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Abstract
Background and Aim: Changes differences in cardiovascular risk factors, especially fat variables
in type 2 diabetic patients with fatty liver due to exercise further highlight the need for more
research. The best type of aerobic exercise that has the most impact is still unknown. The aim of
the current study was to investigate and compare the effects of interval, continuous, and combined
aerobic exercise training on cardiovascular disease risk factors in type 2 diabetic patients with nonalcoholic fatty liver.
Materials and Methods: In an experimental study, 40 women with type 2 diabetes with non-alcoholic
liver were randomly assigned to four groups: interval aerobic exercise groups (75-80% of maximum
heart rate) each session for 30-40 minutes, continuous aerobic exercise group (60-75% of maximum
heart rate) each session for 25-30 minutes, combined exercise group (interval and continuous), and
control group (without regular exercise). The exercise training groups performed exercises by cycle
ergometer for eight weeks, three days a week. For analysis and comparison between the groups,
Covariance test was used. The t-dependent test was used for intra-group compression (α≤0.05).
Results: Changes in hip circumference, waist circumference, BMI, and fasting blood glucose were
significant in all three training groups (p≤0.05). In the continuous aerobic exercise group, in addition
to the above mentioned factors, changes in total cholesterol, LDL cholesterol as well as systolic
and diastolic blood pressure were significant (p≤0.05). Also, the changes in total cholesterol, LDL
cholesterol, HDL, and systolic and diastolic blood pressure were significant in the interval aerobic
exercise group (p≤0.05). In the combined exercise group, the increase in HDL cholesterol was
also significant (p≤0.05). In control group, none of the variables was significant. Changes in hip
circumference and body mass index were significant in comparison with the control group with the
continuous group, the interval group, and the combined group (p≤0.05).
Conclusion: More variables were improved in the interval aerobic exercise group. Also, the rate of
improvement in this group was higher than those in the other groups. As a result, interval aerobic
exercise was found to have the greatest impact on improving cardiovascular risk factors.
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مقایسه تاثیر فعالیت ورزشی هوازی تناوبی ،تداومی و ترکیبی بر عوامل خطر
بیماری قلبی-عروقی بیماران دیابتی نوع 2مبتال به کب د چرب
زهرا بیات ،1عباسعلی گائینی ،*2رضا نوری
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چكيده:

تاریخ دریافت مقاله1398/6/24 :

تاریخ پذیرش مقاله1399/2/22 :

سابقه و هدف :تفاوتها در میزان تغییر عوامل خطر بیامری قلبی-عروقی به ویژه در متغیرهای چربی در بیامران دیابتی نوع  2مبتال به کبد چرب بر اثر فعالیت
ورزشی ،رضورت پژوهش در این زمینه را بیش از پیش آشکار میسازد .بهرتین نوع مترین هوازی که بیشرتین تاثیر را داشتهباشد ،هنوز مشخص نیست .هدف پژوهش
حارض ،مقایسه تاثیر مترین هوازی تناوبی ،تداومی و ترکیبی بر عوامل خطر بیامری قلبی-عروقی بیامران دیابتی نوع  2مبتال به کب د چرب است.
موا د و روشها :در این پژوهشتجربی 40 ،زن دیابتی نوع  2مبتال به کبدچرب غیرالکلی تصادفی به چهار گروه مترین هوازی تناوبی (شدت  75-80درصد رضبان
قلب بیشینه) هر جلسه  30-40دقیقه ،گروه مترین هوازی تداومی (شدت  60-75درصد رضبان قلب بیشینه) هر جلسه  25-30دقیقه ،گروه مترین ترکیبی به صورت یک
جلسه درمیان (یک جلسه تداومی-یک جلسه تناوبی) ،و گروه کنرتل (بدون فعالیت ورزشی منظم) تقسیم شدند .گروههای مترینی به مدت دو ماه و سه روز در هفته
مترین را روی دوچرخه ثابت انجام دادند .برای محاسبه و مقایسه بین گروهی از تحلیل کواریانس و برای مقایسه درون گروهی از tوابسته استفاده شد (.)α≥0/05
یافتهها :در هر سه گروه مترینی ،کاهش دور لگن ،دور کمر ،شاخص توده بدنی و گلوکز خون ناشتا معنادار بود ( .)p≥0/05درگروه مترین تداومی ،افزون بر تغییر
ذکر شده ،کلسرتول  ،LDLفشارخون سیستولی و دیاستولی معنادار بود ( .)p≥0/05در گروه مترین تناوبی ،تغییر کلسرتول تام ،تریگلیسیرید ،کلسرتول  ،LDLکلسرتول
 ،HDLفشارخون سیستولی و دیاستولی معنادار بود ( .)p≥0/05همچنین در گروه مترین ترکیبی ،افزایش کلسرتول  HDLمعنادار بود ( .)p≥0/05در گروه کنرتل هیچ
یک از متغیرها معنادار نشد .در مقایسه بین گروهی با آزمون تحلیل کوواریانس ،تغییرات دور لگن و شاخص توده بدنی ،بین گروه کنرتل با گروه تداومی ،تناوبی و
ترکیبی معنادار بود (.)p≥0/05
نتیجه گیری :در گروه مترین هوازی تناوبی متغیرهای بیشرتی بهبود یافتن د و همچنین میزان بهبودی در این گروه نسبت به سایر گروهها بیشرت بود .در نتیجه مترین
تناوبی بیشرتین تأثیر را بر بهرت شدن عوامل خطر بیامری قلبی-عروقی دارد.
واژگانكلیدی ،HIIT :نیمرخ چربی ،فشارخونNAFLD ،

بیماران دیابتی نوع  2مبتﻼ به کبد چرب ﻏیرالﮑلی هستند و ابتﻼی همزمان به

نویسنده مسئول :عباسعلی گائینی
پست الکترونیکaagaeini@ut.ac.ir :
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مقدمه:
ابتﻼ به بیماریهای قلبی-عروقی در بیماران دیابتی نوع  ،2رو به افزایش
عوارض بیماریهای قلبی-عروقی شایﻊترین دلیل مرگ و میر در این بیماران است،
به ﻃوری که شیوع آن در بیماران دیابتی نوع  2نسبت به افراد ﻏیردیابتی چﻬار برابر
زیادتر است) .(1شایﻊترین اختﻼل قلبی-عروقی در بیماران دیابتی نوع  ،2افزایش
ﻏلﻈت تریگلیسیرید و کاهش میزان کلسترول  HDLاست ) .(2چاقﯽ ،اﺿافه وزن
و پرفشاري خونی که در این بیماران شیوع زیادتری در مقایسه با ﻏیردیابتﯽها
دارد ،از دیگر عوامل خطر بیماريهاي قلبﯽ-عروقﯽ است) .(3از دیگر بیماریهای
است.

ﺿمیمه دیابت ،بیماری کبد چرب ﻏیرالﮑلی )NAFLD-Non Alcoholic Fatty
 (Liver Diseaseاست .بیماری کبد چرب ،به عوارض ﺟدی کبدی و بیماریهای
قلبی-عروقی ،به ویﮋه در افراد مبتﻼ به دیابت نوع  2منﺠر میشود) .(4بیماران
مبتﻼ به دیابت نوع  2بیشتر مستعد ابتﻼ به انواع شدیدتر کبد چرباند) .(5افزون
بر این ،هﻢزیستی کبد چرب و دیابت نوع  2منﺠر به وﺿعیت متابولیﮑی بدتر)(6
و خطر بالقوه قلبی-عروقی زیادتر میشود) .(5به عﻼوه ،کبد چرب نیز با بیماری
شایﻊ شریان کرونری و اختﻼل عملﮑرد میوکارد ارتباط دارد) .(7از اینرو ،بیشتر
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موا د و روشها:
آزمودنیها
روش پﮋوهش ،تﺠربﯽ با چﻬار گروه کنترل )بدون مداخله تمرینﯽ( ،گروه تمرین
هوازی تناوبی ،گروه تمرین هوازی تداومی و گروه ترکیبی )ترکیﺐ تمرین هوازی
تناوبی و تداومی( با پیشآزمون و پسآزمون بود .آزمودنیها 48 ،زن دیابتی نوع
 2مبتﻼ به کبد چرب بودند .نمونه-گیری به روش نمونه دردسترس بودهاست.
ﺟمعیت مورد مطالعه ،ﺣدود  530نفر بودند که در مطﺐ پزشﮏ دیابت ،پرونده
داشتند .پس از بررسی پرونده بیماران ،ﺣدود  60نفر که شرایﻂ شرکت در پﮋوهش
را داشتند ،انتﺨاب شدند و پس از تماس با بیماران 48 ،نفر از آنها که ﺣاﺿر
به شرکت در پﮋوهش بودند ،برای شروع پﮋوهش ،دعوت شدند .آزمودنیها،
براساس گرید کبد چرب به چﻬار گروه به ﻃور تﺼادفی تقسیﻢ شدند .به این
ﺻورت که در هر گروه پنﺞ بیمار گرید  ،1پنﺞ بیمار گرید  2و دو بیمار گرید 3
قرار گرفتند .در نﻬایت  40بیمار به ﻃور کامل پﮋوهش را به پایان رساندند .شش
نفر از بیمارها به دلیل ﻏیبت بیش از سه ﺟلسه از پﮋوهش ﺣذف شدند و دو نفر
به دلیل انﺼراف از پﮋوهش ،از گروهها ﺣذف شدند .همه آزمودنیها با توﺟه به
شاخﺺ توده بدنی )) (BMI-Body Mass Indexباﻻی  (25اﺿافه وزن داشتند.
سن آزمودنیها  40تا  55سال بود .آزمودنیها ،ﻏیروابسته به انسولین بودند و
برای درمان از داروهای خوراکی )گلیبنکﻼمید و متفورمین( استفاده میکردند.
ﺣداکﺜر هموگلوبین گلیﮑوزیله خون این افراد  11بود .ﺣداقل سابقه بیماری دیابت
این افراد یﮏ و ﺣداکﺜر  15سال بود .مﻼكهای خروج از پﮋوهش عبارتند از:
رتینوپاتی ،نفروپاتی و نوروپاتی شدید ،سابقه بیماریهای قلبی-عروقی ،عﺼبی
عﻀﻼنی و مشﮑﻼت اسﮑلتی عﻀﻼنی شدید که فعالیت بدنی را مﺤدود میکند.
ﺣﻀور بیماران در پﮋوهش داوﻃلبانه بود و از آمودنیها رﺿایتنامه کتبی گرفته و
مﺠوز مﻼﺣﻈات اخﻼقی با کد  1397,332.IR.SSRI.RECاز پﮋوهشگاه علوم
ورزشی اخذ شد.
سنجش آزمایشگاهی
آزمودنیها پیش از شروع مداخله و پس از پایان مداخله به آزمایشگاه برای اخذ نمونه
خون معرفی شدند .پس از ﺣداقل  10ساعت ناشتایی ﺣدود  10سی سی خون از
ورید بازویی گرفته شد) .(27برای سنﺠش کلسترول تام ،تریگلیسیرید ،کلسترول
 LDLو  HDLو گلوکز خون ،از کیتهای شرکت بیوسیستمز )(BioSyﬆems
ساخت کشور اسﭙانیا استفاده شد .در همین دوره زمانی ،فشارخون دیاستولی و
سیستولی آزمودنیها بعد از  15دقیقه نشستن ،دو بار سنﺠیده و میانگین آنها ﺛبت
شد .از فشارسنﺞ دیﺠیتالی بازویی استاندارد برای سنﺠش فشارخون استفاده شد.
برای سنﺠش قد و وزن از متر نواری و ترازوی وزن کشی کفهای استاندارد بدون
کفش و با ﺣداقل لباس استفاده شد .دور کمر در فاﺻله بین لگن و دندهها و کمی
باﻻتر از ناف و اندازه دور لگن در برﺟستهترین ناﺣیه لگن در وﺿعیت ایستاده با
متر نواری سنﺠش شد.
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هر دو بیماری ،خطر بیماریهای قلبی-عروقی را زیادتر میکند ،بنابراین لزوم
شناسایی راههای درمانی برای ﺟلوگیری و درمان این بیماری بیشتر مشﺨﺺ
میشود .فعالیتهای ورزشی ،مﻬﻢترین روش بﻬبود کلی سﻼمت و آسایش از
ﺟمله بﻬتر شدن عوامل خطر قلبی-عروقی ،تعادل انرژی ،آسایش روانی ،عملﮑرد
ایمنی ،قدرت و انعطافپذیری است) .(8ورزش هوازی از دیرباز ،بﻬترین مدل
تمرینی مورد مطالعه در مداخلههای وابسته به بیماران دیابتی نوع  2است .این
مدل تمرینی میتواند بسیاری از عوارض ﺟانبی وابسته به این بیماری را نﻈیر
نوروپاتی مﺤیطی ،مشﮑﻼت قلبی و عروقی ،کلیوی و میوپاتی عﻀﻼنی و عوارض
وابسته به درد نوروپاتیﮏ را بﻬتر کند) .(9تمرین هوازی را میتوان به دو ﺻورت
تمرین هوازی تداومی و تمرین هوازی تناوبی انﺠام داد .پﮋوهشهایی تاﺛیر تمرین
هوازی تداومی را بر عوامل قلبی-عروقی بررسی کردهاند)11و ،(10به این نتیﺠه
رسیدند که تمرین هوازی تداومی آﺛار مﺜبتی بر برخی عوامل خطر قلبی-عروقی
نﻈیر دور کمر ،کلسترول کل ،شاخﺺ چاقی ) ،(10تريگلیسیرید ،کلسترول LDL
و  HDLو فشارخون سیستولی دارد) .(11بنابراین استفاده از تمرینهای هوازی،
آﺛار مطلوبی بر کاهش عوامل عوامل خطر بیماری قلبی-عروقی دارد) .(11یﮑی
دیگر از تمرینهایی که امروزه زیاد استفاده میشود ،تمرینهای هوازی تناوبی
شدید ) (HIIT-High Intensity Interval Trainingاست .تمرین تناوبی
به عنوان وهلههای کوتاه مدت فعالیت شدید تعریﻒ میشود که با دورهای از
استراﺣت یا فعالیت کﻢ شدت دنبال میشود) .(12این نوع برنامه تمرینی میتواند
بالقوه در بﻬتر شدن نتایﺞ مﺨتلﻒ در ﺟمعیت بالینی از ﺟمله بﻬتر شدن عوامل خطر
خاص توسعه/پیشرفت بیماری مزمن مفید باشد) .(13تمرین تناوبی یﮏ راهﮑار
مراقبتی ایمن برای بیماران مبتﻼ به بیماری قلبی-عروقی است) .(14در پﮋوهش
 Ribeiroو همﮑارانش ) ،(2017بیماران مبتﻼ به بیماری قلبی-عروقی ،تمرین
هوازی تناوبی و تمرین هوازی تداومی را انﺠام دادند که در بیشتر پارامترهای مورد
بررسی ،فواید تمرین هوازی تناوبی زیادتر یا معادل آن بودهاست .به نﻈر نمیرسد
استفاده از تمرین تناوبی ﺣوادث قلبی-عروقی را افزایش دهد )اگر به درستی تﺠویز
شود( و بیماران آن را به خوبی تﺤمل میکنند .ﺣتی در برنامه توانبﺨشی بیماران،
از این نوع تمرین استفاده میشود) .(15مطالعههای ﺟدید با پروتﮑلهای تناوبی
گوناگون و ﻃیﻒ گستردهای از شدتها نشان میدهند که تمرین هوازی تناوبی
میتواند سﻼمت را در افراد دیابتی نوع  2یا پیش دیابتی بﻬتر کند)17و .(16تمرین
هوازی را میتوان به ﺻورت ترکیبی از تمرین هوازی تداومی و تناوبی نیز انﺠام
داد .در پﮋوهش ساری ﺻراف و همﮑارانش ) (2015برنامه ترکیبی تمرین هوازی
تداومی و تناوبی ،نشانگرهای سندرم متابولیﮏ را بﻬتر کردهاست که میتواند سبﺐ
افزایش میزان سوخت وساز چربی شود ،که پیامد آن کاهش میزان درﺻد چربی
در گروه تمرینی بوده است ،سازوکاری که میتواند به کاهش چربی بدن کمﮏ
کند) Conraads .(18و همﮑارانش ) (2015همین پیشرفتها را در ﻇرفیت
تمرین و عملﮑرد اندوتلیال مﺤیطی در آزمودنی-های گروه تمرین هوازی تداومی
و گروه تمرین هوازی تناوبی در گروه بزرگی از بیماران قلبی-عروقی مشاهده
کردهاند) .(19بهرﻏﻢ مزیتﻬای فعالیتهای ورزشی در درمان بیماران دیابتی نوع ،2
کمبود دادههای قوی برای ﺣمایت از اﺛربﺨشی فعالیت ورزشی به عنوان درمان در
بیماران دیابتی نوع  2مبتﻼ به کبد چرب وﺟود دارد .بیشتر پﮋوهشهای انﺠام شده
در این زمینه بیماران دیابتی نوع  2را بررسی کردهاند که در آنها بیماران دیابتی
مبتﻼ به کبد چرب ،بررسی نشدهاند)17و .(16همﭽنین ،برخی پﮋوهشها بیماران
کبد چرب را به تنﻬایی بررسی کردهاند)21و .(20همﭽنین ،برخی از پﮋوهشهای
انﺠام شده در مدلهای ﺣیوانی بودهاست)23و .(22تنﻬا در سه پﮋوهش تاﺛیر
فعالیت ورزشی هوازی بر بیماران دیابتی نوع  2مبتﻼ به کبدچرب بررسی
شدهاست) .(24-26در یﮑی از این پﮋوهشها فقﻂ تغییر دور کمر ،وزن ،شاخﺺ
توده بدنی و هموگلوبین گلیﮑوزیله بین دو گروه مداخله و کنترل معنادار بوده و
تغییر کلسترول  ،HDLکلسترول  LDLو تریگلیسیرید معنادار نبودهاست).(24
در پﮋوهش دوم ،شاخﺺ توده بدنی بررسی و تغییراتش معنادار بودهاست).(25
در پﮋوهش سوم ،میزان تغییرهموگلوبین گلیﮑوزیله و تریگلیسیرید و شاخﺺ
توده بدنی در هر دو گروه کاهش داشته ،اما تغییرت کلسترول تام ،کلسترول

 LDLو  HDLمعنادار نبود) .(26تفاوتها در میزان تغییر عوامل خطر بیماری
قلبی-عروقی به ویﮋه در متغیرهای چربی در بیماران دیابتی نوع  2مبتﻼ به کبد
چرب بر اﺛر فعالیت ورزشی ،ﺿرورت پﮋوهش در این زمینه را بیش از پیش آشﮑار
میسازد .با بررسیهای انﺠام شده در پایگاههای معتبر ،تاکنون پﮋوهشی بررسی
نقش تمرین هوازی تناوبی را بر عوامل خطر قلبی-عروقی بیماران دیابتی نوع 2
مبتﻼ به کبد چرب و مقایسه آن با فعالیتهای ورزشی تداومی و ترکیبی بررسی
نﮑردهاست .با توﺟه به شیوع زیاد کبد چرب در بیماران دیابتی نوع  2و عوامل
مشترك این دو بیماری -که با مرگ و میر در این ﺟمعیت ،ارتباط دارد -میتوان
با بررسی تاﺛیر فعالیت ورزشی بر برخی عوامل قلبی-عروقی ،به شناسایی بﻬترین
نوع فعالیت ورزشی برای درمان این بیماران کمﮏ کرد .از اینرو ،این پﮋوهش در
فﺼل تابستان و پاییز  ،1397برای بررسی سه نوع تمرین هوازی تداومی،تناوبی و
ترکیبی بر عوامل خطر قلبی-عروقی بیماران دیابتی نوع  2مبتﻼ به کبد چرب شﻬر
کرمانشاه انﺠام شدهاست.
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رژیم غذایی
با توﺟه به مﺼاﺣبه برای همه بیماران ،توسﻂ متﺨﺼﺺ تغذیه تﺠویز شد تا عادتهای
ﻏذای قبلی و ناهنﺠاریهای اﺣتمالی در رفتار رژیﻢ ﻏذایی مشﺨﺺ شود .با توﺟه به
پﮋوهشهای انﺠمن دیابت آمریﮑا ،پس از برآورد کالری مورد نیاز ،معادل کالری برنامه
رژیﻢ ﻏذایی روزانه هر فرد 500 ،تا  750کیلوکالری کمتر از انرژی مورد نیاز تنﻈیﻢ
شد .در کل ،در مﺤتوای رژیﻢ ﻏذایی هر فرد ،مواد ﻏذایی کﻢ کالری از همه گروههای
ﻏذایی ،مواد ﻏذایی دارای فیبر فراوان مانند میوهها و سبزیها تاکید شد).(28
برنامه تمرین ورزشی
تمرین هوازی تداومی :در این پﮋوهش ،تمرین هوازی تداومی روی دوچرخه ﺛابت ،سه
روز در هفته به مدت هشت هفته اﺟرا شد .شدت تمرین  60تا  75درﺻد ﺿربان قلﺐ
بیشینه بود .شدت تمرین با توﺟه به روش کارونن سنﺠیده شد .هر ﺟلسه تمرینی شامل
پنﺞ دقیقه گرم کردن 15 ،تا  20دقیقه تمرین و پنﺞ دقیقه سرد کردن بود .زمان تقریبی
هر ﺟلسه  25تا  30دقیقه بود).(29
تمرین هوازی تناوبی :با توﺟه به میزان آمادگی ﺟسمانی آزمودنیهای شرکت کننده در
این پﮋوهش از تمرین تناوبی و استراﺣتهای بین هر تناوب استفاده شد .آزمودنیها،
تمرین هوازی تناوبی را روی دوچرخه ﺛابت انﺠام دادند .تمرین به ﺻورت سه بار در
هفته و به مدت دو ماه برگزار شد .میزان تواتر قلبی ،میزان دور در دقیقه و میزان درك
فشار در همه ﺟلسهها ﺛبت شد .هر ﺟلسه تمرینی شامل پنﺞ دقیقه گرم کردن )میزان
درك فشار ) 9-13 (RPEمعادل ﺣدود  40تا  50درﺻد تواتر قلبی بیشینه( که با پنﺞ
تناوب دو دقیقهای و سه دقیقه استراﺣت بین هر تناوب دنبال شد
)سه دقیقه شامل  90ﺛانیه استراﺣت ﻏیرفعال 60 ،ﺛانیه تمرین مقاومتی باﻻتنه )سه
تمرین مقاومتی باﻻ تنه با کش ،شامل :کشش رو به ﺻورت ،فشار دادن افقی و کشش
افقی و فشار  30درﺟه( و  30ﺛانیه رکاب زدن با شدت  9-13 RPEمعادل  40تا50
درﺻد تواتر قلبی بیشینه برای آماده شدن برای تناوب بعدی( .میزان شدت در هر
تناوب  80دور در دقیقه بود ) 16-17 RPEمعادل  75تا  80درﺻد تواتر قلبی بیشینه(.
میزان درك فشار و تواتر قلبی هر ﺟلسه ﺛبت شد .میزان تقریبی هر ﺟلسه  30تا 40
دقیقه بود).(20
تمرین هوازی ترکیبی :در برنامه تمرینی ترکیبی ،هفته اول تمرین ،با تمرین هوازی
تداومی با همان شدت گروه تمرین هوازی تداومی آﻏاز شد .هفته دوم تمرین ،با تمرین
هوازی تناوبی با همان شدت گروه هوازی تناوبی دنبال شد .تمرین ترکیبی به همین
ترتیﺐ ،یﮏ هفته در میان تغییر کرد .تواتر قلبی توسﻂ ﺿربانسنﺞ پﻼر سنﺠیده شد.
تجزیه و تحلیل آماری

دادههای پﮋوهش ﺣاﺿر در نرم افزار SPSSنسﺨه  18وارد شد .برای اﻃمینان از ﻃبیعﯽ
بودن توزیﻊ دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد .به دلیل انﺠام

نتایج:
ویﮋگیهای توﺻیفی آزمودنیها در ﺟدول شماره  1دیده میشود.
در هیﭻ یﮏ از ویﮋگیهای توﺻیفی آزمودنیها شامل سن ،قد و
وزن ،شاخﺺ توده بدنی و سابقه ابتﻼ به دیابت بین چﻬار گروه
تفاوت معناداری وﺟود نداشت .در پیشآزمون هیﭻگونه تفاوت
معناداری در متغیرهای عوامل خطر بیماری قلبی-عروقی بین
چﻬار گروه دیده نشد )ﺟدول .(2
همانﻃورکه در ﺟدول  2دیده میشود ،در گروه تمرین تداومی،
تغییرهای دور لگن ،دور کمر ،شاخﺺ توده بدنی ،گلوکز خون

بحث:
با توﺟه به یافتهها ،هر سه گروه تمرینی در متغیرهای قند خون ناشتا ،برخی عوامل
لیﭙیدی خون ،وزن و شاخﺺ توده بدنی بﻬبود داشتند که تاﺛیر تمرین هوازی را به خوبی
نشان میدهد .میزان تغییرهای دور کمر و دور لگن در پﮋوهشی با پﮋوهش ما همسو
بود) ،(25اما برخی پﮋوهشها ناهمسو بودند)24و (30که شاید شدت کﻢتر تمرینهای
این دو پﮋوهش دلیل معنادار نشدن تغییرهای دور کمر و دور لگن بوده است.
تغییرهای  WHRدر هر سه گروه تمرینی معنادار نبود ،مطﻬری ﻃبری و همﮑارانش
) (2015به نتایﺞ مشابﻬی رسیدند) ،(30اما نتایﺞ پﮋوهشی خﻼف پﮋوهش ما بود ).(31
به نﻈر میرسد با توﺟه به اینکه در پﮋوهش ما ،دور کمر و دور لگن –هردو -کاهش
داشتهاست ،هر دوی این تغییرها سبﺐ عدم تغییر میزان  WHRشدهاست .در این
پﮋوهش ،میزان تغییرهای شاخﺺ توده بدنی در هر سه گروه تمرینی معنادار بود .نتایﺞ
برخی پﮋوهشها همسو با نتایﺞ پﮋوهش ما بود ) ،(20،21،25،24اما در پﮋوهشی نتایﺞ
متفاوتی به دست آمد) .(26که شاید بتوان دلیل نبود معناداری شاخﺺ توده بدنی را
شدت پایین تمرین هوازی ) 60تا  65درﺻد ﺿربان قلﺐ بیشینه( بیان کرد .در گروه
تمرین تداومی و گروه تمرین ترکیبی ،تغییرهای کلسترول کل و تریگلیسیرید معنادار
نبود ،اما در گروه تمرین تناوبی ،تغییرهای کلسترول کل و تریگلیسیرید معنادار بود.
نتایﺞ برخی پﮋوهشها با پﮋوهش ما ،همسو بود ) .(20،24،26،32میزان تغییرهای
تریگلیسیرید در چندین پﮋوهش معنادار بود) ،(24،21،26که با پﮋوهش ﺣاﺿر همسو
نبود .شاید دلیل معنادار نشدن کلسترول کل و تریگلیسیرید در پﮋوهش ﺣاﺿر ،ناکافی
بودن شدت تمرین در گروه تمرین تداومی و تمرین ترکیبی باشد .در گروه تمرین تداومی
و تمرین تناوبی ،تغییرهای کلسترول  LDLمعنادار بود .اما در گروه تمرین ترکیبی،
تغییرهای کلسترول  LDLمعنادار نبود .چندین پﮋوهش به نتایﺠی ،مﺨالﻒ پﮋوهش ما
رسیدند) .(24،26کاهش معنادار در دو پﮋوهش ،با پﮋوهش ما همسو بود)21و .(32در
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تمرین هوازی ترکیبی و گروه کنترل

متغیرها

گروهها گروه تمرین گروه تمرین گروه تمرین
هوازی تداومی هوازی تناوبی هوازی ترکیبی

وزن (کیلوگرم)

79/2 ± 15/5 72/8 ± 8/4 72/7 ± 7/4

0/436

1/58 ± 0/1 1/59 ± 0/1 1/58 ± 0/06

1/58 ± 0/1

0/953

سن (سال)

51/7 ± 4

50/8 ± 3/9 51/4 ± 5/2

48/5 ± 4/8

0/389

سابقه (سال)

7/5 ± 5

7/8 ± 4

6/6 ± 3/8

7/6 ± 5/3

0/942

کبد چرب گرید ( 1نفر)

5

4

4

5

-

کبد چرب گرید ( 2نفر)

4

5

5

4

-

کبد چرب گرید ( 3نفر)

1

1

1

1

-

قد (متر)

73 ± 8/2

گروه کنترل

سطح
معناداری
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پﮋوهش در چﻬار گروه ،براي تﺠزیه و تﺤلیل دادهها ،از تﺤلیل
واریانس با اندازه گیريهاي تﮑراری استفاده شد .همﭽنین ،برای
بررسی تغییر درون گروهی از  tوابسته استفاده شد .برای بررسی
تغییر بین گروهها از پیش به پس آزمون از تﺤلیل واریانس یﮏ
ﻃرفه و در ﺻورت معنادار شدن از آزمون تعقیبی توکی استفاده
شد .سطح معناداری در این پﮋوهش ) (p≤0/05در نﻈر گرفته شد.

ناشتا ،کلسترول  ،LDLفشارخون سیستولی و دیاستولی معنادار بود ) .(p≤0/05در
گروه تمرین تناوبی ،تغییرهای دور لگن ،دور کمر ،شاخﺺ توده بدنی ،گلوکز خون
ناشتا ،میزان تغییرهای کلسترول تام ،تریگلیسیرید ،کلسترول ،LDLکلسترول،HDL
فشارخون سیستولی و دیاستولی( معنادار بود ) .(p≤0/05در گروه تمرین ترکیبی،
تغییرهای دور لگن ،دور کمر ،شاخﺺ توده بدنی ،گلوکز خون ناشتا و کلسترول HDL
معنادار بود) .(p≤0/05در گروه کنترل هیﭻ یﮏ از متغیرها معنادار نشد.
تغییرهای دور لگن در مقایسه بین گروهی با آزمون تﺤلیل کوواریانس معنادار شد
) p=0/000و  .(F=10/646بر همین اساس ،تغییرهای دور لگن در گروه کنترل در
مقایسه با گروه تداومی ) ،(p=0/000با گروه تناوبی ) (p=0/000و با گروه ترکیبی
) (p=0/001معنادار بود .افزون بر این ،تغییرهای شاخﺺ توده بدنی در مقایسه
بین گروهی با آزمون تﺤلیل کوواریانس نیز معنادار شد ) p=0/002و .(F=6/348
تغییرهای شاخﺺ توده بدنی در گروه کنترل با گروه تداومی ) ،(p=0/005با گروه
تناوبی ) (p=0/005و با گروه ترکیبی ) (p=0/012معنادار بود.
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متغیرها
دور کمر ()cm
دور لگن ()cm
WHR
)(cm/cm
BMI
)(kg/m2
کلسترول کل
()mg/dl
تریگلیسیرید
()mg/dl
کلسترول LDL
()mg/dl
کلسترول HDL
()mg/dl
فشارخون سیستول
()mmHg
فشارخون دیاستول
()mmHg
گلوکزخون ناشتا
()mg/dl

گروهها گروه تمرین هوازی تداومی گروه تمرین هوازی تناوبی گروه تمرین هوازی ترکیبی

گروه کنترل

پیش آزمون

97/2 ± 7/3

97/9 ± 5/8

96/8 ± 10/5

105/5 ± 12/6

پس آزمون

**

92/4 ± 8/1

92/4 ± 6/4

93 ± 10/1

106/8 ± 13/6

پیش آزمون

109/1 ± 8/2

109/9 ± 7/4

110/5 ± 9/3

117/9 ± 12/7

پس آزمون

103/8 ± 7/3

104/6 ± 7/1

105/4 ± 9/4

119 ± 14/5

پیش آزمون

0/89 ± 0/1

0/89 ± 0/1

0/88 ± 0/1

0/89 ± 0/1

پس آزمون

0/89 ± 0/1

0/88 ± 0/1

0/88 ± 0/1

0/81 ± 0/3

پیش آزمون

29/2 ± 3/4

28/4 ± 1/2

29 ± 1/2

31/4 ± 4

پس آزمون

**

28/1 ± 3/3

27/2 ± 2

27/9 ± 2/7

32 ± 4/7

پیش آزمون

203/2 ± 43

208/3 ± 41/7

195/8 ± 26/8

192/5 ± 52/5

پس آزمون

187/4 ± 45/1

172/4 ± 50

179/6 ± 26/4

175/3 ± 39/7

پیش آزمون

254/9 ± 149/8

251/2 ± 120/4

193/3 ± 89/3

182/6 ± 95/6

پس آزمون

181/9 ± 85/7

*165/5 ± 62/3

182/4 ± 93/8

148/7 ± 61/2

پیش آزمون

105/5 ± 21/6

145/9 ± 63

117/2 ± 31/1

125/3 ± 60/8

پس آزمون

*

87/7 ± 22/8

114 ± 71/4

93/6 ± 24/8

118/6 ± 40/7

پیش آزمون

42/1 ± 10/1

43/8 ± 7/6

40/6 ± 12/1

45/4 ± 17/8

پس آزمون

48/1 ± 11/2

49/4 ± 12/2

*

49/7 ± 12/1

45/7 ± 15/2

پیش آزمون

130/9 ± 15/9

129/8 ± 14

127/8 ± 16/8

125/6 ± 15/2

پس آزمون

*

123/4 ± 9/7

*

121/3 ± 8/7

109/7 ± 34/9

129/4 ± 15/2

پیش آزمون

77/8 ± 12/3

83/4 ± 12/4

82/9 ± 11/6

78/3 ± 9/1

پس آزمون

72/3 ± 11/5

*

76/2 ± 10/3

79/8 ± 9/1

78/5 ± 12/7

51 ± 6/151

2/67 ± 3/213

9/68 ± 8/202

3/55 ± 7/173

127/4 ± 51/8

177/9 ± 54/5

171/8 ± 67/1

166/7 ± 61/6

**

*

پیش آزمون
پس آزمون

*

**

**

**

**

**

*

**

**

**

**

**

 pآزمون کوواریانس
0.188
0.000
0.554
0.002
0.628
0.268
0.228
0.344
0.911
0.314
0.165

* تغییرهای دا دهها نسبت به پیش آزمون در سطح ( )P>0/05معنادار هستند ** .دادهها نسبت به پیش آزمون در سطح ( )P>0/01معنادار هستند.
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گروه تمرین تداومی ،تغییرهای کلسترول  HDLمعنادار نبود .اما در گروه تمرین تناوبی
و در گروه تمرین ترکیبی ،تغییرهای کلسترول  HDLمعنادار بود .چندین پﮋوهش
موافﻖ پﮋوهش ما بودند)24و .(32اما برخی پﮋوهشها نتایﺞ متفاوتی داشتند)26و.(31
در این پﮋوهشها افزایش  HDLمعنادار بود .شاید عدم معناداری در گروه تمرین
تداومی را بتوان ،شدت کﻢ تمرینها نسبت به بقیه پﮋوهشها دانست .در گروه تمرین
تداومی و تمرین تناوبی ،تغییرهای فشارخون سیستولی و دیاستولی معنادار بود ،اما
در گروه تمرین ترکیبی این تغییرها معنادار نبود .قارداشی و همﮑارانش ) (2016اﺛر
دو نوع تمرین تداومی و تمرین تناوبی را بر فشارخون سیستولی و دیاستولی بیماران
دیابتی نوع  2مورد پﮋوهش قرار دادند که فشارخون سیستولی در هر دو گروه تمرینی
ﻏیرمعنادار شد وکاهش فشارخون دیاستولی در هر دو گروه معنادار شد) .(32قند
خون ناشتا در هر سه گروه کاهش معنادار داشت .چندین مطالعه نتایﺞ مشابﻬی با
این پﮋوهش ،کسﺐ کردند) .(32،30،24در پﮋوهشی نتایﺠی مﺨالﻒ پﮋوهش ﺣاﺿر
به دست آمد) .(31عدم معناداری قند خون ناشتا را میتوان اینگونه توﺟیه کرد که
آزمودنیها در این پﮋوهش دیابت نوع  2نداشتند ،بنابراین ،تمرین تاﺛیر زیادی بر آنها
نداشته است.
فعالیت ورزشی منﻈﻢ ،سبﺐ افزایش میزان مﺼرف انرژی روزانه ،بﻬبود و افزایش
اکسایش چربیها در عﻀﻼت اسﮑلتی و میتوکندری هﭙاتوسیتها ،سوخت و ساز

بیشتر ذخایر چربی ناﺣیه اﺣشایی میشود و در نﻬایت با توزیﻊ دوباره ذخایر چربی
در بدن نیز ،سبﺐ کاهش چاقی اﺣشایی و تشدید پاسخدهی به انسولین در بافت
چربی میشود ،که در نتیﺠه آن ،کاهش تراوش اسیدهای چرب آزاد به داخل کبد
و نیز افزایش اکسایش چربی در کبد است) .(33افزایش ﺟریان خون بافت چربی
و همﭽنین افزایش فعالیت لیﭙاز ﺣساس به هورمون نیز میتواند در کاهش مقدار
چربی زیر پوستی و بﻬبود ترکیﺐ بدنی مﺆﺛر باشد .این عمل به بیشتر شدن مﺼرف
چربیهای ذخیرهای و متعاقﺐ آن کاهش ترکیﺐ بدنی منﺠر میشود ) .(34تغییر در
فعالیت لیﭙوپروتﺌین لیﭙاز به ورود بیشتر کلسترول  LDLاز کبد به گردش خون منﺠر
میشود و فعالیت ورزشی با اﺛر بر فعالیت لیﭙوپروتﺌین لﭙیاز عﻀﻼنی و کبدی ،آﺛار
مفیدی بر تریگلیسیرید و کلسترول  HDLپﻼسما ایﺠاد می-کند) .(35تمرین ورزشی
با کاهش چربیها و بﻬبود هورمون اپی نفرین و نوراپی نفرین میتواند سبﺐ بﻬبود
اختﻼلهای فشارخون شود) .(36کاهش فشارخون همﭽنین ممﮑن است مربوط به
کاهش فعالیت سیستﻢ عﺼبی سمﭙاتیﮏ بر اﺛر فعالیت ورزشی باشد .با کاهش تون
سمﭙاتیﮑی مقاومت عروقی کاهش یافته و با تاﺛیر بر برونده قلبی و انبساط عروقی
خونرسانی عﻀﻼنی بﻬتر میشود ،به خﺼوص در افراد مسن که دیواره عروق سﺨت و
مﺤﮑﻢ میشود .کاهش مقاومت پیرامونی میتواند نقش بسزایی در بﻬبود فشارخون
داشتهباشد) .(37فعالیت ورزشی ،سبﺐ افزایش برداشت گلوکز در عﻀﻼت بدن میشود
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 تاﺛیر انواع تمرین به، پیشنﻬاد میشود در پﮋوهشهای آینده،تناوبی استفاده کردهاست
 مبتﻼ به کبد چرب ﻏیرالﮑلی هر دو ﺟنس2 ویﮋه تمرین تناوبی بر بیماران دیابتی نوع
 گروه تمرین تناوبی در بین گروههای تمرینی، در این پﮋوهش.)زن و مرد( بررسی شود
،بﻬترین نتایﺞ را کسﺐ کردند که با توﺟه به شدت باﻻی آن و مدت زمان کوتاه آن
. مبتﻼ به کبد چرب ﻏیرالﮑلی است2 یﮑی از بﻬترین تمرینها برای بیماران دیابتی نوع
:تشکر و قدردانی
، برای همﮑاری ﺻمیمانه،از تمامی آزمودنیهای شرکت کننده در این پﮋوهش
.تشﮑر میشود
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