
 

 
زنان مبتال به  مقاومت انسولینو  HSP72 ي هوازی بر سطوح سرمي تناوب ناتیهفته تمر 21 بررسي اثر
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 مقدمه
 و دارند تنگاتنگی ارتباطآن با چاقی و انسولین قاومتماز جمله شایع ترین بیماری های غیر مزمن می باشد که  2دیابت نوع 

به عنوان  و کم تحرکی نیز عدم فعالیت بدنی هم چنین .شوند می بیماری این باعث پیشرفت که هستند خطرزایی عوامل جزء
بر  بدنیای (.مطالعات زیادی از تاثیرات مثبت تمرین و فعالیت ه1امل خطرزای عمده این بیماری محسوب می شوند)وع یکی از

 (.2بهبود عالئم متابولیکی مانند حساسیت انسولین تاکید دارند)
پروتئین های شوک گرمایی نقش مهمی در تنظیم پاسخ های ایمنی و محافظت از سلول های در برابر استرس از سوی دیگر  

تئین های شوک گرمایی است ( از جمله اعضای خانواده پروHsp72) 22پروتئین شوک گرمایی  .های گوناگون ایفا می کنند
. از سوی دیگر نتایج مطالعات انسانی و نمونه های حیوانی (3)که تغییراتی در بیان آن در بیماران دیابتی مشاهده می شود

با این وجود نشان داده شده  حکایت از تاثیر فعالیت بدنی و ورزش بر سطوح سرمی و بیان ژن این پروتئین شوک گرمایی دارد.
ماال با مقاومت انسولین کاهش می یابد که احت 2در عضله اسکلتی بیماران مبتال به دیابت نوع  mRNA HSP72که  سطوح 
سرمی و عضالتی را در افراد  HSP72سوی دیگر نشان داده شده است که تمرینات ورزشی می تواند سطوح (. 5و4)مرتبط اس

هدف از انجام مطالعه بنابراین  .*4)سیستم ایمنی ایفا کند سالم افزایش داده و نقش مهمی در دفاع ضد اکسایشی و تقویت
زنان مبتال به دیابت  و شاخص مقاومت انسولینی HSP72ی هوازی بر سطوح سرمی تناوب ناتیهفته تمر 12 بررسی اثر حاضر

 .بود 2نوع
 شناسيروش

پس از آزمون ورزش انتخاب و  هدفدار صادفیبه صورت ت )شهر کرمان( 2دیابت نوع نفر از زنان مبتال به   33بدین منظور تعداد 
در نفر دیکر به صورت جایگزینی تصادفی  25نفر از آنها به علت تشخیص بیماری قلبی عروقی از مطالعه حذف شده و  5تعداد 

و  ناتساعت قبل از انجام آزمون های ورزشی و شروع تمری 44. نفر ( قرار گرفتند 15ورزشی )و تمرین  نفر( 13)دو گروه کنترل
سرم آن جدا شده و و از همه آزمودنی در حالت ناشتا خونگیری به عمل آمده  ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین 44هم چنین 

ساعت  2درجه سانتیگراد نگهداری شد. مقادیر گلوکز ناشتا و میزان گلوکز پس از  43برای اندازه گیری های بعد در دمای منفی 
از روش االیزا و با استفاده از کیت سنجش آن  HSP72ت . برای اندازه گیری سطوح غذا خوردن مورد سنجش قرار گرف

( استفاده شد. از روش سه نقطه ای برای برآورد میزان ضخامت چین زیر پوستی و سپس معادله جکسون و R&D)شرکت 
برآورد شد. برنامه تمرین با آزمون بروس اصالح شده   2maxVOپوالک برای محاسبه درصد چربی بدن استفاده شد. میزان 

 53درصد ضربان قلب ذخیره آزمودنی ها و با فواصل استراحتی فعال ) 03- 43ورزشی به صورت تمرین تناوبی هوازی با شدت 
برای تجزیه و تحلیل داده ها ( ANCOVAاز آزمون تحلیل کوواریانس یکطرفه ) اجرا شد. درصد ضربان قلب ذخیره( 03تا 

 .استفاده شد
 



 

 هایافته

 
 2بعد و قبل از تمرینات ورزشی در زنان مبتال به دیابت نوع  HSP72مقادیر سرمی . 1نمودار 

 (>P 35/3)* تفاوت معنی داری نسبت به گروه کنترل 

 
 گیریبحث و نتیجه

تفاوت   (.>P 35/3)هفته تمرینات تناوبی هوازی به طور معنی داری کاهش داشته است 12درصد چربی آزمودنی ها بعد از 
معنی داری بین میزان قند خون و انسولین خون سرمی پس آزمون گروه کنترل و گروه تمرین به عنوان شاخصی از مقاومت 

 35/3) (1را نشان داد)شکل  2در زنان مبتال به دیابت نوع  HSP72سطوح سرمی    (.>P 35/3)انسولین وجود داشت
P<) هوازی تناوبی توانسته است به کاهش مقاومت انسولین و افزایش حساسیت نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تمرینات

آن اثرات مثبتی بر سطوح گلوکز خون زنان مبتال به دیابت نوع داشته باشد. که نتایج دیگر مطالعات در این زمینه همسو می 
در بیماران دیابتی ، نتایج و میزان مقاومت انسولین  HSP72 از طرف دیگر با توجه به رابطه معکوس سطوح  (4و3)باشد

موجب کاهش مقاومت انسولین و در نتیجه  HSP72مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات ورزشی می تواند به افزایش سطوح 
 شود. 2بهبود گلوکز خون زنان مبتال به دیابت نوع 

 علمي پژوهش –پیام اجرایي 
تناوبی هوازی با شدت باال بتواند نقش موثری در کنترل بیماری با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد که تمرینات 

دیابت در این گروه از بیماران داشته باشد. و یکی از مکانیسم های این اثر تمرینات ورزشی می تواند از طریق پروتئین شوک 
 و کاهش مقاومت انسولین ناشی از آن باشد. 22گرمایی 

 2مقاومت انسولین، دیابت نوع  ،HSP72تمرین تناوبی، : کلیدی هایواژه
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