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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير سه برنامة تمرين ترکيبي هوازي ـ مقاومتي با شدتهاي مختلف بر سطوح آديپونکتين ،پروتئين
متصل به رتينول چهار و نيمرخ ليپيدي در مردان مبتال به ديابت نوع دو انجام گرفت .بدينمنظور 43 ،بيمار مبتال به ديابت نوع دو
بهصورت تصادفي در چهار گروه (سه گروه تمرين ترکيبي يک (سن 47/9±3/0سال ،وزن 77/9±1/1کيلوگرم و شاخص
تودة بدني  26/3±3/5کيلوگرم بر مترمربع)؛ دو (سن  45/8±6/3سال ،وزن  80/8±6/7کيلوگرم و شاخص تودة بدني 26/9±1/8
کيلوگرم بر مترمربع)؛ سه (سن  47/5±0/9سال ،وزن  82/9±11/7کيلوگرم و شاخص تودة بدني  28/0±2/9کيلوگرم بر متر مربع) و
گروه کنترل (سن  46/9±1/2سال ،وزن  84/10±4/3کيلوگرم و شاخص تودة بدني 28/2±2/4کيلوگرم بر مترمربع) تقسيم شدند و
گروههاي تمريني ،تمرين ترکيبي هوازي ـ مقاومتي را بهمدت  12هفته و با شدتهاي مشخص (گروه يک :مقاومتي 50-60درصد يک
تکرار بيشينه ،هوازي 70-80درصد ضربان قلب بيشينه؛ گروه دو :مقاومتي 60-70درصد يک تکرار بيشينه ،هوازي 60-70درصد ضربان
قلب بيشينه؛ گروه سه :مقاومتي 70-80درصد يک تکرار بيشينه ،هوازي 50-60درصد ضربان قلب بيشينه) اجرا نمودند .جهت انجام
پژوهش ،فرايند خونگيري بهمنظور تعيين سطوح آديپونکتين ،پروتئين متصل به رتينول چهار و نيمرخ ليپيدي ،قبل و پس از  12هفته
انجام گرفت و دادهها با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس تجزيهوتحليل شد .نتايج نشان ميدهد که سطوح پروتئين متصل به
رتينول چهار در گروه دو و سة تمرين ترکيبي نسبت به گروه کنترل بهطور معناداري کاهش يافته است ( .)P<0.05مقادير
تريگليسريد نيز در هر سه گروه تمريني نسبت به گروه کنترل بهطور معناداري کاهش را نشان ميدهد ( .)P<0.05شايانذکر است که
برمبناي نتايج ،تفاوت معناداري در وزن ،شاخص تودة بدني ،درصد چربي ،سطوح آديپونکتين ،کلسترول تام ،ليپوپروتئين کلسترول با
چگالي باال و ليپوپروتئين کلسترول با چگالي پايين بين گروهها مشاهده نميشود و  12هفته تمرين ترکيبي با شدتهاي مختلف،
تأثيري بر شاخصهاي آنتروپومتريک و آديپونکتين بيماران مبتال به ديابت نوع دو نداشته است .بااينحال ،ميتوان گفت که دو برنامة
تمرين ترکيبي گروه دو و سه بهواسطة کاهش سطوح پروتئين متصل به رتينول چهار و تريگليسريد ميتواند در بهبود اختالالت
متابوليکي بيماران مبتال به ديابت نوع دو مفيد باشد.
واژگان کلیدی :ديابت نوع دو ،تمرين هوازي مقاومتي ،آديپونکتين ،پروتئين متصل به رتينول چهار
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مقدمه
دیابت نوع دو ،یک اختالل متابولیک مزمن جدی است که تأثیر قابلتوجهی بر سالمت ،کیفیت و
امید به زندگی بیماران و سیستم بهداشتی ـ درمانی جوامع دارد .این اختالل متابولیکی درنتیجة
ناکارایی ترشح انسولین ،عملکرد انسولین یا هردوی آنها رخ میدهد ( .)1عوامل ژنتیکی و محیطی
بهطور قابلتوجهی در توسعة دیابت نوع دو سهیم هستند .نواقص ژنتیکی ،پیچیده بوده و بهخوبی
مشخص نمیباشند؛ اما خطر دیابت نوع دو با افزایش سن ،چاقی و بیتحرکی افزایش مییابد؛
بهطوریکه شیوع بیماری دیابت در جمعیت کمتحرک و دارای اضافهوزن بیشتر است ( .)2مدیریت و
درمان دیابت و عوارض حاد و مزمن آن نیازمند صرف هزینههای قابلتوجهی از سوی بیماران و
سیستم بهداشتی ـ درمانی جوامع می باشد و با توجه به محدودیت منابع موجود جهت تأمین
نیازهای بهداشتی ـ درمانی میبایست اقدامات الزم جهت پیشگیری ،تشخیص و درمان بیماری
دیابت و کاهش عوارض حاد و مزمن آن و نیز بهبودی سیر بیماری صورت گیرد ( .)3نقش فعالیت
بدنی منظم ،هم در پیشگیری اولیه و هم در درمان این بیماری بهخوبی مشخص شده و افراد مبتال
به دیابت نوع دو میتوانند از فواید فعالیت بدنی بهمنظور کنترل بهتر سطح گلوکز خون ،نیمرخ
لیپیدی ،وزن بدن و فشارخون بهره ببرند .ازسویدیگر ،ماهیت ارزان و غیردارویی فعالیت بدنی،
ارزش درمانی آن را افزایش میدهد (.)4
التهاب ناشی از اختالل غلظت سایتوکینهای پیش و ضدالتهابی چرخة خون از عوامل اصلی بروز
سندرم متابولیک و دیابت نوع دو است ( .)5طی سالهای اخیر ،نقش هورمونهای ترشحشده از
بافت چربی بهعنوان تنظیمکنندههای متابولیسم عضلة اسکلتی و گسترش مقاومت به انسولین و
درنهایت دیابت نوع دو ،توجه بسیاری از پژوهشگران را بهخود جلب نموده است .آدیپونکتین ،یک
سایتوکین ضدالتهابی است که بهطور عمده توسط بافت چربی ترشح میشود و برخالف دیگر
آدیپوکینها ،غلظت آن در حضور چاقی کاهش مییابد ( .)6درحالحاضر ،آدیپونکتین بهعنوان یکی
از مهمترین آدیپوسیتوکینها برای درک و شناخت بهتر ارتباط بین چاقی و بیماریهای متابولیک
نظیر دیابت نوع دو شناخته شده است .مطالعات پژوهشی آشکار نمودهاند که این هورمون پپتیدی
دارای ویژگیهای ضددیابتی و ضدالتهابی میباشد .در این ارتباط ،یافتههای مطالعات
همهگیرشناسی نشان میدهد که آدیپونکتین پالسما در بیماران مبتال به دیابت نوع دو کاهش
مییابد و غلظت آن با مقاومت انسولین و غلظت گلوکز خون همبستگی منفی دارد (.)7
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پروتئین متصل به رتینول چهار 1نیز یک آدیپوکین مرتبط با خانوادۀ لیپوکالینها است که از
سلولهای بافت چربی ترشح شده و دارای چندین عملکرد در بدن میباشد که از آن جمله میتوان
به تصلب بافتها یا فیبروز ،انتقال رتینول به چشمها و افزایش مقاومت به انسولین نام برد (.)8
همچنین ،پروتئین متصل به رتینول چهار ،مقاومت به انسولین را از طریق سرکوب بیان محیطی
ناقلهای گلوکز 2افزایش میدهد .حضور پروتئین متصل به رتینول چهار منجر به مهاجرت
ماکروفاژها به محل رهایش پروتئین متصل به رتینول چهار در بافت چربی شده و درنتیجه ،باعث
رهایی سیتوکینها و افزایش خطر التهاب و بیماریهای قلبی ـ عروقی میشود ( .)8مطالعات نشان
دادهاند که غلظتهای گردش خون پروتئین متصل به رتینول چهار و بیان ژن متناظر با آن در بافت
چربی بیماران مبتال به دیابت نوع دو و اختالل تحمل گلوکز و بیماران چاق باالتر میباشد (.)9
همچنین ،سطوح باالی پروتئین متصل به رتینول چهار پیش از آغاز ابتال به دیابت نوع دو مشاهده
شده و میتوان از آن برای شناسایی افراد درمعرض خطر ابتال به دیابت نوع دو استفاده نمود (.)8
الزمبهذکر است که پروتئین متصل به رتینول چهار میتواند بهعنوان یک پارامتر دیگر برای برآورد
موفقیت مداخله مورد استفاده قرار گیرد (.)10
مطالعات متعددی به بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر شاخصهای مذکور در افراد مبتال به دیابت نوع دو
پرداختهاند .در این ارتباط ،کانگ 3و همکاران ( )2009به مقایسة تأثیر  12هفته تمرین مقاومتی
دایرهای و پیادهروی (شدت  60درصد ضربان قلب ذخیره) بر برخی آدیپوکینها در بیماران مبتال به
دیابت نوع دو پرداختند و نشان دادند که تمرین مقاومتی نسبت به تمرین پیادهروی منجر به کاهش
معنادار پروتئین متصل به رتینول چهار میگردد ( .)11کو 4و همکاران ( )2010نیز به بررسی تأثیر
 12هفته تمرین هوازی و مقاومتی با شدت متوسط بر شاخص پروتئین متصل به رتینول چهار
پرداختند و کاهش معناداری را در پروتئین متصل به رتینول چهار در گروه تمرین مقاومتی مشاهده
نمودند ( .)12عالوهبراین ،جرج 5و همکاران ( )2012که تأثیر  12هفته تمرین هوازی ،مقاومتی و
ترکیبی را بر برخی از آدیپوسیتوکینها در بیماران مبتال به دیابت نوع دو مورد بررسی قرار دادند،
تغییر معناداری را در آدیپونکتین هیچیک از گروههای تمرینی مشاهده نکردند ( .)13هونگ 6و
همکاران ( )2014نیز به بررسی تأثیر تمرین پیادهروی (سه بار در هفته و بهمدت  12هفته ،با شدت
 50-60درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و بهمدت  50-70دقیقه در هر جلسه) بر برخی
1. Retinol Binding Protein 4
2. Glucose Transporter 4
3. Kang
4. Ku
5. Jorge
6. Hong
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سایتوکاینها در زنان چاق پرداختند و نشان دادند که این تمرین منجر به افزایش معنادار
آدیپونکتین سرم میشود (.)14
همچنین ،برخی از دستورالعملهای اخیر انجمن آمریکایی دیابت ،1کالج آمریکایی طب ورزش 2و
انجمن اروپایی برای مطالعة دیابت 3که ماحصل یافتههای مطالعات انجامشده تا به امروز است،
همگی بهشکلی قوی ،قدرت درمانی مداخالت تمرینی را تأیید کرده و همزمان دستورالعملهای
جامعتری را برای اینگونه بیماران تجویز نمودهاند ( .)15بااینحال ،بیشتر این دستورالعملها بهطور
معمول یک دامنة کلی از فراوانی ،شدت و یا مدت تمرین را پیشنهاد نمودهاند؛ بهعنوانمثال ،کالج
آمریکایی طب ورزش بیان می کند که تمرین هوازی برای یک فرد مبتال به دیابت باید حداقل سه تا
پنج روز در هفته و با شدت  40-60درصد و حتی بیشتر از  60درصد حداکثر اکسیژن مصرفی انجام
شود .همچنین ،این کالج توصیه میکند که مدت تمرین هوازی حداقل باید  150دقیقه با شدت
متوسط ( 50-30دقیقه ،سه تا پنج جلسه در هفته) یا  60دقیقه فعالیت هوازی شدید ( 20دقیقه،
سه جلسه در هفته) باشد .عالوهبراین ،توصیه میشود که این افراد درصورت نداشتن منع میبایست
حداقل دو تا سه جلسه در هفته تمرین مقاومتی (هر جلسه پنج تا  10تمرین عضالت بزرگ) با
شدت متوسط تا شدید ( 80-50درصد یک تکرار بیشینه) را انجام دهند .درمجموع ،مطالعات نشان
دادهاند که ترکیب تمرین هوازی و مقاومتی ممکن است نسبت به هرکدام از تمرین هوازی و
مقاومتی بهتنهایی مؤثرتر باشد (.)16
همانطور که اشاره شد ،بیشتر مطالعات انجامشده درمورد بیماران مبتال به دیابت نوع دو ،تأثیر
تمرین مقاومتی یا هوازی صرف را بر شاخصهای مذکور مورد بررسی قرار دادهاند و تنها مطالعات
معدودی به بررسی تأثیر تمرینات ترکیبی بر این شاخصها پرداختهاند .هدف این مطالعات نیز صرفا
مقایسة تأثیرات تمرین ترکیبی با تمرین هوازی یا مقاومتی بوده است ( .)13،17عالوهبراین،
دستورالعملهای فوق کلی بوده و شامل اطالعات جزئی ،دقیق و کاربردی دربارۀ نوع ،شدت و مدت
که باید برای حداکثرسازی مزیتهای تمرین برای بیماران مبتال به دیابت نوع دو بهکار رود،
نمیباشد ( .)15،16در ارتباط با نحوۀ ترکیب تمرین هوازی و مقاومتی با توجه به تأثیرات همافزایی
احتمالی دو نوع تمرین ،مطالعات بسیار اندکی صورت گرفته است .بیشتر مطالعات انجامشده تاکنون
از یک شدت معین و یا یک دامنة کلی شدت استفاده نمودهاند ( .)15،16ازسویدیگر ،مطالعاتی که
به مقایسة تمرین هوازی و مقاومتی در بیماران مبتال به دیابت نوع دو پرداختهاند ،یافتههای متفاوتی
را گزارش کرده و درنهایت ،هر دو نوع تمرین را برای اینگونه بیماران مفید دانستهاند ( .)18در
1. American Diabetes Association
2. American College of Sports Medicine
3. European Association for the Study of Diabetes
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ارتباط با اینکه در تمرین ترکیبی بهلحاظ شدت و یا مدت ،تأکید بر تمرین هوازی باشد یا مقاومتی،
اطالعات خاصی وجود ندارد .بیشتر مطالعات پیشین که به بررسی تأثیرات شدت تمرین در بیماران
مبتال به دیابت پرداختهاند ،ارتباط شدت تمرین و فواید ناشی از آن را در تمرین مقاومتی و یا هوازی
بهصورت جداگانه بررسی کرده و یافتههای متفاوتی را گزارش نمودهاند .برخی از این مطالعات
احتمال دادهاند که با افزایش شدت تمرینات ،فواید بیشتری نصیب اینگونه بیماران میگردد.
بااینحال ،برخی مطالعات نیز ارتباطی را بین شدت تمرین و بهبود شاخصهای مرتبط با دیابت
گزارش نکردهاند (21ـ .)19در پژوهش حاضر سعی بر این بود که براساس ادبیات پیشینه،
برنامههایی (تمرینی) انتخاب شود که در درجة اول ،احتمال بیشترین تأثیرات را داشته باشد و در
درجة دوم ،پایبندی بیماران به تمرین را به مخاطره نیاندازد .با توجه به ادبیات پیشینة پژوهش،
اینکه کدامیک از این نوع برنامههای تمرینی دارای بیشترین تأثیر است ،مشخص نمیباشد؛
بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر سه برنامة تمرین هوازی مقاومتی با شدتهای مختلف
بر سطوح آدیپونکتین ،پروتئین متصل به رتینول چهار و نیمرخ لیپیدی در مردان مبتال به دیابت
نوع دو بود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با سه گروه تجربی و یک
گروه کنترل بود .جامعة آماری پژوهش را تمامی مردان  30تا 60سالة مبتال به دیابت نوع دو
شهرستان سبزوار تشکیل دادند .ابتدا ،با مراجعه به مرکز دیابت شهرستان سبزوار و بررسی
پروندههای پزشکی بیماران ،از طریق تماس تلفنی با آنها ،ارسال فراخوان و نصب پوستر در
درمانگاهها و مطب پزشکان مرتبط با دیابت درخصوص اجرای پژوهش اطالعرسانی گردید .آنگاه از
داوطلبان شرکتکننده در پژوهش ثبتنام بهعمل آمد و درادامه و براساس معیارهای ورود به
پژوهش ،افراد واجد شرایط انتخاب شدند .برخی از معیارهای ورود به مطالعه شامل موارد زیر بود:
ابتال به دیابت نوع دو ،نداشتن بیماریهای قلبی ـ عروقی ،اسکلتی ـ عضالنی و متابولیکی
محدودکنندۀ فعالیت ورزشی ،عدم ابتال به بیماری پرفشارخونی ،نداشتن سابقة فعالیت ورزشی منظم
طی شش ماه اخیر و عدم دریافت انسولین .درادامه ،از آزمودنیها خواسته شد پرسشنامة آمادگی
برای شروع فعالیت ورزشی 1را تکمیل نمایند .شایانذکر است که آزمودنیها توسط پزشک مورد
معاینه قرار گرفتند تا صحت سالمت آنها بهمنظور شرکت در تمرینات مورد تأیید قرار گیرد.
ازسویدیگر ،با توجه به اینکه افراد مبتال به دیابت نوع دو درمعرض خطر باالی بیماریهای قلبی
1. Physical Activity Readiness Questionnaire
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می باشند ،مجوز پزشک متخصص قلب و عروق جهت شرکت در تمرینات برای این دسته از افراد
الزامی بود؛ ازاینرو ،تمامی آزمودنیها برای انجام اکوی قلبی 1به پزشک متخصص قلب و عروق
مراجعه نمودند .درنهایت ،از بین داوطلبانی که دارای شرایط الزم بودند 48 ،نفر برای شرکت در
پژوهش انتخاب شدند .سپس ،آزمودنیها بهصورت تصادفی در چهار گروه تمرین ترکیبی هوازی ـ
مقاومتی یک ( 13نفر) ،تمرین ترکیبی هوازی مقاومتی دو ( 13نفر) ،تمرین ترکیبی هوازی مقاومتی
سه ( 12نفر) و کنترل ( 10نفر) تقسیم گردیدند و طی جلسهای با نوع مطالعه ،اهداف و روش اجرا،
فواید و خطرات احتمالی آن آشنا شدند و رضایتنامة شرکت در پژوهش را بهضورت آگاهانه تکمیل
نمودند .شایانذکر است که این پژوهش توسط کمیتة اخالق دانشگاه علومپزشکی سبزوار تأیید
گردید.
جهت انجام پژوهش ،شاخصهای آنتروپومتریک افراد شامل :قد ،وزن ،درصد چربی بدن ،شاخص
تودۀ بدنی و نسبت دور کمر به باسن با حداقل لباس و بدون کفش اندازهگیری شد .بدینترتیب که
وزن آزمودنیها با استفاده از ترازوی ساخت آلمان با دقت ( )0/1کیلوگرم ،قد آنها توسط متر نواری
با دقت ( )0/5سانتیمتر و شاخص تودۀ بدنی از طریق تقسیم وزن بدن (کیلوگرم) بر مجذور قد
(مترمربع) محاسبه گردید .درصد چربی آزمودنیها نیز با استفاده از دستگاه کالیپر 2ساخت کشور
انگلستان با اندازهگیری چربی زیرپوستی و با بهرهگیری از روش سهنقطهای (سهسربازو ،شکم و فوق
خاصره) در سمت راست بدن و پس از جایگذاری در معادلة عمومی جکسون و پوالک 3برای تعیین
درصد چربی در مردان محاسبه گشت ( .)22توان هوازی آزمودنیها با استفاده از آزمون یک مایل
راهرفتن اندازهگیری شد.
حجم و شدت برنامة تمرینی براساس ادبیات پیشینه و دستورالعملهای موجود تجویزشده برای
بیماران مبتال به دیابت نوع دو طراحی گردید .همانطور که پیشتر ذکر شد ،بهطورکلی ،دامنة
شدت تمرینی که در این مطالعات و دستورالعملها مورد استفاده قرار گرفته است ،در تمرین هوازی
بین  50تا باالتر از  80درصد ضربان قلب بیشینه ( 40تا  70درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) و در
تمرینات مقاومتی بین  50تا  80درصد یک تکرار بیشینه میباشد (20ـ.)12
پیش از شروع برنامة تمرینی ،آزمودنیها در سه جلسة آشناسازی با تمرینات ،اصول ایمنی تمرینات
و نحوۀ استفادۀ اصولی از دستگاههای بدنسازی شرکت کردند .سپس ،مقادیر یک تکرار بیشینه به
روش تکرارهای زیربیشینه تا سرحد خستگی تعیین شد .الزمبهذکر است که در تمامی جلسات
تمرینی ،یک پرستار و یک تمریندهندۀ ورزشی حضور داشت .تمامی گروههای تمرینی بهمدت 12
1. Electrocardiography
2. Saehan Skinfold Caliper SH-5020
3. Jackson & Pollack
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هفته و بهصورت سه جلسه در هفته به انجام تمرین ترکیبی هوازی ـ مقاومتی با شدتهای مختلف
پرداختند .هر جلسة تمرینی بهترتیب شامل :پنج تا  10دقیقه گرمکردن 45 ،دقیقه تمرین مقاومتی
و  30دقیقه تمرین هوازی (دویدن) بود که درنهایت ،با سردکردن بدن خاتمه مییافت .شایانذکر
است که گروه کنترل در مدت  12هفته پروتکل پژوهش به فعالیتهای عادی روزانه پرداختند.
هشت تمرین مقاومتی در این پژوهش عبارت بود از :گروههای عضالنی بزرگ باالتنه ،پایینتنه و
مرکزی از جمله :پرس پا ،فلکشن پا ،اکستنشن پا ،پرس سینه ،زیربغل ،جلوبازو ،پشتبازو و سرشانه.
درادامه و پس از چهار هفته ،مجددا آزمون یک تکرار بیشینه اجرا گردید تا افزایش قدرت آزمودنیها
لحاظ شود .تمرین هوازی شامل دویدن در محیط سالن ورزشی با شدتهای از پیش تعیینشده بود.
گروه یک ،تمرین هوازی را با شدت  70-80درصد ضربان قلب بیشینه انجام داد ،گروه دو با شدت
 70-60درصد ضربان قلب بیشینه و گروه سه آن را با شدت  50-60درصد ضربان قلب بیشینه اجرا
نمود .ذکر این نکته ضرورت دارد که مدت تمرین هوازی در شروع پژوهش  10دقیقه بود که این
مدت بهتدریج در هفتة هشتم به  30دقیقه افزایش یافت و تا پایان مطالعه ثابت باقی ماند.در طول
اجرای پژوهش ،پنج نفر از آزمودنیها بهدلیل آسیبدیدگی و یا مشغلة شخصی از ادامة پژوهش
انصراف دادند .جزئیات برنامة تمرینی آزمودنیها در جدول شمارۀ یک ارائه شده است.
جدول 1ـ برنامة تمرين ترکيبي هوازي مقاومتي در گروههاي مختلف
گروه

گروه
یک

هوازی

گروه دو

گروه
سه

مقاومتی

15

20

20

25

30

30

70-75
درصد

70-75
درصد

75-80
درصد

75-80
درصد

75-80
درصد

75-80
درصد

مدت (دقیقه)
شدت (ضربان
قلب بیشینه)

 70-75درصد

شدت  50-55درصد یک تکرار بیشینه
مدت (دقیقه)

10

شدت (ضربان
قلب بیشینه)

 60-65درصد

مقاومتی

هوازی

يک

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

12ـ8

10

مقاومتی

هوازی

هفتة

هفتة

هفتة

هفتة

هفتة

هفتة

هفتة

هفتة

15

20

20

25

30

30

60-65
درصد

60-65
درصد

65-70
درصد

65-70
درصد

65-70
درصد

65-70
درصد

شدت 65ـ 60درصد یک تکرار بیشینه
مدت (دقیقه)

10

شدت (ضربان
قلب بیشینه)

 50-55درصد

شدت  55-60درصد یک تکرار بیشینه

شدت  65-70درصد یک تکرار بیشینه

15

20

20

25

30

30

50-55
درصد

50-55
درصد

55-60
درصد

55-60
درصد

55-60
درصد

55-60
درصد

شدت  70-75درصد یک تکرار بیشینه

شدت  75-80درصد یک تکرار بیشینه
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بهمنظور آگاهی از تغییرات کالری دریافتی ،اطالعات مربوط به رژیم غذایی آزمودنیها توسط
پرسشنامة یادآمد خوراک  24ساعته در سه روز (دو روز ابتدای هفته و یک روز انتهای هفته) در
هفتههای اول ،ششم و پایانی توسط آزمودنیها ثبت گردید .سپس ،این اطالعات با استفاده از
نرمافزار تخصصی تحلیل مواد غذایی ،1میانگین کالری مصرفی آزمودنیها را در سه مرحلة زمانی
تعیین نمود.
بهمنظور اندازهگیری متغیرهای بیوشیمیایی ،فرایند خونگیری پس از  12تا  14ساعت بهصورت
ناشتا و طی دو مرحله؛ یعنی پیش از شروع پروتکل و پس از  12هفته انجام گرفت .بدینمنظور ،از
آزمودنیها خواسته شد دو روز قبل از خونگیری ،هیچ فعالیت شدیدی را انجام ندهند .در تمامی
این مراحل ،پزشک و پرستار آشنا به ویژگیهای افراد مبتال به دیابت حضور داشتند .در این مرحله،
از ورید بازویی آزمودنیها در وضعیت نشسته شش سیسی خون گرفته شد و نمونة خونی پس از
جمعآوری ،سانتریفیوژ گردیده و سرم جداشده تا زمان اندازهگیری در فریزر -80درجة سانتیگراد
نگهداری گشت .آدیپونکتین نیز به روش االیزا 2و با استفاده از کیتهای شرکت کاسابیو بیوتک3
ساخت کشور چین اندازهگیری گردید .همچنین ،پروتئین متصل به رتینول چهار به روش االیزا و با
استفاده از کیتهای شرکت کاسابیو بیوتک ساخت کشور چین و غلظت کلسترول ،تریگلیسرید،
لیپوپروتئین کلسترول با چگالی باال 4و لیپوپروتئین کلسترول با چگالی پایین 5به روش آنزیمی
فتومتریک مورد اندازهگیری قرار گرفت.
عالوهبراین ،جهت بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو ـ ویلک 6استفاده شد و پس از
حصول اطمینان از طبیعیبودن توزیع دادهها ،روش آماری پارامتریک بهکار گرفته شد .از آزمون
لون 7نیز برای بررسی برابری همگنی واریانسها استفاده گردید .عالوهبراین ،آمار توصیفی جهت
محاسبة شاخصهای مرکزی و پراکندگی بهکار رفت و برای مقایسة میانگین دادههای چهار گروه از
تحلیل کوواریانس( 8متغیرهای پیشآزمون بهعنوان کوواریت در نظر گرفته شد) و آزمون تعقیبی ال.
اس .دی 9بهره گرفته شد .همچنین ،بهمنظور بررسی تغییرات درونگروهی از آزمون تی زوجی
استفاده شد و جهت بررسی تغییرات کالری مصرفی آزمودنیها در طول دوره و گروهها ،آزمون
1. Modified NUT4
2. ELISA
3. Cusabio Biotech
)4 .High Density Lipoprotein-Cholesterol (HDL-C
)5. Low Density Lipoprotein-Cholesterol (LDL-C
6. Shapiro-Wilk
7. Levenes Test
8. Analysis of Covariance
9. LSD
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تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر بهکار رفت .عالوهبراین ،بهمنظور بررسی ارتباط بین تغییرات
سطوح پروتئین متصل به رتینول چهار و آدیپونکتین با نیمرخ لیپیدی از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شد .الزمبهذکر است که تمامی تحلیلها در سطح معناداری ( )P<0.05انجام شد و برای
تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار اس .پی .اس .اس 1نسخة  16استفاده گردید.
نتایج
میانگین و انحراف معیار شاخصهای آنتروپومتریک و فیزیولوژی آزمودنیها در جداول شمارۀ یک و
دو ارائه شده است .یافتهها نشان میدهد که  12هفته تمرین ترکیبی با شدتهای مختلف منجر به
تغییر معنادار وزن بدن ،شاخص تودۀ بدنی ،درصد چربی بدن و نسبت دور کمر به لگن آزمودنیها
نشده است .یافتههای درونگروهی نیز بیانگر کاهش وزن بدن در تمامی گروهها میباشد؛ اما این
کاهش نسبت به پیشآزمون تنها در دو گروه یک ( )P=0.02و گروه دو ( )P=0.04تمرین ترکیبی
معنادار است .همچنین ،کاهش معنادار درصد چربی بدن آزمودنیها نسبت به پیشآزمون در تمامی
گروههای تمرینی (گروه یک ،P=0.003 :گروه دو P=0.02 :و گروه سه )P=0.01 :مشاهده میشود.
حداکثر توان هوازی آزمودنیها نیز در تمامی گروههای تمرینی نسبت به گروه کنترل ()P=0.001
بهطور معناداری افزایش یافته است .یافتههای مربوط به این شاخصها در جدول شماره سه ارائه
شده است.
جدول 2ـ متغيرهاي آنتروپومتريک و فيزيولوژي آزمودنيها پيش از آغاز پژوهش
متغيرها
سن
(سال)
قد
(سانتیمتر)
فشارخون سیستولی
(میلیمتر جیوه)
فشارخون دیاستولی
(میلیمتر جیوه)

گروه يک

گروه دو

گروه سه

گروه کنترل

( 12نفر)

( 10نفر)

( 11نفر)

( 10نفر)

مقادير
P

47/9±3/0

45/8±6/3

47/5±0/9

46/9±1/2

0/72

169/7±9/6

173/8±00/7

171/5±6/1

172/5±8/4

0/72

115/10±4/3

114/8±0/4

117/4±3/7

111/7±0/4

0/34

78/5±2/6

76/4±5/7

78/3±6/2

76/3±0/9

0/47

1. SPSS
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جدول 3ـ متغيرهاي آنتروپومتريک آزمودنيها قبل و بعد از پژوهش
متغيرها

وزن (کیلوگرم)
شاخصتودۀ
بدنی (کیلوگرم
بر مترمربع)
درصد چربی
(درصد)
تودۀ بدون چربی
(کیلوگرم)
نسبت دور کمر
به باسن
توان هوازی
(میلیلیتر بر
گیلوگرم در
دقیقه)

گروه سه

گروه کنترل

گروه يک

گروه دو

پیشآزمون
پسآزمون
 Pدرونگروهی
پیشآزمون
پسآزمون
 Pدرونگروهی
پیشآزمون
پسآزمون
 Pدرونگروهی
پیشآزمون
پسآزمون
 Pدرونگروهی
پیشآزمون
پسآزمون
 Pدرونگروهی
پیشآزمون
پسآزمون

77/9±1/1

80/8±6/7

#76/8±4/7

#79/9±7/1

0/02
26/3±6/5
#26/3±4/3
0/01
22/57±3/74
21/02±3/09#
0/003
59/66±7/26
60/22±6/07
0/27
0/95±0/05
0/96±0/44
0/26
35/3±3/7
*#37/7±3/9

0/04
26/9±1/8
#26/6±2/0
0/02
23/74±2/75
21/92±2/54#
0/02
61/48±6/90
62/25±7/73
0/20
0/98±0/05
0/98±0/04
0/57
36/5±2/7
*#38/9±3/0

82/11±9/7
82/11±2/6
0/13
28/2±0/9
27/8±2/9
0/14
24/15±3/68
22/75±3/00#
0/01
62/55±7/11
63/25±7/50
0/10
0/97±0/02
0/97±0/03
0/79
35/2±0/4
*#37/2±3/9

84/10±4/3
84/8±1/8
0/72
28/2±2/4
28/2±1/2
0/82
23/04±3/06
22/75±3/08
0/35
64/82±7/21
64/93±6/56
0/83
0/98±0/01
0/98±0/02
0/57
34/5±3/6
34/7±3/2

 Pدرونگروهی

0/001

0/001

0/001

0/46

مقاديرP
بين گروهي
0/50

0/35

0/09

0/87

0/94

0/001

*تفاوت معنادار نسبت به گروه کنترل
#تفاوت معنادار نسبت به پیشآزمون

یافتهها نشان میدهد که تفاوت معناداری در سطوح پروتئین متصل به رتینول چهار بین
گروهها ( )P=0.04وجود دارد .آزمون تعقیبی نیز بیانگر آن است که سطوح پروتئین متصل به
رتینول چهار در گروه دو و سة تمرین ترکیبی نسبت به گروه کنترل (گروه دو درمقابل گروه
کنترل ،P=0.01 :گروه سه درمقابل گروه کنترل )P=0.02 :بهطور معناداری کاهش یافته است؛ اما
تفاوت معناداری در سطوح آدیپونکتین بین گروهها ( )P=0.38مشاهده نمیشود .همچنین ،در
هیچکدام از گروهها تفاوت معناداری در سطوح آدیپونکتین آزمودنیها بین پیشآزمون و پسآزمون
مشاهده نمیگردد .یافتههای مربوط به این شاخصها در جدول شمارۀ چهار ارائه شده است.
عالوهبراین ،نتایج حاکی از آن است که پس از پایان مداخله ،همبستگی مثبت و معناداری بین
تغییرات سطوح پروتئین متصل به رتینول چهار و تریگلیسرید ( )r=0.38، P=0.01آزمودنیها
مشاهده میشود؛ اما بین پروتئین متصل به رتینول چهار و سایر شاخصها ارتباطی بهچشم
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نمیخورد .بین تغییرات سطوح آدیپونکتین و شاخصهای آنتروپومتریک و نیمرخ لیپیدی نیز
ارتباطی مشاهده نمیشود .عالوهبراین ،یافتهها بیانگر آن است که بین گروهها تفاوت معناداری در
کالری مصرفی در طول دوره وجود ندارد ( )P=0.27و اثر تعامل بین گروهها و دورههای زمانی
معنادار نمیباشد (.)P=0.3
جدول 4ـ مقادير پروتئين متصل به رتينول چهار ،آديپونکتين و شاخصهاي نيمرخ ليپيدي قبل و بعد از
پژوهش
متغيرها
تریگلیسرید
(میلی گرم بر دسی
لیتر)
کلسترول تام
(میلی گرم بر دسی
لیتر)
لیپوپروتئین کلسترول
با چگالی پایین
(میلی گرم بر دسی
لیتر)
لیپوپروتئین کلسترول
با چگالی باال
(میلی گرم بر دسی
لیتر)
پروتئین متصل به
رتینول چهار
(میکروگرم بر میلی
لیتر)
آدیپونکتین
(میکروگرم بر میلی
لیتر)

گروه يک

گروه دو

گروه سه

گروه کنترل

پیشآزمون

163/50±7/3

152/70±8/7

161/60±4/5

190/69±1/8

پسآزمون

120/24±5/0*#

*116/48±5/0

*127/52±9/7

195/96±6/1

 Pدرونگروهی

0/002

0/26

0/09

0/81

پیشآزمون

145/40±6/4

142/41±3/0

145/28±4/1

137/42±2/3

پسآزمون

139/32±3/5

105/41±5/0#

139/29±9/2

132/53±0/7

 Pدرونگروهی

0/64

0/01

0/59

0/78

پیشآزمون

92/24±1/7

97/27±7/5

98/17±3/3

90/29±2/1

پسآزمون

88/24±9/6

93/25±4/7

92/26±3/6

91/19±3/1

 Pدرونگروهی

0/53

0/62

0/48

0/91

پیشآزمون
پسآزمون

43/5±8/3
40/11±3/6

38/7±7/2
38/6±1/5

41/8±7/9
38/11±1/9

40/13±5/0
38/13±6/6

 Pدرونگروهی

0/33

0/81

0/33

0/66

پیشآزمون
پسآزمون

54/20±0/6
52/16±2/3

55/17±6/5
*47/13±0/9

68/16±2/8
51/18±3/7*#

59/20±9/1
66/22±5/5

 Pدرونگروهی

0/802

0/13

0/02

0/41

پیشآزمون
پسآزمون
 Pدرونگروهی

6/9±1/5
6/5±1/2
0/50

6/3±1/39
6/4±1/6
0/95

4/6±2/0
4/5±1/7
0/87

6/2±2/9
5/7±2/1
0/31

مقاديرP
بين گروهي
0/03

0/16

0/98

0/98

0/04

0/389

*تفاوت معنادار نسبت به گروه کنترل
#تفاوت معنادار نسبت به پیشآزمون

بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که  12هفته تمرین ترکیبی با شدتهای مختلف منجر به تغییر
معنادار وزن بدن ،شاخص تودۀ بدنی ،درصد چربی بدن و نسبت دور کمر به لگن آزمودنیها نگردید.
برخی از مطالعات انجامشده در این ارتباط ،یافتههای مشابهی را گزارش کردهاند (.)14،23،24
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بااینحال ،این نتایج با یافتههای پژوهش صمدیان و همکاران ( )1392همسو نمیباشد (.)25
متفاوتبودن نتایج مطالعات مختلف ممکن است بهواسطة تفاوت در روشهای ارزیابی ترکیب بدن
(شاخص تودۀ بدنی ،وزن یا تودۀ چربی) ،برنامههای تمرینی متفاوت (شدت ،مدت و نوع تمرین)،
طول دورۀ تمرینی و وجود یا عدم وجود کنترل رژیم غذایی همراه با مداخلة تمرینی باشد (.)26
بهنظر می رسد حجم تمرین موردنیاز برای دستیابی به کاهش وزن قابلتوجه ،بسیار بیشتر از میزان
تمرین موردنیاز برای بهبود کنترل گلیسمیک یا کاهش سایر خطرات مرتبط با تندرستی باشد
()27؛ ازاینرو ،بهنظر میرسد حجم تمرینات پژوهش حاضر برای ایجاد کاهش وزن بیشتر و یا سایر
تغییرات قابلانتظار در شاخصهای ترکیب بدنی کافی نبوده باشد .ازسویدیگر ،بهنظر میرسد حفظ
و یا افزایش تودۀ عضالنی ناشی از تمرین مقاومتی اجراشده در گروههای تمرینی ترکیبی ،یکی از
عوامل عدم مشاهدۀ کاهش معنادار وزن باشد ( .)25،26همچنین ،برخی از مطالعات افزایش انرژی
دریافتی ،جبران (کاهش) انرژی مصرفی و یا هر دو را از عوامل احتمالی عدم کاهش وزن یا چربی
بدن در اثر تمرین ورزشی دانستهاند (.)28
در پژوهش حاضر ،تنها مقادیر تریگلیسرید در هر سه گروه تمرین ترکیبی بهطور معناداری کاهش
یافت و تفاوتی در سایر شاخصها بین گروهها مشاهده نشد که این امر همسو با یافتههای یاوری 1و
همکاران ( )2012میباشد ( .)24دراینزمینه ،چودیک 2و همکاران ( )2011در یک مطالعة
فراتحلیلی نتیجه گرفتند که تمرین ترکیبی هوازی مقاومتی بهطور معناداری سطوح تریگلیسرید را
کاهش میدهد که این تغییرات ناشی از تمرین به تغییرات معنادار وزن ،شاخص تودۀ بدنی،
لیپوپروتئین کلسترول با چگالی باال و لیپوپروتئین کلسترول با چگالی پایین مرتبط نمیباشد (.)29
عالوهبراین ،یافتههای پژوهش حاضر نشاندهندۀ کاهش سطوح پروتئین متصل به رتینول چهار در
تمامی گروههای تمرینی بود؛ اما این کاهش نسبت به گروه کنترل تنها در گروه دو تمرین ترکیبی و
گروه سه تمرین ترکیبی معنادار بود .در این ارتباط ،مطالعات معدودی تأثیر تمرین ترکیبی بر
غلطتهای پروتئین متصل به رتینول چهار را بررسی نمودهاند ( .)30،31چوی 3و همکاران ()2009
تأثیر  12هفته تمرین ترکیبی هوازی مقاومتی را در زنان چاق مورد بررسی قرار دادند و با وجود
کاهش وزن و شاخص تودۀ بدنی ،هیچگونه تغییر معناداری را در سطوح پروتئین متصل به رتینول
چهار مشاهده نکردند که این امر با یافتههای پژوهش حاضر مغایرت دارد ( .)30بااینوجود ،بیشتر
مطالعات انجامشده دراینزمینه ،یافتههای مشابهی با نتایج پژوهش حاضر را گزارش کردهاند
(34ـ .)11،12،32چندین پژوهش نشان دادهاند که غلظتهای پروتئین متصل به رتینول چهار با
1. Yavari
2. Chudyk
3. Choi
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کاهش تودۀ بدنی ناشی از تمرین ورزشی ( ،)9محدودیت کالری دریافتی و تغییرات پروتئین متصل
به رتینول چهار با تغییرات شاخص تودۀ بدنی مرتبط میباشد ( .)34بااینحال ،در پژوهش حاضر
همسو با یافتههای نوما 1و همکاران ( ،)2012ارتباطی بین تغییرات پروتئین متصل به رتینول چهار
و تغییرات وزن و شاخص تودۀ بدنی مشاهده نگردید ( .)34عالوهبراین ،حجم کالری دریافتی
آزمودنیها در طول پژوهش بدون تغییر بود .ازسویدیگر ،حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنیها در
گروههای تمرینی پس از دورۀ تمرین افزایش یافت .این اطالعات پیشنهاد میکنند که تمرین در
کاهش سطوح پروتئین متصل به رتینول چهار سهیم بوده و این کاهش ،مستقل از تودۀ بدن و
کالری دریافتی میباشد ( .)34ارتباط بین غلظت پروتئین متصل به رتینول چهار و تریگلیسرید نیز
در مطالعات مقطعی گزارش شده است ( .)9،34در پژوهش گودمن 2و همکاران ( ،)2006سوری و
همکاران ( )2011و نوما و همکاران (( )2012همسو با یافتههای پژوهش حاضر) تغییرات پروتئین
متصل به رتینول چهار با تغییرات مقادیر تریگلیسرید همبسته بود ( .)34-36مطالعات نشان
دادهاند که غلظتهای گردشی پروتئین متصل به رتینول چهار با کاهش انتخابی ناقلهای گلوکز در
سلولهای چربی افزایش مییابد و تمرین ورزشی ،بیان پروتئین ناقل گلوکز و آر .ان .ای پیامرسان3
را در سلولهای چربی افزایش میدهد ( )34که این افزایش ممکن است غلظت پروتئین متصل به
رتینول چهار گردش خون را کاهش دهد .عالوهبراین ،پروتئین متصل به رتینول چهار ،تنها پروتئین
ویژۀ ناقل رتینول در گردش خون بوده و رتینوئیدهای تولید کبدی ،لیپوپروتئین کلسترول با چگالی
بسیار کم را افزایش میدهد ( .)34دراینزمینه ،بروچ 4و همکاران ( )2010پیشنهاد کردند که
کاهش سطوح پروتئین متصل به رتینول چهار ممکن است بهطور غیرمستقیم سطوح تریگلیسرید
را با کاهش تولید کبدی لیپوپروتئین کلسترول با چگالی بسیار کم 5کاهش دهد .الزمبهذکر است که
تریگلیسرید ناشتا ،عنصر اصلی لیپوپروتئین کلسترول با چگالی بسیار کم میباشد؛ بنابراین ،تمرین
ورزشی ممکن است ناقلهای گلوکز را در بافتهای چربی افزایش دهد که این امر منجر به کاهش
غلظتهای پروتئین متصل به رتینول چهار شده و تاحدی میتواند در بهبود غلظتهای
تریگلیسرید سهیم باشد ( .)37بسیاری از مطالعات عنوان کردهاند که تمرین شدیدتر ،کاهش بیشتر
سطوح پروتئین متصل به رتینول چهار را بهدنبال خواهد داشت ( .)8،12عالوهبراین ،برخی از
پژوهشها به مقایسة تأثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح پروتئین متصل به رتینول چهار در
1. Numao
2. Goodman
3. mRNA
4. Broch
)5. Very Low Density Lipoprotein-Cholesterol (VLDL-C
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بیمارن مبتال به دیابت نوع دو پرداختهاند و کاهش بیشتر غلظتهای پروتئین متصل به رتینول چهار
را پس از تمرین مقاومتی نسبت به تمرین هوازی گزارش نمودهاند .این مطالعات پیشنهاد میکنند
که تمرین مقاومتی و تناوبی شدید ،نتایج بهتری را در بهبود سطوح پروتئین متصل به رتینول چهار
نسبت به تمرین هوازی فراهم میآورد ( .)8،9،11،12در پژوهش حاضر ،کاهش سطوح پروتئین
متصل به رتینول چهار در گروه یک تمرین ترکیبی معنادار نبود .با توجه به مطالب فوق در ارتباط با
تأثیرگذاری تمرین مقاومتی نسبت به تمرین هوازی ،بهنظر میرسد که معنادارنبودن کاهش سطوح
پروتئین متصل به رتینول چهار در این گروه نسبت به دو گروه دیگر بهدلیل پایینتربودن شدت
تمرین مقاومتی ،تاحدی توجیهپذیر باشد .میتوان گفت که باالتربودن شدت تمرین مقاومتی در دو
گروه دیگر ،یکی از عوامل اصلی کسب این نتایج باشد.
عالوهبراین ،یافتهها نشان داد که  12هفته تمرین ترکیبی با شدتهای مختلف ،تأثیر معناداری بر
سطوح آدیپونکتین بیماران مبتال به دیابت نوع دو ندارد .دراینراستا ،برخی از مطالعات یافتههای
مشابهی را با نتایج پژوهش حاضر گزارش کردهاند ( .)12،13،17،31،34،38برخی از این پژوهشها
از آزمودنیهای مبتال به دیابت نوع دو ( )12،13 ،17 ،38و برخی نیز از آزمودنیهای چاق استفاده
نمودهاند ( .)30،34همچنین ،برخی از پژوهشها در ارتباط با بیماران مبتال به دیابت نوع دو
( )11،39،40و آزمودنیهای چاق ( ،)14،41،42افزایش معنادار سطوح آدیپونکتین را پس از تمرین
ورزشی گزارش نمودهاند .دراینراستا ،چوی و همکاران ( )2013تأثیر  12هفته تمرین ترکیبی
هوازی مقاومتی را در زنان چاق مورد بررسی قرار دادند و با وجود کاهش وزن و شاخص تودۀ بدنی،
هیچگونه تغییر معناداری را در سطوح آدیپونکتین مشاهده نکردند ( .)31برخی از مطالعات نیز
علیرغم تغییر معنادار سطوح آدیپونکتین ،ارتباط سطوح آدیپونکتین با برخی از شاخصها را گزارش
نمودهاند ()34،13؛ بهطورمثال ،در پژوهش نوما و همکاران ( ،)2012تغییرات آدیپونکتین با تغییرات
لیپوپروتئین کلسترول با چگالی باال همبسته بود .آنها بر این باور هستند که آدیپونکتین ،غلظت
لیپوپروت ئین کلسترول با چگالی باال را توسط ترشح و پاالیش آپوپروتئین ای 11-در کبد تنظیم
میکند ()34؛ اما در پژوهش حاضر ،هیچ ارتباطی بین تغییرات آدیپونکتین و شاخصهای نیمرخ
لیپیدی مشاهده نگردید .بیشتر مطالعات گزارش کردهاند که سطوح آدیپونکتین تنها در بیمارانی
کاهش مییابد که کاهش وزن قابلتوجهی را تجربه نمایند ( .)13،28در پژوهش حاضر ،آزمودنیها
کاهش وزن معناداری را تجربه نکردند که شاید یکی از مهمترین عوامل عدم مشاهدۀ تغییر معنادار
سطوح آدیپونکتین در پژوهش حاضر باشد .ازسویدیگر ،مطالعات نشان دادهاند که اهمیت بالینی
بهبود در شاخصهای التهابی بهایندلیل که سطوح گردشی آنها ممکن است سنتز عروقی و
1. Apoprotein A-1
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تغییرات ناشی از تمرین ورزشی در دیوارۀ عروق را منعکس نکند ،نامشخص میباشد (.)17
عالوهبراین ،کنترل عوامل ژنتیکی یا سایر فاکتورهای مستقل از چاقی و دیابت در پژوهش
نیمهتجربی حاضر از عهدۀ پژوهشگران خارج بود و ممکن است این عوامل بر نتایج اثرگذار بوده
باشند.
براساس نتایج مشخص شد که  12هفته تمرین ترکیبی با شدتهای مختلف ،تأثیری بر شاخصهای
آنتروپومتریک و آدیپونکتین ندارد .بااینحال ،دو برنامة تمرین ترکیبی گروه دو (مقاومتی :شدت
 70-60درصد یک تکرار بیشینه؛ هوازی :شدت  60-70درصد حداکثر ضربان قلب) و گروه سه
(مقاومتی :شدت  70-80درصد یک تکرار بیشینه؛ هوازی :شدت  50-60درصد حداکثر ضربان
قلب) بهواسطة کاهش سطوح پروتئین متصل به رتینول چهار و تریگلیسرید میتواند در بهبود
اختالالت متابولیکی بیماران مبتال به دیابت نوع دو مفید باشد.
پيام مقاله :با توجه به نتایج پیشنهاد میشود که بیماران مبتال به دیابت نوع دو با انجام تمرین
ترکیبی با شدتهای باالتر؛ بهویژه در بخش تمرین مقاومتی ،مزیتهای بیشتری را کسب نمایند.
همچنین ،بهنظر میرسد بهمنظور بهبود شاخصهای آنتروپومتریک از جمله وزن و تودۀ چربی،
حجمهای باالتری از تمرین ترکیبی در طول هفته (بیشتر از سه جلسه در هفته) نیاز میباشد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمامی داوطلبان شرکتکننده در این پژوهش که با رعایت مالحظات اخالقی به
تعهدات خویش پایبند بوده و آن را با حضور فعاالنه و تالش بیوقفة خود نشان دادند و نیز از تمامی
افرادی که ما را در انجام مطلوب این پژوهش یاری رساندند ،تشکر و قدردانی مینماییم.
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Abstract
The purpose of this study was to compare effects of three combined aerobic-resistance exercise
training protocols with different intensities on adiponectin, retinol binding protein4 and lipid
profile in men with type 2diabetes. 43male patients with type2 diabetes were randomly divided
into 4groups (three combined aerobic-resistance exercise training groups 1 (Age 47.3±9.0, Weight
77.1±9.1, BMI 26.6±3/5), 2 (Age 45.6±8.3, Weight 80.6±8.7, BMI 26.9±1.8), 3 (Age 47.0±5.9,
Weight 82.9±11.7, BMI 28.0±2.9) and control (Age 46.1±9.2, Weight 84.4±10.3, BMI 28.2±2.4)).
Training groups performed combined aerobic-resistance exercises for 12 weeks, 3 times a week
with given intensities )group 1: resistance 50-60% one repetition maximum- aerobic 70-80%
maximum heart rate, group 2: resistance 60-70% one repetition maximum- aerobic 60-70%
maximum heart rate and group 3: resistance 70-80% one repetition maximum- aerobic 50-60%
maximum heart rate). The blood sampling to determine the levels of adiponectin, retinol binding
protein 4 and lipid profile before and after 12weeks, were conducted. Data were analyzed using
analysis of covariance. Retinol binding protein 4 levels significantly decreased in 2 and 3
combined training groups compared with control group (P<0.05). Triglyceride levels was
significantly decreased in all training groups (P<0.05). No significant difference were observed
between groups in body weight, Body mass index, fat mass, adiponectin, cholesterol, High
Density Lipoprotein Cholesterol and Low Density Lipoprotein-Cholesterol. 12weeks of combined
aerobic-resistance exercise training protocols with different intensities has no significant effect on
adiponectin and anthropometric indices. But, two combined exercise training protocols of group
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2and 3 through decreasing retinol binding protein 4 and triglyceride levels could be helpful on
improvement of metabolic disorders in patient with type 2 diabetes.
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