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Abstract
Introduction: Several kinds of diabetes nursing care programs including a regular physical activity
are suggested. The aim of this study was to compare the effects of 8 weeks of intense sprint interval
training (SIT) and the combined strength-endurance training on fibroblast growth factor-21 (FGF21)
levels in women with type 2 diabetes.
Methods: In this quasi-experimental study, 42 overweight women aged 45-60 years with diabetes
and fasting blood sugar more than 126 mg/dL were voluntarily selected and randomly assigned into
three equal groups of SIT, combined exercise and control (n = 14, each group). The participants
were trained for 8 weeks. The SIT group performed 4-10 reps 30-second Wingate test on the
Ergometer with maximum effort three times a week. The combination group performed aerobic
exercise with 60% of maximum heart rate three times a week and they also performed resistance
exercise at 70% of one repetition maximum two sessions per week. The control group did not have
any regular activity. The FGF21 level was measured through blood samples 24 hours before and
after the training period. Dependent t-test was used to determine within group differences and
covariance was used to determine differences between groups.
Results: The results showed that after 8 weeks of training, despite the increase in FGF21 in the SIT
and combination groups, there was no significant difference between the pretest and posttest groups
in SIT (P = 0.158), combination (P = 0.279) and control (P = 0.834) groups. The comparison
between the groups showed no significant difference between the exercise groups (P = 0.819).
Conclusions: Serum FGF21 levels showed no significant changes in any of the groups, but
significant result of SIT in achieving this result can be caused by short duration, age and fitness
level of the participants; however the need for longitudinal studies in this field remains essential.
Keywords: Diabetes Mellitus, Type 2, Fibroblast Growth Factor, Exercise Training
© 2017 Iranian Nursing Scientific Association (INA)

مقاله پژوهشی

نشریه آموزش پرستاری
مرداد و شهریور ،6931دوره  ،1شماره 9

DOI: 10.21859/jne-06036

مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین اینتروال شدید و ترکیبی قدرتی-استقامتی بر
سطوح سرمی فاکتور رشدی فیبروبالست )FGF-21( 16-در زنان دیابتی نوع دو
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مقدمه :برنامههای مراقبت پرستاری دیابت نوع دو متنوعی همچون فعالیتبدنی منظم پیشنهاد شدهاست .هدف از این پژوهش تعیین
تفاوت تأثیر هشت هفته تمرین اینتروال شدید و ترکیبی قدرتی-استقامتی بر سطوح سرمی فاکتور رشدی فیبروبالستFGF-( 21-
 )21در زنان دیابتی نوع دو است.
روش کار :در این تحقیق نیمه تجربی  22نفر از زنان دیابتی دارای اضافهوزن با دامنه سنی  08-21سال و قند خون ناشتای بیشاز
 120میلیگرم در دسی لیتر بهطور داوطلبانه انتخاب و بهطور تصادفی در سه گروه تناوبی شدید ( ،)N = 12تمرین ترکیبی ()N = 12
و کنترل ( )N = 12قرار گرفتند و به مدت هشت هفته تمرین کردند .گروه تناوبی شدید سه جلسه در هفته  18-2تکرار آزمون وینگیت
 78ثانیهای بر روی ارگومتر را با تالش حداکثر انجام دادند .گروه ترکیبی سه جلسه در هفته تمرین هوازی با  08درصد حداکثر ضربان
قلب و دو جلسه در هفته تمرین مقاومتی با  38درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند .گروه کنترل هیچگونه فعالیت منظمی نداشتند.
 FGF21زنان  22ساعت قبل و بعد از اتمام دوره تمرینی از طریق خونگیری اندازهگیری شد .جهت تعیین تفاوتهای درونگروهی
از آزمون  tوابسته و جهت تعیین تفاوتهای میان گروهها از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده گردید.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد میزان  FGF21سرمی نیز در هیچیک از گروههای تناوبی شدید ،ترکیبی و کنترل تغییر معنیداری
نداشت ،ولی در گروه کنترل نزدیک به معنیداری بود ( ،)P = 8/803همچنین ،پس از هشت هفته تمرین با وجود افزایش میزان
 FGF21در گروه تمرین تناوبی شدید و ترکیبی بین میانگین دادههای پیشآزمون و پسآزمون گروههای تناوبی شدید (= 8/110
 ،)Pترکیبی ( )P = 8/233و کنترل ( )P = 8/072اختالف معنیداری وجود ندارد .نتایج مقایسه بین گروهی تفاوت معنیداری بین
گروههای تمرینی نشان نداد (.)P = 8/013
نتیجه گیری :با توجه به کارایی یکسان دیده شده بین دو مداخله ورزشی میتوان نتیجه گرفت که برنامههای مراقبت پرستاری برای
بیماران دیابتی نوع دو میتواند شامل این دو شیوه ورزشی باتوجه به زمان در دسترس باشد .همچنین عدم معنیداری را بهطورکلی،
میتوان ناشی از کوتاه بودن طول دوره ،سن آزمودنیها و سطح آمادگی آنها دانست ،که با توجه به این موارد ،نیاز به انجام تحقیقات
طولی در این زمینه همچنان باقی است.
کلیدواژهها :دیابت ملیتوس ،نوع دو ،فاکتور رشدی فیبروبالست ،تمرین ورزشی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
نشان داده شده است در ایران دیابت نوع  2در زنان بزرگسال نسبت به
مردان هم سن دارای شیوع بیشتری است [ .]2عوارض بلند مدت همراه
با دیابت نوع  2شامل عوارض ماکرو و میکرو عروقی ،چشم درد

برنامههای مراقبت پرستاری برای بیماران دیابت نوع دو باید متنوع و
مؤثر باشد .دیابت یکی از دالیل ناتوانی و مرگ و میر در دنیاست .بیش
از  31 -38درصد بیماران دیابتی مبتال به دیابت نوع  2هستند [.]1
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[ .]12اخیراً در تحقیقی  Taniguchiو همکاران ( )2811نشان دادند
که پنچ هفته تمرین استقامتی علیرغم عدم تغییر در وزن مردان
سالمند ،منجر به کاهش معنیدار در سطوح سرمی  FGF-21گردید
[ Besse-patin .]17و همکاران ( )2812در تحقیقی نشان دادند که
پس از هشت هفته تمرین استقامتی در مردان چاق غیر دیابتی تغییرات
معنی داری در  FGF21در عضالت دیده نشد [ .]12در جهت مراقبت
و پرستاری بیماران مبتال به دیابت نوع دو رهنمودهای دولت امریکا و
انگلیس نشان میدهد که افراد با بیماری دیابت باید  118دقیقه تمرین
مداوم هوازی در هفته بهعالوه دو جلسه تمرین مقاومتی را جهت کسب
مزایای سالمتی انجام دهند [ .]11هرچند شواهد اخیر نشان میدهد
که تمرینات با تعداد جلسات و حجم کمتر بصورت اینتروال شدید
( )high intensity interval trainingمیتواند آثار مثبت یا حتی
بیشتری جهت پیشگیری از خطر بیماری ایجاد نماید [ .]10اینکه آیا
تمرینات ترکیبی مقاومتی و هوازی اثرات کمکی و فزآیندهای بر کنترل
قند خون در افراد دیابت نوع  2دارند موضوعی است که توسط تعدادی
از محققین بررسی شده است .به عالوه اینکه آیا وقتی تمرینات مقاومتی
و هوازی با هم ترکیب شوند تأثیر زیادی دارد .در تحقیق دیگری بر
روی زنان چاق Young ،و همکاران ( )2811نشان داد که سه ماه
تمرین ترکیبی منجر به کاهش سطوح  FGF-21گردید [ .]13در
تحقیقی  Fletcherو همکاران ( )2812نشان دادند که  10هفته
تمرین ورزشی روزانه و محدودیت کالری میتواند سطوح FGF-21
کبدی را تغییر دهد و میتواند توضیحی در جهت مزایای حاصل از
ورزش در بیماران مبتال به کبد چرب باشد [.]10
در حالیکه اثرات مثبت تمرینات تداومی با شدت پائین تا متوسط
گزارش شده در تحقیقات انکار ناپذیر است ،اکنون با توجه به نتایج
تحقیقات جدید روشن است هنگامیکه یک فاکتور از سالمت کلی فرد
و فواید عملکردی و همچنین کمبود زمان برای افراد به میان میآید
تمرینات اینتروال با شدت باال ( HIIT: High Intensity Interval
 )Trainingنسبت به تمرینات تداومی با شدت متوسط برتری پیدا
میکنند [ .]13تمرینات تناوبی خیلی شدید اثرات سودمندی در ارتباط
با سالمتی از قبیل سالمت قلبی -عروقی و کاهش چربی که عمدهترین
دلیل افراد برای شرکت در یک برنامه ورزش در اولین نگاه هستند را
دارا میباشد  .هرگاه محققان این دو نوع رژیم تمرینی را مورد مقایسه
قرار دادهاند HIIT ،نسبت به تمرینات تداومی با شدت متوسط برتری
داشته است و معموالٌ نتایج مطلوبتری را در زمان کوتاهتری به وجود
آورده است [ .]28 ,13بنابراین با این توصیفها میتوان گفت که کمبود
زمان برای پرداختن به فعالیت ورزشی با اینگونه تمرینات دیگر توجیه
مناسبی برای افرادی که قصد شرکت در فعالیتهای ورزشی را دارند
نمیباشد [ .]21به نظر میرسد برخی از پروتکلهای  HIITمثالً 2
وهله  78ثانیه با تمام قوا که بعنوان تمرین تناوبی سرعتی شدید
( )SIIT: Sprint Intensity Interval Trainingمیباشند
نزدیک به مداخالت تمرین مقاومتی میباشد .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که از یک طرف  SIITمیتواند منجر به تحریک مکانیکی نسبتاً
شدید گردد ،درحالیکه از طرف دیگر این نوع تمرین میتواند منجر به
تحریک متابولیکی باال گردد [ .]22اما با نگاهی که به تحقیقات انجام
شده با مداخله انواع تمرینات ورزشی میاندازیم بهخوبی میفهمیم که
مقاالت هیچ بحثی در مورد مقایسه این دو شیوه مؤثر تمرین بر FGF-

 ،Retinopathyنوروپاتی  Neuropathyمحیطی و خودکار ،عوارض
کلیوی ،بیماری عروق محیطی ،تصلب شرائین عروق قلبی و مغزی ،فشار
خون باال و استعداد ابتال به بیماریهای دندان و عفونتهای مختلف
میباشند [ .]7مقاومت انسولین به عنوان نارسایی در پاسخ به
غلظتهای طبیعی انسولین گردشی تعریف شده است .مقاومت انسولین
با دیابت نوع  ،2چاقی ،پیری ،بیتحرکی جسمانی و استعداد ژنتیکی
همراه است .مقاومت انسولین با کاهش توانایی انسولین برای عمل روی
بافتهای محیطی مانند عضله اسکلتی و بافت چربی و نارسایی انسولین
در بازداری خروجی گلوکز کبدی مشخص میشود .نقصهای اساسی
در آسیب شناسی دیابت نوع  2شامل مقاومت انسولین در عضله و کبد
است [ .]7عضله اسکلتی ظرفیت بیان چندین مایوکاین شامل ،IL-6
 IL-8و اینترلوکین  ،)IL-15( 11میوستاتین ،آیریزین ،فاکتور رشدی
فیبروبالست ،)FGF-21( 21-اینترلوکین  ،)IL-13( 17فاکتور
نروتروفیک مشتق از مغز ( ،)BDNFشبه آنژیوپوئیتین 2
( )ANGPTL4, Angiopoietin-like 4و فاکتور بازدارنده
لوکومیا ( )LIFهستند [ .]2مایوکاینها اثرات سیستمی نیز دارند ،مانند
اثرات روی کبد ،بافت چربی ،مغز و سیستم ایمنی .آنها میتوانند در
تنظیم فرآیندهای متابولیکی و التهابی درگیر باشند [ .]1فاکتور رشدی
فیبروبالست )FGF21( 21-عضوی از خانواده  FGFاست که به میزان
بیان ژن باالیی در کبد و تا حد کمتری در تیموس دارد [FGF- .]0
 21بعنوان یک آدیپوکاین  ،Adipokinesهپاتوکاین
 ،hepatokinesمیوکاین  myokinesدر متابولیسم و جذب گلوکز
درگیر بوده و غلظت تریگلیسیرید پالسمایی را کاهش میدهد [،]3
همچنین ،نشان داده شده است که عضله اسکلتی یکی از منابع مهم
 FGF-21است [.]0
شواهد اخیر نشان دهنده آن است که  FGF-21تنظیم کننده درون
زاد مهم گلوکز جریان خونی و متابولیسم چربی است .همچنین FGF-
 21مصرف گلوکز را در روشی وابسته به انسولین افزایش میدهد و
لیپولیز را در آدیپوسیتهای انسانی و موشی در محیط آزمایشگاهی
کاهش میدهد [ .]3بعالوه ،موشهای ترانسژنیک  transgenicبیان
باالی  FGF-21در کبد را نشان دادند .استفاده درمانی از FGF-21
در موشها یا میمونهای دیابتی پروفایل چربی و گلوکز پالسمایی را
بهبود داد ،بطوریکه به سطوح طبیعی نزدیک شد و چاقی را نیز بهبود
داد .بیان ژن  FGF-21به وسیله  PPARαتنظیم میشود .به عالوه،
بیان  FGF21هدف مستقیم  PPARγاست و همکاری بین FGF-
 21و  PPARγدر آدیپوسیتهای  3T3-L1نشان داده شده است [,3
 .]18همچنین مشخص شده که بیان  FGF-21در عضله اسکلتی با
فعال سازی مسیر سیگنالینگ  PI3 Kinase/Aktهمراه است [.]0
در بیشتر بیماران مبتال به دیابت نوع  2هدف از انجام فعالیت بدنی
افزایش هزینه انرژی است و این مستقیماً مربوط به مقدار توده عضله
مورد استفاده در حین ورزش است .به همین دلیل ،فعالیتی که توده
عضالنی بزرگتر را درگیر میکند ،بهترین نتایج را برای بیماران مبتال به
دیابت نوع  2بهمراه دارد [ .]11در مطالعهای Cuevas-Ramosو
همکاران ( )2812به بررسی دو هفته تمرین با شدت  01درصد حداکثر
ضربان قلب به مدت زمان  11دقیقه روی زنان جوان سالم پرداختند،
که موجب افزایش معنیدار  FGF21شد و به این نتیجه رسیدند که
بین  FGF21و اسید چرب آزاد ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد
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 21انجام نشده است .مقایسه این دو نوع تمرین و بویژه بررسی کارایی
تمرینات  SIITدر مقایسه با تمرینات توصیه شده انجمن دیابت آمریکا
برای مبتالیان به دیابت نوع  2ضروری و دارای اهمیت بسیاری است
که کارایی هر دو مقایسه گردد .پرستاران میتوانند منبع اطالعات خوبی
برای مبتالیان به دیابت نوع دو و مراقبت از آنان باشند .لذا اجرای
برنامههای مراقبت پرستاری برای بیمار دیابتی نوع دو به منظور رسیدن
بیمار به سالمتی جامع حائز اهمیت است .لذا با توجه به موارد توضیح
داده شده و نیز خالءهای علمی ،هدف از این تحقیق بررسی تأثیر
تمرینات ورزشی شدید تناوبی و تمرینات ترکیبی بر سطوح FGF-21
در زنان دیابتی نوع  2است.

طی هشت هفته و هر هفته سه جلسه به طول انجامید .برنامه گروه
ترکیبی طبق جدول  1انجام شد ،گروه تمرینی ترکیبی دو جلسه در
هفته تمرین مقاومتی با  38درصد یک تکرار بیشینه و تمرین هوازی با
 08تا  38درصد حداکثر ضربان قلب و یک جلسه در هفته فقط تمرین
هوازی انجام دادند (در مجموع سه جلسه در هفته) .گروه تمرینی
ترکیبی در ابتدا برنامه تمرین قدرتی را انجام میدادند و پس از پنج
دقیقه استراحت برنامه تمرین هوازی را انجام میدادند ،به منظور
شخصیسازی کردن تمرین ،چنانچه شخص میتوانست در یک جلسه،
سه دوره مورد نظر در تمرین قدرتی را با هشت تکرار بیشتر ،یعنی 28
تکرار تمام کند ،به اندازه  2/1تا  1کیلوگرم به وزنه موردنظر اضافه
میشد .در تمرین هوازی چنانچه فرد دو جلسه پیاپی میتوانست تمرین
را با همان شدت توصیه شده انجام دهد  18-1درصد بر میزان درصد
ضربان قلبی که فعالیت در آن انجام میگرفت ،اضافه میشد .در گروه
تناوبی شدید تمرین اصلی شامل  18-2تکرار آزمون وینگیت
 78 wingateثانیهای بر روی ارگومتر  ergometerبا تالش حداکثر
بود ،افراد در این گروه یک فعالیت رکاب زنی در آزمون وینگیت 78
ثانیهای با مقاومت معادل  3/1درصد وزن بدن خود را انجام دادند .تعداد
اجراهای تست وینگیت در طی هر هفته تمرینی افزایش پیدا کرد و
چنانچه آزمودنی میتوانست در دو جلسه متوالی سه تکرار را با سرعت
و بار تعیین شده انجام دهد 18 ،درصد به مقدار بار اضافه شد .زمان
ریکاوری بین هر تکرار ،چهار دقیقه استراحت غیر فعال در نظر گرفته
شد .زمان کل فعالیت برای این شیوه تمرینی  28تا  28دقیقه در نظر
گرفته شد .گروه کنترل در هیچ فعالیت منظمی شرکت نداشتند.
آزمودنیها در دو مرحله ،پیش از شروع پروتکل پژوهشی و پس از هشت
هفته در محل کلینیک حاضر شده ،وزن ،قد و شاخص توده بدن آنها
اندازهگیری شد .برای برآورد حداکثر قدرت :ابتدا آزمودنی با انتخاب
وزنههای بسیار سبک خود را گرم کرده و سپس طبق برآورد خود
آزمودنی وزنهای انتخاب شد که آزمودنی بتواند حداقل یکبار و حداکثر
 18بار آن را به صورت کامل و صحیح بلند کند .با جایگذاری مقدار
وزنه و تعداد تکرارها در فرمول زیر ،قدرت بیشینه آزمودنی در هر حرکت
به دست آمد.
(تعداد تکرارها ×  /1/8230 – )8/8230مقدار وزنه = یک تکرار بیشینه
درصد چربی :با استفاده از کالیپر  Caliperضخامت چربی زیرپوستی
این نقاط اندازهگیری شد .ضخامت چربی هر نقطه سه مرتبه به صورت
چرخشی اندازهگیری شد و میانگین آن در فرمول استفاده گردید:
(سن)- 8/8883323)x( + 8/8888827)x²( - 8/8881732
 = 1/8332321چگالی بدن
 - 2/1( ÷ 188چگالی بدن÷  BF( = )2/31درصد) درصد چربی
 = Xمجموعه ضخامت چربی زیرپوستی سه نقطه ران ،فوق خاصره و
سه سر بازو بر حسب میلی متر است.
برای اندازهگیری ضخامت چربی زیرپوستی از harpenden caliper
استفاده شد که دقت اندازهگیری آن  8/1میلیمتر بود.
اندازه گیری شاخصهای بیوشیمیایی :سطح  FGF-21سرمی به روش
 ELISAبا استفاده از کیت  BOSTERساخت کشور آمریکا اندازهگیری
شد .سطح گلوکز سرمی به روش  ELISAبا استفاده از کیت  Parsساخت
کشور ایران اندازهگیری شد .سطح انسولین سرمی به روش  ELISAبا

روشکار
این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا نیمه تجربی
است که به شکل میدانی و آزمایشگاهی انجام شد .جامعه پژوهش
مطالعه حاضر را مبتالیان به دیابت نوع  2تشکیل میدادند .پس از
هماهنگیهای اولیه با مراکز انجمن دیابت و اطالعیههایی که در سطح
شهرستان شهرکرد برای اطالعرسانی پخش گردید ،از افراد واجد شرایط
برای شرکت در تحقیق دعوت به عمل آمد ،که از بین افراد مراجعه
کننده به کلینیک 12 ،زن دیابتی نوع  2با دامنه سنی  21تا  08سال
و قند خون ناشتای باالتر از  120میلی گرم بر دسی لیتر (طبق
شاخصهای انجمن دیابت آمریکا) ،که دارای هموگلوبین A1c
 hemoglobin A1cباالتر و مساوی  0/1درصد (طبق شاخصهای
انجمن دیابت آمریکا) و شاخص توده بدنی  21تا  78کیلوگرم بر
مترمربع بودند انتخاب شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل نداشتن
هیچ فعالیت بدنی منظم حداقل در سه ماه اخیر ،قرار داشتن در محدوده
سنی  78-08سال ،دارا بودن قند خون ناشتای باالتر از  120میلی گرم
بر دسیلیتر (طبق شاخصهای انجمن دیابت آمریکا) [ ]22 ,27و
 HbA1cمساوی و باالتر از  0/1درصد ،دارا بودن شاخص توده بدنی
بین  21تا  78کیلوگرم بر مترمربع ،نداشتن سابقه هیچ گونه بیماری
قلبی عروقی ،مفصلی و عصبی عضالنی ،زخم پای دیابتی و نفروپاتی
بود .معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل منع شرکت در فعالیت بدنی
توسط پزشک درمانگر  ،عدم تمایل فردی ،غیبت بیش از سه جلسه و
ایجاد مشکالت جسمی حاد در حین مداخله که میتوانست برای
سالمت فرد خطرناک باشد در نظر گرفته شد 23.نفر از آزمودنیها قرص
مصرف میکردند 28 ،نفر انسولین تزریق میکردند و  1نفر آنها
انسولین و قرص مصرف میکردند .بر اساس شاخص هموگلوبین A1c
در سه گروه تمرین ترکیبی ( 13نفر) ،تمرین تناوبی شدید ( 13نفر) و
کنترل ( 10نفر) قرار گرفتند .آزمودنیها فرم رضایتنامه ،پرسشنامه
سابقه پزشکی ،پرسشنامه آمادگی برای شروع فعالیت بدنی پر کردند و
سابقه هیچ گونه بیماری قلبی عروقی ،مفصلی و عصبی عضالنی ،زخم
پای دیابتی و نفروپاتی نداشتند .ابتدا طی یک جلسه داوطلبان با نوع
طرح ،اهداف و روش اجرای آن به طور شفاهی آشنا شدند .به داوطلبان
اطمینان داده شد که اطالعات دریافتی از ایشان کامالً محرمانه خواهد
ماند .در پایان  22نفر از آزمودنیها موفق به اتمام دوره تحقیق شدند و
 18نفر به علت بیماری و عدم شرکت در تمرین حذف شدند 22 .ساعت
قبل از شروع تمرینات و  20ساعت بعد از اتمام آخرین جلسه تمرینی
نمونه خونی در شرایط یکسان از آنها گرفته شد .دوره تمرینی حاضر،
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استفاده از کیت  Diaplusساخت کشور آمریکا اندازهگیری شد .برای
محاسبه مقاومت به انسولین از فرمول  HOMA-IRاستفاده گردید.
(( = HOMA-IRمیلیگرم بر دسی لیتر) گلوکز ناشتا سرم × انسولین
ناشتا سرم (میلی واحد بر میلیلیتر)) ÷  )10 × 22/1از آمار توصیفی
برای محاسبه میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق استفاده شد.
همچنین برای ارزیابی طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف
اسمیرونوف استفاده شد و جهت تعیین تفاوتهای درونگروهی از
آزمون  tوابسته و جهت تعیین تفاوتهای میان گروهها از روش آماری
تحلیل کوواریانس و در صورت معنیداری از آزمون  LSDبرای تعیین
اختالف بین گروهها استفاده گردید .تمامی محاسبات آماری با نرم افزار
 SPSSنسخه  13و سطح معنیداری  8/81انجام گرفت.

پیش و پس آزمون این مقادیر در گروه شاهد تفاوتی معنیدار دیده
نشد .کاهش گلوکز ناشتا به دنبال انجام تمرین ترکیبی غیر معنیدار و
در گروه تناوبی شدید معنیدار بود ،تغییرات بین گروهی معنیداری
مشاهده نشد .در گروه کنترل کاهش معنیداری در فاکتور گلوکز ناشتا
مشاهده نشد .انسولین سرم و مقاومت به انسولین در هر دو گروه تمرینی
کاهش معنیداری یافتند (جدول  .)2که نتایج بین گروهی نشان دهنده
تفاوت معنیدار بین گروه تناوبی شدید و کنترل در فاکتور انسولین و
مقاومت به انسولین بود .همانطور که مشاهده میشود مقدار FGF21
در گروه تناوبی شدید ( )P = 8/233و ترکیبی ( )P = 8/110پس از
هشت هفته تمرین افزایش یافته اما با توجه به مقادیر  Pمعنیدار نبود.
در گروه کنترل مقدار  FGF21پس از هشت هفته تمرین کاهش
غیرمعنیداری را نشان میدهد ( .)P = 8/072کاهش گلوکز ناشتا به
دنبال انجام تمرین ترکیبی غیر معنیدار و در گروه تناوبی شدید
معنیدار بود ،تغییرات بین گروهی معنیداری مشاهده نشد .در گروه
کنترل کاهش معنیداری در گلوکز ناشتا مشاهده نشد .انسولین سرم و
مقاومت به انسولین در هر دو گروه تمرینی کاهش معنیداری یافتند.
که نتایج بین گروهی نشان دهنده تفاوت معنیدار بین گروه تمرین
تناوبی شدید و کنترل در فاکتور انسولین و مقاومت به انسولین بود.
نتایج بین گروهی نشان دهنده تفاوت معنیدار بین گروه تمرینات
سرعتی شدید و کنترل در فاکتور انسولین و مقاومت به انسولین بود
(جدول .)7

یافتهها
ویژگیهای آنتروپومتریکی ،ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی و دادههای
گلوکز ،انسولین سرم و شاخص مقاومت به انسولین آزمودنیها در جدول
 1نشان داده شده است .با توجه به نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنف
دادهها از توزیع طبیعی برخوردار بودند.
مقایسه تغییرهای درون گروهی نشان میدهد درصد چربی ،دور باسن،
نسبت دور کمر به باسن ،شاخص توده بدن و میانگین فشارخون در هر
دو گروه تمرینی ،کاهش معنی داری پیدا نکرد ،در صورتی که توده بدن
در گروه ترکیبی کاهش معنیداری داشت .با این حال ،میان یافتههای

جدول  :1تغییرات ویژگیهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی آزمودنیها در سه گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون
تمرین شدید تناوبی

گروه

تمرین ترکیبی قدرتی-
استقامتی

کنترل

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

37/80 ± 21/02
33/88 ± 12/72
-8/312
8/733

30/78 ± 3/10
31/11 ± 3/27
2/283
8/872

31/22 ± 17/28
31/20 ± 17/80
8/201
8/073

گروهی

بین گروهی

1/03

توده بدن (کیلوگرم)
پیش آزمون
پس آزمون
 tدرون گروهی
ارزش P

نمره  Fبین

ارزش P

8/11

شاخص توده بدن ()BMI

8/133

8/087

(کیلوگرم/مترمربع)
پیش آزمون
پس آزمون
 tدرون گروهی
ارزش P

23/13 ± 2/33
20/33 ± 7/73
1/211
8/220

23/01 ± 2/33
23/33 ± 0/01
-8/221
8/008

23/38 ± 2/13
23/17 ± 2/21
1/700
8/103
8/08

درصد چربی ()BF%
پیش آزمون
پس آزمون
 tدرون گروهی
ارزش P

22/02 ± 2/27
21/12 ± 2/72
1/822
8/713

71/72 ± 2/07
23/33 ± 2/70
-8/330
8/723

27/32 ± 2/23
22/02 ± 2/31
8/311
8/733
0/23

محیط دور کمر (سانتیمتر)
پیش آزمون
پس آزمون
 tدرون گروهی
ارزش P

182/21 ± 18/03
31/12 ± 3/02
0/810
8/888

181/12 ± 18/10
30/88 ± 0/11
2/718
8/881

28

8/118

33/22 ± 11/80
33/23 ± 3/30
7/223
8/381

8/882

کرمی و همکاران

جدول  :2مقایسه تغییرهای درون گروهی و میان گروهی در سه گروه تمرینی و گروه کنترل
متغیر

FGF-21
پیش آزمون
پس آزمون
 tدرون گروهی
ارزش P

تناوبی شدید

تمرین ترکیبی

کنترل

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار
8/288

138/11 ± 31/81
223/02 ± 32/03
-1/233
8/110

130/71 ± 32/22
228/87 ± 131/17
-1/123
8/233

1/017

پیش آزمون

218/83 ± 72/38

210 ± 07/80

133/20 ± 23/83

پس آزمون

123/32 ± 21/13

107/01 ± 31/23

107/20 ± 08/38

1/72
8/888

2/82
8/802

-8/280
8/038
7/022

انسولین
پیش آزمون
پس آزمون
 tدرون گروهی
ارزش P

3/32 ± 2/07

3/18 ± 2/02

0/10 ± 1/01

2/30 ± 1/78

1/37 ± 2/22

0/21 ± 2/80

2/31

2/71

8/312

8/888

8/881

8/730
1/111

مقاومت به انسولین
پیش آزمون
پس آزمون
 tدرون گروهی
ارزش P

8/013

227/01 ± 180/30
271/30 ± 03/37
8/212
8/072

گلوکز ناشتا

 tدرون گروهی
ارزش P

 Fبین گروهی

 Pبین گروهی

7/03 ± 1/21
1/07 ± 8/27

2/00 ± 1/01
2/70 ± 1/17

2/00 ± 1/87
2/33 ± 1/10

3/71
8/888

2/01
8/888

8/718
8/372

8/131

8/870

8/880

جدول  :3نتایج معنیداری آزمون تعقیبی  LSDدر متغیرهای انسولین و مقاومت به انسولین
انسولین

مقاومت به انسولین

تفاوت بین گروهی
گروه ترکیبی

8/173

8/120

گروه کنترل

8/812

8/882

گروه SIT

گروه ترکیبی
گروه SIT

8/173

8/120

گروه کنترل

8/838

8/177

گروه کنترل
گروهSIT

8/812

8/882

گروه ترکیبی

8/838

8/177

بحث
هفته تمرین استقامتی تأثیر معنی داری بر  FGF21نداشت [ .]21در
مطالعه دیگری  Yangو همکاران ( )2811نشان دادندکه سه ماه
تمرین ترکیبی (هوازی و مقاومتی) برای پنچ روز در هفته به کاهش
معنیداری دور کمر و  BMIو افزایش معنی داری در سطوح FGF21
منجر نشد [ .]13بهنظر میرسد  FGF21یک میانجی تعیینکننده در
پاسخ سازگاری متابولیک به کمبود انرژی و نیز یک مولکول درمانی
عالی برای درمان دیابت نوع دو در حیوانات آزمایشگاهی است .فعالیت
حاد ورزشی منجر به افزایش سیستمیک سطح  FGF21سرم در موش
و انسان سالم میشود که احتماالً منجر به افزایش بیان  FGF21کبدی

در این تحقیق مشاهده شد که به دنبال هشت هفته تمرینات اینتروال
شدید و تمرینات ترکیبی مقدار  FGF21سرمی تغییر معنیداری
نداشت .همچنین در نتایج بین گروهی ،بین گروه تناوبی شدید ،ترکیبی
و کنترل اختالف معنیداری مشاهده نشد .نتایج این تحقیق با یافتههای
 Besse-Patinو همکاران ( ]21[ )2812همسو و با نتایج تحقیقات
 Segsworthو همکاران ( Kim ،]20[ )2811و همکاران ()2817
[Yang ،]23و همکاران ( Kim ،]13[ )2811و همکاران ()2817
[ ]20ناهمسو بود Besse-Patin .و همکاران ( )2812تحقیقی بر روی
مردان چاق غیر دیابتی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که هشت
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میشود .بنابراین نتایج ،نقش FGF21کاتکوالمینها و کاهش انسولین
در لیپولیز و تغییرات متابولیک در فعالیت ورزشی حاد را فراهم میکند
[ .]23 ,23افزایش مشاهده شده اما غیرمعنیدار در غلظت  FGF21با
تمرین اینتروال سرعتی وجود دارد .احتمال دارد که غلظت FGF21
توسط انقباض عضالت تولید شده که افزایش در غلظت FGF21
پالسما به عنوان یک پاسخ پیشبینی کننده به ورزش مشاهد شد [.]18
برای مثال  Scalzoو همکاران ( )2812نشان دادند که غلظت پایه
 FGF21توسط ورودی سمپاتیک تعیین نمیشود ،اما افزایشی در
پاسخ به هیپوکسی در فعالیت سمپاتیک مشاهده شد .بنابراین فعالیت
سمپاتیک برای افزایش  FGF21ضروری است و اینکه فعالیت
سمپاتیک در طول ورزش ممکن است دلیل اولیه برای افزایش
 FGF21باشد دور از انتظار نیست [ .]78در تحقیقی  Yangو
همکاران ( )2811به بررسی تأثیر سه ماه تمرین ترکیبی بر FGF21
در زنان چاق پرداختند .تمرین هوازی به مدت  21دقیقه با 08-31
درصد حداکثر ضربان قلب و تمرین مقاومتی به مدت  28دقیقه و 1
روز در هفته بود .کاهش معنی داری در  FGF21پس از تمرین مشاهده
شد که ناشی از کاهش معنی دار نسبت دور کمر و شاخص توده بدنی
بود [.]13
 Segsworthو همکاران ( )2811گزارش کردند سطوح  FGF21پس
از دقیقههای  1و  78ثانیه در تمرین اینتروال سرعتی در مقایسه با
تمرین تداومی افزایش معنی داری داشت و بیان کردند که بین
 FGF21و درصد چربی بدن و توده بدون چربی ارتباط غیرمعنی داری
وجود دارد .بنابراین ،بهنظر میرسد شدت تمرین عامل مهمی برای
تعیین افزایش  FGF21پالسما باشد [ .]20میتوان علت ناهمخوانی
را این طور توضیح داد که  FGF21نقش مهمی در متابولیسم لیپید و
کربوهیدرات و تعادل انرژی دارد .ورزش از طریق اثر متقابل اپینفرین
بر رسپتورهای بتا آدرنرژیک  beta-adernergicدر بافت چربی،
لیپولیز را افزایش میدهد [ .]72 ,71پاسخ آدرنرژیک در زنان بدون
آمادگی بدنی بیشتر است .میزان پایه قند خون ناشتا ،اسید چرب آزاد
سرم ،اپی نفرین و ضربان قلب با افزایش در ورزش در سطوح FGF21
ارتباط دارد [ .]72 ,77تعییرات در سطوح  FGF21نشانگر این است
که ورزش پاسخ آدرنرژیک و افزایش اسید چرب آزاد سرم را تحریک
میکند .متغیرهای بحث شده نشان میدهد که بیش از  18درصد
افزایش در  FGF21بعد از  2هفته فعالیت بدنی رخ میدهد .ورزش
گلوکز در دسترس را توسط افزایش فعالیت انسولین و فعالسازی
پروتئین کیناز فعال کننده آدنوزین مونو فسفات ( AMPK:
AMP: Adenosine ( - )Activated Protein Kinase
 ،)Monophosphateانتقال  GLUT4و گلوکز مصرفی را بهبود
میبخشد [ .]71پاسخ  FGF21به ورزش شامل تأثیر فعالیت ورزشی
در استفاده از کربوهیدرات و لیپید در افراد چاق و سالم است .این
افزایش در  FGF21سرم هدفی برای کاهش سطح اسید چرب آزاد
سرم بهواسطه جلوگیری از لیپولیز میباشد [ Kim .]70و همکاران
( )2817اظهار داشتند ،تمرینات شدید دویدن روی تردمیل
 treadmillباعث افزایش  FGF21و افزایش همزمان در سطوح اسید
چرب آزاد سرم میشود .به نظر میرسد که افزایش  FGF21در اثر
تمرین با لیپولیز ،افزایش در کاتکوالمینها و کاهش انسولین ارتباط
دارد [ .]23محققان این طور اذعان داشتند که ،اسید چرب آزاد از بافت

چربی توسط لیپولیز به عنوان یک منبع انرژی از طریق اکسیداسیون
اسیدچرب در بافتهای محیطی زیادی یا به عنوان زیر الیه برای کتوژنز
در کبد بهکار گرفته میشود ،آزاد میشود FGF21 .نقش مهمی را در
فراهم کردن کمبود لیپولیز ،اکسیداسیون اسید چرب و کتوژنز بازی
میکند [ .]72 ,77مطالعات اخیر گزارش کرده است سطوح FGF21
سرم بعد از دو هفته فعالیت ورزشی افزایش مییابد [ .]12در این
مطالعه ،یافتههای اولیه فعالیت ورزشی حاد را در ارزیابی سطح
 FGF21سرم در انسان سالم و موش فراهم میکند .بر اساس نقش
 FGF21بر تحمل قند خون ،لیپولیز و کتوژنز انتظار میرود که متوسط
 FGF21بعضی از اثرات مفید ورزش حاد روی متابولیسم گوکز و لیپید
افزایش مییابد .کیم و همکاران ( )2817در تحقیقی به این نتیجه
رسیدند که  78دقیقه تردمیل با شدت  08درصد حداکثر اکسیژن
مصرفی پاسخ 08 FGF21درصد بیشتر از  78دقیقه تمرین با 18
درصد حداکثر اکسیژن مصرفی میباشد .که تمرین طوالنی مدت و
شدید غلظت  FGF21پالسما را افزایش میدهد [ .]23ارتباط بین
فعالیت ورزشی شدید و غلظت  FGF21پالسما در تمرین اینتروال
سرعتی معنیدارتر از پاسخ  FGF21به تمرین تداومی میباشد .این
نقش مهمی در تأثیر کاهش حجم پالسما که ممکن است اساساً برای
افزایش معنی دار در غلظت  FGF21پالسما با شرایط تمرین اینتروال
سرعتی فراهم شود [ .]20در جمع بندی کلی در این زمینه میتوان
گفت فعالیت بدنی منظم اگر به صورت طوالنی مدت و با شدت باال اجرا
شود ،احتماالً میتواند در افزایش سطوح  FGF21مؤثر باشد .همچنین
در هر دو روش تمرینی در صورتی که شدت تمرین باالی متوسط و
بیشتر از  08درصد حداکثر اکسیژن مصرفی maximal oxygen
 )Vo2max( uptakeباشد ،به علت افزایش فعالیت اسیدهای چرب
آزاد ،فعالیت انسولین و فعال سازی گذرگاه  AMPKو انتقال
 GLUT4برای سطوح سلولهای عضالنی و گلوکز مصرفی باعث
افزایش  FGF21میشود [ .]0یافتههای قبلی نشان داد بین سطوح
 FGF21و شاخص توده بدنی ،فعالیت بدنی [ ]73 ,12و مقاومت به
انسولین [ ]70ارتباط وجود دارد .با این وجود کاهش غیرمعنیداری در
 ،BMIدرصد چربی بدن و نسبت دور کمر به باسن ( WHR: Waist
 )to Hip Ratioبه دنبال سه ماه تمرین سرعتی شدید و ترکیبی
وجود داشت .یافتههای ما در مقایسه با تحقیقات قبلی نشان میدهد
که کاهشی در غلظت  FGF21به دنبال دوازده هفته ترکیب تمرین و
رژیم در زنان چاق وجود دارد [ .]13در غیاب کاهش غیرمعنیدار در
سطوح  FGF21در گروه تمرین ترکیبی و گروه تمرین شدید اینتروال
و ترکیبی ممکن است به علت محرک ناکافی تمرین در مطالعه ما باشد.
نتایج در مطالعه حاضر نشان داد که مقدار پایه ،انسولین سرم و شاخص
مقاومت به انسولین بعد از ده هفته تمرین شدید اینتروال و تمرین
ترکیبی در زنان دیابتی مقایسه شد .این مطالعه بیان میکند که برنامه
تمرین شدید اینتروال و تمرین ترکیبی سه روز در هفته به مدت ده
هفته اطمینان بخش بود و توسط بیماران با دیابت نوع دو قابل تحمل
بود و در بهبود سطوح انسولین سرم و شاخص مقاومت به انسولین مؤثر
بود .یافتههای ذکر شده باال به نظر میرسد با نتایج مطالعاتی که تمرین
با شدت باال همراه با بهبود کنترل گلیسمی در افراد چاق و یا بیماران
مبتال به دیابت نوع دو یافت شد همخوانی دارد [.]21-73
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کرمی و همکاران

دیابت مصرفی در گروهها  ،تحقیقات دیگر با کنترل موارد باال و در
دورههای طوالنیتر بر این فاکتورها و فاکتورهای دیگر التهابی بررسی
گردد.

به نظر میرسد که بیماران با دیابت نوع دو پاسخ کامالً متفاوتی به
تمرین شدید اینتروال و تمرین ترکیبی دارند .مکانیزمهایی برای بهبود
در آدیپومایوکاینهای  adipo-myokinesمشاهده شده بعد از تمرین
شدید اینتروال و تمرین ترکیبی در مطالعه حاضر روشن نیست .اظهارات
بیان میکند که بهبود سطوح آدیپومایوکاین سرم بعد از تمرین شدید
اینتروال و تمرین ترکیبی با مکانیزم-های از تمرین هوازی و مقاومتی
متفاوت است .احتمال دارد که تمرین شدید اینتروال و تمرین ترکیبی
بافت چربی زیر شکمی را تحریک می-کند که می-تواند توسط کاهش
سطوح آدیپومایوکاین سرم توضیح داده شود [ .]18مکانیسم تمرین
شدید اینتروال با بهبود غلظت آدیپومایوکاین در توانایی فعال کردن
پروکسی زوم فعال ( )PGC-1αارتباط دارد .مطالعات بیان میکند که
تمرین شدید فاکتور اصلی تاثیرگذار بر فعال سازی  PGC-1αمیباشد
[ .]22به نظر می-رسد که مسیر سیگنالینگ  PGC-1αتوسط گذرگاه
سیگنالینگ بزرگ اثر کند [ .]27مطالعات قبلی نشان میدهد که بیان
 PGC-1αدر فیبر عضالت اسکلتی نوع  IIaنسبت به فیبر نوع I/IIx
و سه بزرگتر است [ . ]22بنابراین ،چندین مطالعه تغییرات فیبرهای
عضالنی نوع  Iو  IIaبعد از تمرین شدید اینتروال توضیح داده شده
است [ .]21کاهش معنی داری در آدیپومایوکاین مرتبط با مقاومت به
انسولین ( ،)FGF-21انسولین FBG ،و شاخص مقاومت به انسولین
در بیماران مبتال به دیابت نوع دو اشاره به اهمیت بالینی دارد .در کل،
این دو نوع تمرین ممکن است پتانسیلی برای بهبود شاخص گلیسمی
و آدیپومایوکاینهای مرتبط با مقاومت به انسولین داشته باشد .از
محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به عدم کنترل دقیق تغذیه در
افراد اشاره کرد .همچنین ،بدلیل تقسیم بندی گروهها براساس
 HbA1cممکن است در برخی عوامل همچون نوع رژیم غذایی ،داروی
مصرفی و مدت زمان بیماری تفاوتهای اولیه وجود داشته باشد.
همچنین از سایر محدودیتها میتوان به عدم کنترل دقیق رژیم غذایی
و نیز شرایط روح و روانی آزمودنیها در خارج از محیط اشاره نمود .لذا
توصیه میشود با توجه به محدودیت در طول زمان اجرای تحقیق و نیز
عدم کنترل تغذیه در آزمودنیها و نیز عدم همسانسازی داروهای ضد

نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان داد که دو شیوه تمرینی تأثیر یکسانی بر
شاخصهای مرتبط با مقاومت به انسولین به یک اندازه مؤثر بودند .هر
دو تمرین در بهبود مقاومت به انسولین و  FGF-21به یک اندازه مؤثر
بودند ،لذا استفاده از نوع تمرینات تناوبی شدید و تمرین ترکیبی
میتواند در مراقبت و مدیریت پرستاری دیابت نوع دو به یک اندازه مؤثر
و مفید با شد ،لذا استفاده از این دو نوع تمرین بجای یکدیگر در این
افراد دارای مزایای یکسان است و افراد مبتال به دیابت نوع  2با توجه
به کمبود زمان و نیز مشکالت پس از تمرینات طوالنی مدت میتوانند
از تمرینات کم حجم با شدت باال بجای تمرینات توصیه شده استاندارد
(ترکیبی قدرتی-استقامتی) استفاده نمایند .با توجه به عدم تفاوتهای
معنیدار در فاکتورهای مورد نظر ،توصیه میشود تحقیقات بیشتر با
دورههای طوالنیتر و کنترل بهتر تغذیه و دیگر مایوکاینهای مرتبط با
مقاومت به انسولین انجام گیرد .همچنین ،مراقبان حیطه سالمت و از
جمله پرستاران میتوانند در جهت مدیریت دیابت نوع با توجه به زمان
اختصاص داده شده برای ورزش از دو شیوه تمرین درمانی استفاده
نمایند و آموزش این مهارتها در برنامه ریزی درسی دانشجویان مد
نظر قرار گیرد.
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واحد یاسوج است .نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه
افرادی که در این تحقیق همکاری کردهاند ،ابراز میدارند .همچنین،
این تحقیق توسط کمیته اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد یاسوج با کد اخالق  3121272در تاریخ  1731/2/10تأیید شده
است.
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