برخی مطالعات کاهش ()22 ،24
یا نبود معناداری ( )23در تغییرات  IL-1βرا متعاقب فعالیت هوازی و برخی مطالعات دیگر افزایش
( ،)20کاهش ( )21و نبود معناداری ( )20در سطوح  IL-1βرا متعاقب فعالیت مقاومتی نشان دادهاند.
همچنین برخی پژوهشها اثر ضدالتهابی فعالیت بدنی را در جلوگیری از دیابت نوع دو و بیماریهای
قلبی-عروقی با کاهش سطوح  IL-1βنشان دادهاند ( )18و نیز بیان شده است که پاسخ سایتوکینها
ممکن است براساس نوع ،شدت ،مدت و بازیافت بین جلسات تمرینی متفاوت باشد (.)25
پژوهشهای اندکی در زمینة سطوح سالوسینها بهعنوان فاکتورهای مرتبط با التهاب و دیابت نوع دو،
بهویژه در زمینة بررسی آثار فعالیتهای ورزشی انجام شدهاند .تاآنجاکه میدانیم ،تاکنون تنها سه
پژوهش در یک سال اخیر در زمینة آثار فعالیتهای ورزشی بر سطوح سالوسینها منتشر شدهاند (،15
 )9 ،10که هیچیک از آنها نه روی آزمودنیهای دیابتی نوع دو انجام شدهاند و نه آثار فعالیت مقاومتی
را بررسی کردهاند .از طرفی ،انجمن قلب آمریکا برای بهبود شرایط بیماران دیابتی نوع دو انجامدادن
تمرین مقاومتی را در کنار تمرین هوازی توصیه میکند ( .)27آثار سودمند تمرین هوازی و تمرین
مقاومتی بر کنترل گلیسمیک ،عوامل التهابی و اختالالت لیپیدی در مبتالیان به دیابت نوع دو نشان
داده شده است و انجمن قلب آمریکا نیز هر دو روش تمرینی را برای این دسته از بیماران پیشنهاد
میکند؛ بنابراین ،هدف ما در این پژوهش بررسی و مقایسة اثرگذاری احتمالی دو روش تمرین مقاومتی
و هوازی بر سطوح سالوسینها بهعنوان فاکتورهای جدید و کمتر بررسیشدة مرتبط در پاتولوژی
دیابت نوع دو بوده است.
روش پژوهش
این پژوهش با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروههای تصادفی (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل)
انجام شد .آزمودنیها  45نفر از زنان مبتال به دیابت نوع دو بودند که داوطلبانه و با کمک مرکز دیابت
بیمارستان امام خمینی (ره) و درمانگاه خورشید شهر ایالم انتخاب شدند .گزینش نهایی آزمودنیها
بدین صورت بود که به روش نمونهگیری دردسترس از بین  110نفر فرد مبتال به دیابت نوع دو در
شهر ایالم که براساس فراخوان عمومی مراجعه کرده بودند ،پس از تکمیل پرسشنامه 45 ،نفر بهصورت
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نمونهگیری در دسترس و هدفمند در این پژوهش انتخاب شدند .معیارهای ورود این افراد به پژوهش
عبارت بود از :زنان دیابتی  24-45ساله ،داشتن سابقة دیابت بیشتر از سه سال و میزان قند ناشتا
بیشتر از  125میلیگرم بر دسی لیتر و ابتالنداشتن به بیماری دیگری جز دیابت نوع دو .سپس این
افراد بهطور تصادفی به سه گروه تمرین هوازی ( 15نفر) ،تمرین مقاومتی ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر)
تقسیم شدند.
طرح کار برای گروههای تمرینی شامل اجرای دو روش تمرین هوازی و مقاومتی برای هشت هفته
بود .یک هفته قبل از شروع مداخلهها جلسات آشنایی با برنامه تمرینی و روند اجرای پژوهش برای
آزمودنیها برگزار شد .همچنین ویژگیهای عمومی آزمودنیها در جلسات آشنایی اندازهگیری شد .در
جلسة آشنایی گروه تمرین مقاومتی ،آزمون یک تکرار بیشینه برای برآورد توان بیشینه در هر ایستگاه
تمرینی اجرا شد .تمرین مقاومتی بهصورت تمرین دورهای و با استفاده از وزنه با بارگذاری فزاینده
انجام شد .میزان وزنه و شدت کار با درصدی از یک تکرار بیشینه مشخص شد.
برنامة تمرین سه روز در هفته و بهمدت هشت هفته در محدودة شدت  60تا  70درصد یک تکرار
بیشینه بود که بین جلسات دستکم  48ساعت استراحت وجود داشت .هر جلسه شامل سه بخش
گرمکردن ،تمرینهای اختصاصی و سردکردن بود .گرمکردن شامل پنج دقیقه گرمکردن عمومی و
پنج دقیقه گرمکردن اختصاصی بود .حرکات تمرین مقاومتی شامل چهار حرکت مقاومتی برای باالتنه
و چهار حرکت برای پایین تنه و در پایان یک حرکت برای تقویت عضالت شکم بود و بدینترتیب
انجام گرفت :پرس پا ،پرس سینه ،بازکردن زانو (جلو پا) ،زیربغل سیمکش (لت پول) ،خمکردن زانو
(پشت پا) ،پشت بازو با دمبل ،ساق پا ،جلو بازو با دمبل و درازونشست .حرکات مقاومتی براساس
توصیههای کالج پزشکی ورزشی آمریکا برای مبتالیان به دیابت نوع دو بود ( .)27هر وهلة تمرینی
شامل اجرای حرکات در سه ست بود .فاصلة استراحتی بین ستها  90ثانیه و بین حرکتها سه دقیقه
درنظر گرفته شد .تعداد تکرارها برای هر ست بین  8تا  12تکرار بود؛ بهاستثنای حرکت درازونشست
که تا حد توان انجام شد .شایان ذکر است که شدت تمرینات در دو هفتة اول  60درصد ،در دو هفتة
بعدی  65درصد و در چهار هفتة پایانی  70درصد یک تکرار بیشینه بود؛ این در حالی است که
محاسبة یک تکرار بیشینة آزمودنیها هر دو هفته یک بار بهدلیل بهبود احتمالی قدرت آزمودنیها
تکرار شد .سردکردن نیز شامل پنج دقیقه راهرفتن و اجرای حرکات کششی برای باالتنه و پایین تنه
بهمنظور جلوگیری از کوفتگی عضالنی بود .هر حرکت کششی  10تا  30ثانیه طول کشید .پروتکل
تمرین هوازی نیز براساس توصیههای انجمن قلب آمریکا دربارة شیوة تمرین افراد دیابتی ،شامل
تمرین هوازی فزاینده بهمدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه بود .برنامة تمرینی با شدت  65تا 70
درصد ضربان قلب بیشینه (با محاسبه از طریق فرمول سن  )220 -انجام گرفت .در هفتة اول،
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آزمودنیها با شدت  65درصد ضربان قلب بیشینه و بهمدت  30دقیقه روی تردمیل به فعالیت
پرداختند .پس از آن تا هفتة پنجم هر هفته پنج دقیقه به زمان تمرینی اضافه شد تا زمانی که
آزمودنیها هفتة پنجم را با شدت  65درصد و مدت زمان  50دقیقه به پایان رساندند .در هفتههای
ششم ،هفتم و هشتم ،تمرین با شدت  75درصد و بهمدت  50دقیقه روی تردمیل به اتمام رسید .در
هر هفته پیش از اجرای تمرین اصلی  10دقیقه گرمکردن (گرمکردن عمومی برای تمرین هوازی
شامل دویدن نرم با  20درصد ضربان قلب بیشینه) و در پایان پنج دقیقه برای سردکردن درنظر گرفته
شد .ضربان قلب آزمودنیها حین تمرین با استفاده از دستگاه ضربانسنج پالر (انگشتی) پایش شد
(.)27 ،28
برای اندازهگیری شاخصهای پژوهش ،خونگیری در دو مرحله انجام شد .مرحلة اول خونگیری قبل
از شروع تمرینات ،در محل اجرای پژوهش در ساعت  10صبح و قبل از شروع فعالیت بود؛ به این
صورت که آزمودنیها بهمدت  15دقیقه به حالت نشسته قرار گرفتند و سپس نمونة خون پیشآزمون
توسط متخصص آزمایشگاه به میزان  10سیسی از ورید آنتیکیوبیتال دست چپ هر آزمودنی در
وضعیت نشسته گرفته شد .در پایان و  48ساعت پس از آخرین وهلة فعالیت نیز از آزمودنیها نمونة
خون در ساعت  10صبح گرفته شد .نمونههای خونی بالفاصله در لولههای حاوی مادة ضد انعقاد
 EDTAریخته شد .سپس بهسرعت به آزمایشگاه برای اندازهگیری متغیرهای مدنظر منتقل شد .در
محل آزمایشگاه نمونههای خونی گرفتهشده به درون لولههای سرمی از پیش سردشده ریخته شد و
سپس نمونهها بهمدت  10دقیقه و با سرعت  3000دور در دقیقه و در دمای چهار درجة سانتیگراد
سانتریفیوژ شد و بعد از جداسازی سرم بهدستآمده ،آزمایش شد .بعد از تهیة سرم از آخرین نمونههای
خونی ،تمام نمونهها به آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه ایالم انتقال داده شد و توسط دستگاه تمام
اتوماتیک االیزا 1ساخت آمریکا بررسی شد .همچنین غلظت سرمی فاکتورهای پژوهش با استفاده از
راهنمای موجود در دستورالعمل کاتالوگ کیت شرکت مدنظر برای هرکدام از شاخصها اندازهگیری
شد .برای سالوسین آلفا با کیت انسانی سالوسین آلفا با حساسیت  0/51پیکوگرم بر میلیلیتر شرکت
ایستبیوفرم 2و به روش االیزا ساندویچی ،سالوسین بتا کیت سالوسین بتا با حساسیت  5/22پیکوگرم
بر میلیلیتر شرکت ایستبیوفرم IL-1β ،با کیت  IL-1βبا حساسیت  10/07پیکوگرم بر لیتر شرکت
ایستبیوفرم  ،مالون دی آلدئید با کیت  MDAبا حساسیت  0/22نانومول بر میلیلیتر شرکت
ایستبیوفرم اندازهگیری شد.

1. Elisys Uno Human
2. Eastbiopharm
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ابزارهای اندازهگیری عبارت بودند از :پرسشنامة مشخصات فردی آزمودنیها حاوی اطالعات
جمعیتشناختی شامل سن ،جنس ،سابقة بیماری ،میزان فعالیت بدنی در هفته ،داروهای مصرفی و
مواردی از این قبیل ،دستگاه االیزا-پروسسور فول اتوماتیک ساخت کشور آمریکا ،دستگاه سانتریفیوژ-
 16شاخة شرکت بهداد ایران ،کیتهای سرمی ساخت شرکت ایستبیوفرم و پارسآزمون.
دادهها برحسب میانگین و انحراف استاندارد نشان داده شده است .آزمون شاپیرو-ویلک 1نشان داد که
توزیع دادههای مربوط به سالوسینها ،مالون دی آلدئید و  IL-1βغیرطبیعی است؛ بنابراین ،برای
تجزیهوتحلیل آنها از آزمونهای ناپارامتری استفاده شد .برای بررسی تغییرات درونگروهی از آزمون
کروسکال والیس 2و برای بررسی تفاوت بین اثر بخشی دو گروه تمرینی از آزمون یومن ویتنی 3استفاده
شد .همچنین با توجه به اینکه توزیع دادههای مربوط به قند ناشتا طبیعی بود ،برای تحلیل آماری
این متغیر از آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری و آزمون تی همبسته بهمنظور بررسی اثر
تمرین از پیشآزمون تا پسآزمون استفاده شد .همة عملیات آماری با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس 4.نسخة  25در سطح معناداری  P < 0.05انجام شد.
مالحظات اخالقي :آزمودنیها به انصراف از پژوهش مختار بودند یا در هر مرحله از پژوهش که دیگر
قادر به تحمل شدت تمرین نبودند ،میتوانستند از ادامة فعالیت انصراف دهند .همچنین آزمودنیهایی
که دارای بیماریهای قلبی-عروقی یا هرگونه بیماری بودند که آنها را از ورزش و فعالیت بدنی منع
میکرد ،در این پژوهش شرکت داده نشدند و ضمن تشریح خطرات احتمالی ،از تمامی آنها برای
شرکت در پژوهش فرم رضایتنامه گرفته شد .پژوهش حاضر دارای شناسة اخالق
 Ir.Razi.Rec.1398.004از کمیسیون بررسی اخالق در پژوهشهای زیستپزشکی دانشگاه رازی
کرمانشاه است.
نتایج
نتایج بررسی قد ،وزن ،شاخص توده بدن ( )BMIو سن آزمودنیها بهتفکیک گروهها در جدول شمارة
یک آمده است.

1. Shapiro-Wilk Test
2. Kruskal-Wallistoets
3. Mann–Whitney
4. SPSS
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جدول  -1ويژگيهاي فردي آزمودنيها (انحراف استاندارد ±ميانگين)
)Table 1- Individual Characteristics of Subjects (Mean ±SD
فاکتور
Indicator
قد (سانتیمتر)
)Height (cm
وزن (کیلوگرم)
)Weight (kg
سن (سال)
)Age (year
شاخص توده بدنی(کیلوگرم بر متر مربع)
)BMI (kg/m2

هوازي
Aerobic

مقاومتي
Resistance

کنترل
Control

159.65±2.33

158.85±2.18

159.07±2.59

76.56±3.45

74.42±3.09

77.14±4.08

39.30±2.24

41.43±2.27

40.32±2.95

30.28±2.11

29.81±1.74

30.51±1.96

نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکراری شامل آثار زمان و متقابل و نتیجة آزمون تی
زوجی ،در گروههای تمرینی کاهش معنادار و در گروه کنترل نبود تغییر معنادار را برای متغیر قندخون
ناشتا ( )FBSنشان میدهد (شکل شمارة یک) .بین آثار مثبت دو شیوة تمرین هوازی و مقاومتی بر
سطوح  FBSتفاوت معناداری مشاهده نشد (.)P = 0.695
آزمون کروسکال-والیس نشان داد در پیشآزمون برای متغیرهای سالوسین آلفا (،)P = 0.089
سالوسین بتا ( )P = 0.558( IL-1β ،)P = 0.291و مالون دی آلدئید ( )P = 0.298تفاوت معناداری
وجود نداشت .در بررسی تفاوتهای درونگروهی آزمون ویلکاکسون برای سالوسین بتا از پیشآزمون
تا پسآزمون در گروه هوازی کاهش معنادار را نشان داد ( ،)z = -2.432 ; P = 0.015همچنین در گروه
مقاومتی کاهش معنادار مشاهده شد ( ،)z = -2.353; P = 0.019اما در گروه کنترل تفاوت معناداری
دیده نشد (( )z = -0.706; P = 0.048شکل شمارة دو) .آزمون ویلکاکسون برای سطح سالوسین آلفا
در گروه هوازی افزایش معناداری را نشان داد ( .)z = -2.118; P = 0.034همچنین در گروه مقاومتی
این افزایش معنادار مشاهده شد ( ،)z = -2.510; P = 0.012اما در گروه کنترل تفاوت معناداری دیده
نشد (( )z = -1.177; P = 0.239شکل شمارة سه) .نتایج آزمون ویلکاکسون برای سطح مالون دی
آلدئید ،نه در گروه هوازی ( ،)z = -0.392; P = 0.695نه در گروه مقاومتی ()z = -0.078; P = 0.397
و نه در گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان نداد (( )z = -0.392; P = 0.695شکل شمارة چهار).
برای سطوح  IL-1βکاهش معنادار در گروه هوازی ( ،)z = -2.118; P = 0.034و گروه مقاومتی مشاهده
شد ( ،)z = -2.040; P = 0.041اما در گروه کنترل تفاوت معناداری دیده نشد ( = z = -1.098; P
( )0.272شکل شمارة پنج).
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ازآنجاکه برای متغیرهای سالوسین آلفا و بتا و نیز  IL-1βدر گروههای هوازی و مقاومتی تغییر معنادار
مشاهده شد ،برای بررسی تفاوت در اثربخشی این دو نوع روش تمرینی ،از آزمون یومن ویتنی برای
بررسی تفاوتها استفاده شد .یافتهها نشان داد بین تغییرات سالوسین آلفا در دو گروه تمرینی
( )z = -0.392; P = 0.695و همچنین تغییرات سالوسین بتا ( )z = -0.392; P = 0.695و IL-1B
( )z = -0.392; P=0.695تفاوت معناداری وجود نداشت؛ یعنی هر دو روش تمرینی هوازی و مقاومتی
باعث بهبود این متغیرها میشود ،ولی بین این دو روش تفاوت معناداری وجود ندارد.
300
*

200
150
100
50
0

resistence

aerobic

control

شکل  -1تغييرات قندخون ناشتا
Figure 1- fasting blood sugar changes

شکل  -2نمودار تغييرات سالوسين بتا
Figure 2- Salusin Beta Changes

]FBS [mmol/L

*

250
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شکل  -3نمودار تغييرات سالوسين آلفا
Figure 3- Salusin Alpha Changes

شکل -4نمودار تغييرات مالون دي آلدئيد
Figure 4- MDA changes

شکل  -5نمودار تغييرات اينترلوکين يک بتا
Figure 5- IL-1B Changes
∎ پیشآزمون
 پسآزمون
* :تفاوت معنادار در مقایسه با پیشآزمون ()P < 0.05
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بحث و نتیﺠهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی به ایجاد تغییر معنادار سطوح
سالوسینها و  IL-1βمنجر میشود .در پایان هشت هفته تمرین ،میزان سالوسین بتا کاهش معناداری
را در هر دو گروه تمرینی نشان داد و در میزان سالوسین آلفا افزایش معنادار مشاهده شد .در بررسی
اثر نوع تمرین بر سالوسینها تفاوت معناداری در گروههای تمرینی مشاهده نشد؛ بنابراین ،نتایج این
پژوهش نشان میدهد تمرین هوازی و تمرین مقاومتی فارغ از نوع تمرین باعث بهبود در سطوح
سالوسینها و بهدنبال آن بهبود در سطوح قند ناشتا و  IL-1βو درنتیجه احتماالً به بهبود در وضعیت
التهابی منجر میشوند .در بررسی اثر نوع تمرین بر این عوامل ،تفاوت معناداری در گروههای تمرینی
مشاهده نشد .همچنین دربارة اثر این مداخله مشاهده شد که میزان تغییرات  MDAدر هیچکدام از
گروههای تمرینی هوازی و مقاومتی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان نمیدهد.
فعالیت بدنی منظم قندخون را در بیماران مبتال به دیابت کاهش میدهد ،شروع دیابت را به تأخیر
میاندازد و اثرات مثبتی بر سطح چربی ،فشارخون ،بیماریهای قلبی-عروقی و کیفیت زندگی دارد.
در پژوهشهای گوناگون اثرات مجزا و ترکیبی دو نوع تمرین هوازی و مقاومتی در بیماران مبتال به
دیابت نوع دو بررسی شده است و مزایای سودمند هر دو نوع تمرین در کنترل قند خون گزارش شده
است ( .)3 ،29بیان شده است که بین سالوسینها بهعنوان پپتیدهای درگیر در فرایندهای اسکلروتیک
و آنتیاسکلروتیک و بیماریهای هایپرگالیسمی ارتباط وجود دارد ( .)3 ،4وضعیت قندخون باال موجب
ایجاد وضعیت التهابی و تغییر در سطوح سالوسینها بهعنوان عوامل درگیر در التهاب میشود و التهاب
نیز با ترشح سایتوکینها به مقاومت به انسولین و دیابت در بدن منجر میشود ( .)9-7از سالوسین
آلفا بهعنوان یک پپتید ضدالتهاب نام برده شده است ( .)9همچنین مشخص شده است نوع بتای آن
به پاسخهای التهابی ،تشکیل سلولهای اسفنجی ،ایجاد چسبندگی منوسیتی و افزایش بیان عوامل
پیشالتهابی منجر میشود؛ بنابراین ،یک عامل کلیدی در توسعة التهاب و پاتوژنز دیابت درنظر گرفته
شده است ( .)6 ،8در پژوهش حاضر ضمن بهبود در وضعیت قندخون ،بهبود در سطوح سالوسینها
در آزمودنیهای پژوهش مشاهده شد.
براساس دانستههای ما و جستوجو در پایگاههای علمی معتبر ،تاکنون تنها سه مطالعه که بهتازگی
اثر فعالیت بدنی و تمرین را بر سالوسینها انجام دادهاند ،موجود است که در هیچکدام اثر فعالیت بدنی
بر سالوسینها در وضعیت دیابت و قندخون باال بررسی نشده است .همچنین در یک مطالعه اثر سبک
زندگی شامل تغییر رژیم غذایی و افزایش تحرک بررسی شده بود ( .)30در این مطالعه دربارة اثر
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مثبت تغییر سبک زندگی ،بهبود رژیم غذایی و افزایش تحرک بر سالوسین آلفا ،ارتباط آن با چربیهای
مفید و کاهش شدت بیماری دیسلیپیدمی 1گزارش شده است (.)30
در پژوهش فوجی و همکاران ( )9اثر هشت هفته فعالیت هوازی بر سالوسین آلفا در سه گروه از مردان
جوان ،میانسال و سالمند بررسی شده است .در این پژوهش تالش شده بود ارتباط بین سن ،فشارخون
و سالوسین آلفا بررسی شود .درنهایت پس از انجامشدن مداخله ،ضمن تأکید بر اثر سالوسین آلفا در
تنظیم فشارخون ،نشان داده شد که سطح سالوسین آلفا با افزایش سن و فشارخون کاهش مییابد و
تمرین هوازی میتواند با بهبود سطوح آن باعث کاهش مشکالت مربوط به فشارخون و بیماریهای
قلبی و عروقی شود .در مطالعة فوجی و همکاران افزایش معنادار در سطح سالوسین آلفا پس از هشت
هفته فعالیت هوازی مشاهده شد که این یافته با نتیجة پژوهش حاضر همسوست .در مطالعهای دیگر،
پاهو و همکاران ( )10اثر دو نوع تمرین هوازی و تناوبی با شدت باال را بر سالوسینهای آلفا و بتا در
کودکان چاق و دارای اضافهوزن بررسی کردند .در این پژوهش که بهمدت  12هفته انجام گرفت،
کاهش معنادار در سالوسین بتا و افزایش معنادار در سالوسین آلفا در هر دو گروه مشاهده شد که این
تغییرات دربارة گروه تمرینی تناوبی شدید به میزان بیشتری معنادار بود .نتایج مطالعة پاآهو و همکاران
با نتایج پژوهش حاضر همسو بود .در مطالعة آنها چنین نتیجهگیری شد که تمرین بدنی با تأکید بر
انجامدادن تمرین تناوبی شدید ،با اثر بر سالوسینهای آلفا و بتا بهعنوان دو عامل آنتی آترواسکلروتیک
و پیشآترواسکلروتیک میتواند در افراد با زندگی غیرفعال مانع ایجاد بیماریهای مزمن شود و برای
سالمت قلب و عروق مفید باشد ( .)10همچنین پژوهش نظری و همکاران ( )15در زمینة تأثیر دو
پروتکل تمرینی با شدت متوسط و باال بر سالوسینهای آلفا و بتا در زنان چاق و دارای اضافهوزن،
تأییدی دیگر بر نتایج پژوهش حاضر دربارة تغییرات سالوسین آلفاست .نظری و همکاران تغییر معنادار
در سالوسین آلفا و تغییرنکردن معنادار در سالوسین بتا را متعاقب هر دو شیوة تمرینی نشان دادند.
در پژوهش آنها سطوح سالوسینها در ارتباط با وضعیت نیمرخ چربی بررسی شده بود که در پایان
با وجود بهبود مشابه در سطوح عوامل بررسیشده در هر دو شیوة تمرینی و برخالف پژوهش پاآهو و
همکاران ( ،)10آنها بر انجامدادن تمرین با شدت متوسط تأکید کردند (.)15
شایان ذکر است که در برخی پژوهشها اغلب نقش سالوسینها در فشارخون و بدون مداخلة فعالیت
بدنی بررسی شده است؛ برای نمونه ،کوالکاوسکا 2و همکاران ( )5ارتباط بین سالوسینها و فشارخون
را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که مقدار سالوسین بتا بهطور معناداری در گروه دارای
فشارخون از گروه بدون فشارخون بیشتر است .همچنین آنها همبستگی مثبتی را بین فشارخون،
1. Dyslipidemia
2. Kolakowska
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شاخص تودة بدنی ،فشار سیستولی و دیاستولی و نیز میزان تریگلیسرید و شاخص آترواسکلروتیک
) (TG/HDLگزارش کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که سالوسین بتا نقش مهمی در پاتوژنز
پرفشاری خون در افراد جوان دارد .بهعالوه به نقش آن در پرفشاری خون اولیه و برآورد احتمال
همبستگی بین فشار خون و سالوسین بتا توجه شد.
همانطورکه ذکر شد ،در هیچکدام از این مطالعات اثر فعالیت بدنی بر سالوسینها در وضعیت دیابت
و قندخون باال بررسی نشده است ،اما بهطورکلی با توجه به همسویی اغلب آنها با مطالعة حاضر
دربارة تغییر سطوح سالوسینها ،پژوهش حاضر بر نقش فعالیت بدنی و هر دو شیوة تمرین مقاومتی
و هوازی در بهبود سطوح قندخون و نیز بهبود سطوح سالوسینها بهعنوان عوامل مرتبط با هم و
دخیل در سالمت قلب و عروق ( )3 ،4در افراد دارای وضعیت پاتولوژیک و دیابتی تأکید دارد.
مشخص شده است که التهاب نقش برجستهای در تمام مراحل آترواسکلروز و بهویژه در افراد مبتال به
دیابت دارد و سالوسینها نیز پروتئینهای جدیدی هستند که بهعنوان شاخصهای زیستی بالقوه در
اختالالت لیپید و آترواسکلروز مطرح شدهاند؛ بنابراین ،این احتمال وجود دارد که سالوسینها در
ارتباط با تغییر در وضعیت التهابی بهویژه در افراد دیابتی نقشی تعیینکننده داشته باشند ( .)3 ،4در
مطالعة حاضر فعالیت بدنی هوازی و مقاومتی به بهبود سطوح سالوسینهای آلفا و بتا بهعنوان
پپتیدهای مؤثر در التهاب و پاتوژنز دیابت منجر شد.
برخی مطالعات نشان دادند که تیمار با قندخون و افزایش سطوح آن و ایجاد وضعیت  1HGمنجر به
افزایش سطوح سالوسین بتا (هم افزایش در بیان و رونویسی ژن سالوسین و هم افزایش در سطوح آن
بعد از رونویسی) و به دنبال آن پاسخ بیشتر در سایتوکینهای التهابی ،میشود؛ درمقابل ،کاهش بیان
سالوسین بتا و سرکوب آن موجب کاهش التهاب و کاهش سطوح سایتوکینهای التهابی ازجمله IL-
 1βمیشود ( .)11 ،29این یافتهها با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد .در این مطالعه نیز نشان داده
شد که در اثر فعالیت بدنی مقاومتی و هوازی بهمدت هشت هفته ،سطح قندخون ناشتا و سالوسین
بتا کاهش معنادار داشت و این کاهش معنادار در شاخص التهابی  IL-1βنیز مشاهده شد .در بررسی
ارتباط سالوسین و شاخصهای التهابی در دیابت ،ژائو 2و همکاران ( )11با استفاده از سرکوب و القای
ژن رونویسی سالوسین بتا ،اثر این عامل را بر شاخصهای التهابی مانند  IL-1βو  NF-kBدر موشهای
دیابتی بررسی کردند .هدف آنها این بود که نشان دهند آیا سالوسین بتا در کاردیومیوپاتی دیابتی
نقش دارد یا خیر؟ آنها بهمدت چهار هفته در یک گروه از موشهای دیابتیشده رونویسی ژن
سالوسین بتا را سرکوب کردند و در گروه دیگر با استفاده از القاکننده آن را تحریک کردند .شاخصهایی
1. Hyperglycemia
2. Zhao
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مانند  IL-1βو فاکتور هستهای از عواملی بودند که در پژوهش ژائو و همکاران بررسی شدند .درنهایت
آنها چنین نتیجهگیری کردند که القا و افزایش سالوسین بتا موجب افزایش سطوح شاخصهای
التهابی و ایجاد وضعیت اکسیداتیو استرس در موشهای دیابتی میشود و در ایجاد و توسعة
کاردیومیوپاتی دیابتی نقش دارد .درمقابل ،سرکوب آن به کاهش این عوامل منجر میشود.
دربارة پژوهشهای مشابه دیگر ،برخی مطالعات افزایش در  IL-1βرا متعاقب فعالیت ورزشی کوتاهمدت
نشان دادهاند ( .)18درمقابل ،فعالیتهای بلندمدت اثر ضدالتهابی خود را نشان میدهند و در جلوگیری
از دیابت نوع دو و بیماریهای قلبی-عروقی با کاهش سطوح  IL-1βمؤثرند ( .)18دربارة اثر فعالیت
بدنی بر  ،IL-1βیافتههای این پژوهش با یافتههای پژوهشهای گلدهمر 1و همکاران ( ،)24الرسن 2و
همکاران ( ،)31مقرنسی و همکاران ( )32و مهربانی و همکاران ( )33همخوانی دارد و با پژوهشهای
شیخاالسالمی و همکاران ( )19و نیکالس 3و همکاران ( )34همخوانی ندارد .در پژوهش گلدهمر و
همکاران ( ،)24اثر  12هفته تمرین هوازی بر فعالیت سایتوکینها در  28بیمار عروق کرونری بررسی
شد .برنامة تمرینی 45 ،دقیقه تمرین هوازی با  70تا  80درصد ضربان قلب بیشینه ،سه روز در هفته
بهمدت  12هفته بود .براساس یافتههای پژوهش گلدهمر و همکاران ،تمرینهای هوازی موجب کاهش
معنادار  IL-1βشده است .الرسن و همکاران ( )31اثر تمرین ورزشی هوازی با شدت  80درصد اوج
ضربان قلب را بهمدت  12هفته بررسی کردند .مشابه با نتایج پژوهش حاضر در هر دو گروه تمرینی،
آنها نشان دادند که تمرین ورزشی هوازی با کاهش در سطوح  IL-1βمیتواند عاملی برای کاهش
وضعیت التهابی باشد .همچنین در یک مطالعه با بررسی اثر فعالیت ورزشی با دو شدت متوسط و
شدید بر شاخصهای التهابی ،مشاهده شد که سطح  IL-1βپس از تمرین شدید ( )35کاهش معنادار
را نشان داد .همچنین در پژوهشی دیگر ،این شاخص پس از  18ماه تمرین مقاومتی و پیادهروی بدون
تغییر باقی ماند ( .)34سالوسین بتا با  IL-1βارتباط دارد و به تغییر در سطوح آن منجر میشود (،29
.)11
افزایش  IL-1βدرنهایت موجب ایجاد التهاب و مقاومت به انسولین میشود .همانطورکه گفته شد،
بهبود وضعیت هایپرگلیسمیک با بهبود سطوح سالوسینها ،کاهش سطوح  IL-1βو التهاب در ارتباط
است .نتایج پژوهش حاضر نیز این یافتهها را تأیید میکند .در این مطالعه بهبود سطوح سالوسینها و
 IL-1βهمراه با بهبود سطوح قند ناشتا بعد از هشت هفته فعالیت هوازی و مقاومتی مشاهده شد؛
بنابراین ،با توجه به مطالعات و تأثیر بهبود شیوة زندگی بر بهبود در سطوح سالوسینها و اثر این دو
عامل ب ر کاهش التهاب و ریسک فاکتورهای مرتبط با بیماری دیابت ( ،)30،11میتوان گفت فعالیت
1. Goldhammer
2. Larsen
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بدنی میتواند از طریق اثر بر سالوسینها ،کاهش قندخون ناشتا و درنهایت عوامل التهابی مثل
 ،1βدر کاهش ریسکفاکتورهای مرتبط با التهاب و استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی مؤثر باشد.
براساس مطالعات ،مالون دی آلدئید شاخص بهعنوان پراکسیداسیون لیپیدی و بیومارکر اصلی استرس
اکسیداتیو محسوب میشود ( .)12 ،14از طرفی ،در بیماران دیابتی بین سطوح قندخون و وضعیت
نیمرخ چربی (بهعنوان شاخص مهمی برای ایجاد مقاومت به انسولین) ( )35ارتباط معنادار وجود دارد.
دربارة بررسی اثر فعالیت بدنی بر مالون دی آلدئید در پژوهش حاضر ،با وجود بهبود در وضعیت
قندخون در هر دو گروه تمرینی تغییر معناداری در این متغیر مشاهده نشد .این یافته با پژوهشهای
احمدیاصل و همکاران ( )36و افضلپور و همکاران ( )37همسوست و با نتایج مطالعات بلومر 1و
همکاران ( )38و داناتاس 2همکاران ( )39ناهمسوست .احمدی اصل و همکاران ( )36با بررسی اثر یک
دورة کوتاهمدت (یک ماه) و بلندمدت (سه ماه) تمرین مقاومتی را با  70درصد وزن بدن (شش روز
در هر هفته و چهار مرتبه در روز با  12بار تکرار در هر مرتبه) را روی  80موش صحرایی نر نژاد
ویستار انجام دادند .در پایان دوره تغییر معناداری در سطح مالون دی آلدئید مشاهده نشد.
دربارة تغییرات میزان پراکسیداسیون لیپید که بهصورت مالون دی آلدئید بیان میشود ،در بیماران
مبتال به دیابت نوع دو یافتههای متناقض وجود دارد ( .)14با توجه به ارتباط سالوسینها با نیمرخ
چربی و شرایط اکسیداتیو استرس و التهاب ( ،)3 ،4بررسی سطوح مالون دی آلدئید بهعنوان عاملی
برای اندازهگیری ارتباط سالوسینها و پراکسیداسیون لیپید در افراد دیابتی ،در بعد از تمرینهای
مقاومتی و هوازی مدنظر قرار گرفت که با وجود بهبود در وضعیت قندخون ،سالوسینها و نیز بهبود
در عامل التهابی  ،IL-1βتغییر معناداری در مالون دی آلدئید مشاهده نشد .بهطورکلی ،یکی از راهکارها
و راهبردهای مهم برای کاهش شاخصهای التهابی مانند  IL-1βو مالون دی آلدئید و پیامدهای
احتمالی آنها ،انجامدادن فعالیتهای بدنی منظم ( )19و کاستن از وزن اضافة بدن بهویژه تودة چربی
است ( .)40احتماالً تمرینهای منظم بدنی با بهبود سطوح قند و افزایش عوامل ضدالتهابی ،میزان
رهایش میانجیهای التهابی را از بافت چربی مهار میکنند ( .)19از جملة این عوامل ضدالتهابی
میتوان به سالوسین آلفا اشاره کرد که در مطالعة حاضر همزمان با بهبود سطوح قندخون ناشتا و با
وجود نبود تغییر معنادار در مالون دی آلدئید بهعنوان عامل درگیر در وضعیت قندخون و
پراکسیداسیون لیپید ( ،)14سطوح آن افزایش پیدا کرد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آینده در بیماران دیابتی ،مکانیسم و سازوکار احتمالی بین این عوامل بعد از فعالیت بدنی ،با توجه به
IL-
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ارتباط بین سطوح قندخون و وضعیت نیمرخ چربی (بهعنوان شاخص مهمی برای ایجاد مقاومت به
.) مطالعه شود35( )انسولین
در پژوهش حاضر آثار هشت هفته تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر سطوح سالوسینها و شاخصهای
 نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی.التهابی در زنان دیابتی نوع دو بررسی شد
 و افزایش در میزانIL-1β  وsalusin β ،و تمرین مقامتی سبب کاهش معنادار در میزان قندخون ناشتا
 میزان تغییرات از پیشآزمون تا پسآزمون در هر دو گروه. در هر دو گروه تمرینی شدsalusin α
 اما با بررسی تفاوت بین گروهها مشخص شد تغییر معناداری،تمرین هوازی و مقاومتی معنادار بود
وجود نداشت که نشاندهندة نبود تفاوت در اثرگذاری تمرینهای هوازی و مقاومتی بر این شاخصها
 بهعنوان شاخص مهم در پراکسیداسیونMDA  همچنین نتایج نشان داد میزان تغییرات.بوده است
. در هیچکدام از گروههای تمرین هوازی و مقاومتی معنادار نبود،لیپیدها
 سه جلسه در هفته و با پیروی از یک، تمرینهای مقاومتی یا هوازی بهمدت هشت هفته:پيام مقاله
 میتوانند موجب بهبود شاخصهای التهابی در زنان مبتال،الگوی پیشرفت تدریجی با شدت متوسط
. بین سودمندی دو شیوة تمرینی مقاومتی و هوازی تفاوت معنادار وجود ندارد.به دیابت نوع دو شوند
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of eight weeks of aerobic and
resistance exercise on the levels of alpha and beta salusins, and inflammatory indices in
type2 diabetic women. For this purpose, 45 volunteer participants were randomly assigned
to the three groups of 15, including aerobic exercise, resistance exercise, and control.
Resistance and aerobic exercises were performed three times a week for eight weeks with
a gradual progressive manner. Resistance training consisted of 8-12 repetitions at 60-70%
of 1RM, and aerobic training consisted of 30-50 minutes of running on a treadmill at 6575% of maximum heart rate. Before and after the intervention period, serum levels of
alpha and beta salusins, malondialdehyde and IL-1β were measured. The results showed
significant decrease in salusinβ levels in both aerobic (P=0.015) and resistance (P=0.019)
groups. In the other side, the levels of salusinα were significantly increased in aerobic
(P=0.034) and resistance (P=0.012) groups. In addition, the IL-1β levels were significantly
decreased in both aerobic (P=0.034) and resistance (P=0.041) groups. However, the levels
of malondialdehyde had no significant changes in any group. The level changes of
salusinα, salusinβ, and IL-1β were not significant between the aerobic and resistance
groups. According to the results of the present study, performing eight weeks of resistance
or aerobic training can positively affect the levels of salusinα, salusinβ and IL-1β in
women with type2 diabetes.
Keywords: Salusinα, Salusinβ, Interlukin-1Beta, Exercise Training.
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