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 به عامل این. هستند مقاوم انسولین به بیماران این. است غذایی متابولیسم در اختالل و خون گلوکز افزایش آن ینشانه که متابولیکی اختالل یک دیابت،

 تقسیم کنترل و آزمایشی گروه دو در نفر، 22با  تجربی، نیمه نوع از حاضر پژوهش .شودمی چرب کبد بروز باعث نامناسب تغذیه و چاقی تحرکی، کم همراه

 نتایج .شد انجام آنالین و وب تحت ماه دو مدت به تمرینی مداخله. شد انجام طرح از بعد و قبل سونوگرافی و خونی هاینمونه سنجی، پیکر هایآزمون. شدند

 میانگین و (F=2/399 ,p=/049)  داشت معناداری کاهش ناشتا قندخون میزان بر آزمایشی، گروه در شده اعمال مداخالت تاثیر داد نشان کواریانس، تحلیل

 BMI شاخص و ناشتا خون گلوکز کاهش، باعث ترکیبی تمرین. (F=5/969 , p=/001) داشت کاهش کنترل گروه به نسبت آزمایشی، گروه در BMI شاخص

 .کنند استفاده ترکیبی تمرینات از چرب کبد دارای چاق و دیابتی بیماران شودمی پیشنهاد. گردید

 ی.الکل ریکبد چرب غ ؛BMI ؛2نوع ابتید ی؛آمادگ تینها کردیبا رو یبیترک ناتیتمر کلمات کلیدی:

  مقدمه.  1

و گذراندن بیشترین زمان در منزل و  19و به ویژه در زمان شرایط کووید  هافعالیت از بسیاری شدن و ماشینی صنعت روزافزون یتوسعه بدلیل اخیر یهادهه در

 کبد بیماری و متابولیک چاقی، سندرم افزایش به است. کم تحرکی منجر آورده بوجود زندگی سبک در زیادی های بهداشتی باعث تغییراترعایت دستورالعمل

 . [1]شده است  ی اقشار جامعهدر همه هم غیرالکلی چرب

بیماری کبد  باشد؛از مهمترین نقشهای آن ذخیره قند به صورت گلیکوژن و نیز تنظیم سوخت و ساز قند و چربی در بدن می .کبد یکی از اعضاء مهم بدن است

های آن افزایش گلوکز اختالل متابولیک شایعی است که از مشخصه ،قندییا بیماری دیابت به علت افزایش میزان چاقی در جامعه ما افزایش یافته است.  ،چرب

 باشند ، نسبت به انسولین مقاوم می2باشد. بیماران دیابتی نوع اختالل در متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین میخون و 

 . دیابت[2]شود، از عوامل کبد چرب  هستند ها، سندرم متابولیک گفته میای از این بیماریمقاومت به انسولین، دیابت و هایپرتری گلیسریدمی که به مجموعه

که مشکل حساسیت به  2تحقیقات نشان داده که در بیماران مبتال به دیابت نوع. [3]است  شده شناخته کننده کبد چربپیشگوئی شاخص به عنوان ملیتوس

نتیجه مصرف آن تسهیل گردد. همچنین  های عضالنی و درانسولین دارند، انقباضات مکرر عضالنی موجب می شود، در غیاب انسولین ورود قند به داخل سلول

 .[5]دهد گلوکز خون ناشتا را کاهش میو  [4]گردد را افزایش داده، باعث کاهش مقاومت به انسولین می( 4سطوح )پروتئین حامل گلوکز های ورزشی، فعالیت

و  اساس قد و وزن هر فرد است. این شاخص در مورد بدن هر زن و مرد بالغگیری چربی بدن بر یک معیار برای سنجش و اندازه (BMI) دنیی بشاخص توده

 مورد بدنی توده شاخص با آن سونوگرافی و متعاقب و چرب کبد کودکان برای تهاجمی و غیر ارزش با آزمون یک عنوان به و کندصدق می اصواٌل غیر ورزشکار

 گیرد. می قرار استفاده

تمرین  جلسه هر در خاص فاکتور بر روی شده داده تمرکز صرفاّ  تمرینات از ترکیبی نهایت آمادگی موثرتر تمرینات است که دادهنشان  بسیاری تحقیقات اخیراّ

 درویکر با کبد چربی و سطح آسیب، به همراه کاهش گلوکز خون ناشتا حداقل و یا احتمالی یهاآسیب هدف، بدون گروه فیزیولوژیکی نیازهای به توجه با باشدمی

نماید.  کمک به بهبودی بیماری باشد و تواند، موثرقهوه می مصرف همراه الکلی، به غیر چرب کبد بیماری دیابتی و دارای میانسال افراد برای BMIکاهش میزان 

مردان میانسال دارای دیابت نوع BMI در این پژوهش به بررسی اثر تمرینات ترکیبی با رویکرد نهایت آمادگی به همراه مصرف قهوه بر روی گلوکز خون ناشتا و 

 وکبد چرب غیر الکلی پرداخته شده است. 2

 . روش پژوهش2

نفر از اعضای  22در شرایط حاد اپیدمی کرونا بودند. 2غیرالکلی و دیایت نوع چرب کبد یدارا انسالیم مردان یآمار جامعةمطالعه حاضر پژوهشی نیمه تجربی،. 

سترس صورت هدفمند در د ساده در دو گروه انتخاب به روش نمونه جامعه به  صادفی  شی11گیری ت شدند.  و یک گروه کنترل نفره، گروه آزمای سیم  شرایط تق

سمانی برای انجام فعالیت، و  شتن معلولیت ج شتن بیماری قلبی عروقی، ندا سه متوالی، بروز ورود به مطالعه، ندا سه جل شرایط خروج از مطالعه، غیبت بیش از 

متر( و وزن گیری  قد )سررانتیاندازه آزمون شررامل:پیش های تمرینی در نظر گرفته شررد.ی و همچنین عدم توانایی شرررکت کننده، در اجرایی برنامهدرد و ناتوان

شاخص توده شات خون )کیلوگرم( ،  شد.بدنی )کیلوگرم بر متر مربع( و آزمای سامانه  تحت وبتمرین ترکیبی های در گروه پروتکل تمرینی برای آزمودنی انجام  (

 و به صورت آنالین برگزار شد.  تمرینت(

 . شد گرفته نظر در(  ≥P /05) داریمعنی سطح. شد استفاده 23نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار ها داده

 ها .  یافته3
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و گروه کنترل در جدول زیر بیان شده است )جدول ها به تفکیک در گروه تمرین ترکیبی، آزمودنی BMIهای جمعیت شناختی شامل قد و وزن و سن و  ویژگی

1.) 
 شناختی چهار گروه پژوهشهای جمعیت. ویژگی1جدول

 کنترل تمرین ترکیبی متغیر

میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار   

69/1±71/0 قد )متر(  32/0±71/1  

95/88±61/16 وزن )کیلوگرم(  57/7±17/91  

63/41±97/6 سن) سال(  43/7±90/44  

17/31±51/5 شاخص توده بدنی  37/2±92/30  

 
 آزمون متغیرهای پزوهشآزمون و پس. میانگین و انحراف معیار پیش2جدول 

 متغییر
 

 تمرین ترکیبی

 میانگین±انحراف معیار

 کنترل

 میانگین±انحراف معیار 

 27/115 ±57/47 18/119 ±59/56 پیش آزمون 

گلوکز 

 خون
 72/113 ±38/26 9/100 ±17/11 پس آزمون

BMI 92/30 ±37/2 45/32 ±05/6 پیش آزمون 

 23/31±63/2 97/31 ±52/5 پس آزمون 

 آمادگی، و کنترل( تفاوت وجود دارد. نهایت ترکیبی و گلوکز خون ناشتا در دوگروه )تمرین BMIهای پس آزمون بین میانگین

 گیری.  بحث و نتیجه4

تحرکی، چاقی و دیابت کودکان و نوجوانان کم در حال حاضرچرب غیر الکلی بسیار موثر است.  شیوع بیماری کبددر ایجاد و افزایش  2بیماری دیابت نوع  چاقی و

 پژوهش حاضر نتایج است.کاهش بیماری کبد چرب غیر الکلی بسیار حائز اهمیت  های ورزشی برای پیشگیری وبنابراین نقش فعالیترا مورد هدف قرار داده است. 

بین گروه  BMIبدنی اختالف معناداری در پارامتر آزمایشی نشان داد. در ترکیب آزمون گروهآزمون و پستفاوت معناداری را در میزان گلوکز خون ناشتا در پیش

وکز  زی ر مقاومتی( و مصرف انار موجب کاهش سطح گلتمرینات ترکیبی )هوا( 2020آزمایشی و کنترل مشاهده شد. پژوهش حاضر همسو با اقبالی و همکاران )

ورزشی به افزایش حساسیت انسولین، کاهش مقاومت انسولین و بهبود نیمرخ فعالیتاز طرفی  .و انسولین ناشتا و همچنین شاخص مقاومت به انسولین گردید

 عملکرد کالری برو رژیم غذایی کم متوسط هوازی تمرینات (2020ن )دوساکی و همکارا .[6] شودهای وابسته به چاقی منجر میچربی در افراد چاق و بیماری

 چرب کبد عملکرد مدیریت در متوسط هوازی هایورزشرسد نظر می به را دیدند. در هر دو گروه BMI بیماری و در بهبود توجهی قابل پرداختند و نتایج کبد

 .[7]موثرتر باشد  کالریکم رژیم گروه با مقایسه در غیرالکلی

ورزش بر  میمستق ریتأث ریحال، مطالعات اخ نیآورد. با ایرا به وجود م یکبد پوژنزی، کاهش لجهیو در نت .بخشدیرا بهبود م یطیمح نیانسول تیورزش حساس

و استئاتوز  مقاومت به انسولینبدون توجه به  زین ییاحشا ی، کاهش چربنیکند. عالوه بر ایکبد کمک م یدهد، که به کاهش چربیرا نشان م VLDL شیافزا

که  2بیماران مبتال به دیابت نوع .توان چنین بیان نمودهای دیگر را میدالیل همسویی با پژوهش .[8] گذاردیمثبت م ریتأثکبدی نیز  بروزی، بر التهاب و فیکبد

نتیجه مصرف آن تسهیل  های عضالنی و درمشکل حساسیت به انسولین دارند، انقباضات مکرر عضالنی موجب می شود، در غیاب انسولین ورود قند به داخل سلول

  [4]گردد را افزایش داده، باعث کاهش مقاومت به انسولین می( 4های ورزشی، سطوح )پروتئین حامل گلوکز گردد. همچنین فعالیت

. [9]آزمودنی ها ندارد  BMIتاثیری بر درصد چربی و  تمرین تناوبی آنان نشان دادند است. (1395زاده و همکاران )کاظمهای پژوهش حاضر غیر همسو با یافته

 ینشان دادند تمرین تناوبی شدید تاثیری بر میزان اکسیداسیون چربی میتوکندری بافت عضالنی و بافت چربی زیر پوستی آزمودنیها( 2015)و همکاران  الرسون

های پروتکلها و آزمودنی هایتوان به ویژگیمطالعات دیگران با این پژوهش را می . علل همسویی و ناهمسویی در نتایج[10]ندارد غیر فعال دارای اضافه وزن 

، که در غیر الکلی کبد چربو  2دیابت نوعدارای  در مردان میانسال کم تحرکترکیبی از راه دور و تحت وب استفاده از تمرینات به طور کلی  تمرینی نسبت داد

 از تمریناتخود  کبد چرب کاهش و بهبودی دیابت و توانند برایمیبیماران دارای کبد چرب غیر الکلی  و اهمیت استآستانه ورود به سالمندی هستند، حائز 

بهبود گلوکز خون ناشتا، ترکیب  نهایت آمادگی بر رویکرد تمرین ترکیبی با هفته هشت بیان داشت که توان چنین. به طور کلی میکنند ترکیبی از راه دور استفاده

 داشته است. مردان میانسال دارای کبد چرب غیر الکلی اثر  BMIبدنی، کاهش وزن و کاهش 
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