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Abstract
Background and Objectives: Diabetes is considered to be one of the health problems in all
societies. Exercise training and supplements are approaches for improving diabetes. This study
aimed to investigate the effect of 8 weeks of aerobic training with and without 25-hydroxy vitamin
D supplementation on fasting blood sugar, serum insulin, and insulin resistance.
Methods: This semi-experimental research with pretest-posttest design was conducted on 48 men
aging 40 to 60 years with type 2 diabetes admitted to Jesus, son of Mary Hospital in Isfahan.
Volunteers were selected through convenience sampling and were divided into four groups as
follows: aerobic exercise group (n=12), aerobic exercise with
25-hydroxy vitamin D supplementation group (n=12), 25-hydroxy vitamin D supplementation
group (n=12), and control group (n=12). The aerobic exercise program was performed for 8 weeks
(3 sessions a week, each session lasting for 60-75 minutes, with the intensity of 60-80% of
maximum heart rate). The supplement groups also received 50000 units of oral vitamin D weekly
for 8 weeks. Fasting blood sugar, serum insulin, and insulin resistance were measured in the 4
groups before and after the intervention. The data were analyzed by ANCOVA and LSD post-hoc
test.
Results: The findings showed a significant difference among the four groups regarding the mean
of fasting blood sugar, serum insulin, and insulin resistance (P<0.05).
Conclusion: The results indicated that vitamin D supplementation combined with aerobic exercises
improved fasting blood sugar, plasma insulin level, and insulin resistance. Thus, aerobic training
together with the use of vitamin D supplements can be considered as a complementary therapy in
improvement of diabetes.
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تاثیر تمرينات هوازی و مکمل 25هیدروکسی ويتامین  Dبر شاخصهای گاليسمیک و مقاومت
انسولین در مردان مبتال به ديابت نوع 2
ناصر رحیمی ،1محمد علی سماواتی شريف ،*2امیررضا گوهريان ،3علی حیدريان پور

4

1دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش ،گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
2و4دانشیار فیزیولوژی ورزش ،گروه فیزیولوزی ورزش ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
3فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

چکیده
مقدمه :دیابت یکی از مﻌﻀﻼت سﻼمتی در تمامی ﺟوامﻊ محسوب میشود .مداخﻼت ورزشی و مکمل از ﺟمله رویکردهای بهﺒود
وﺿﻌیت افراد دیابتی تلﻘی میگردد .لذا هدف از پژوهش حاﺿر بررسی اثرات  8هفته تمرین هوازی با و بدون مکمل 25هیدروکسی
ویتامین Dبر قند خون ناشتا ،میزان انسولین پﻼسما و شاخص مﻘاومت انسولین بود.
مواد و روش :در این تحﻘیق از نوع نیمه تجربی ،با طرح پیش آزمون -پس آزمون از بین مردان  40تا 60سال مﺒتﻼ به دیابت نوع 2
مراﺟﻌهکننده به مرکز دیابت بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان ،تﻌداد 48نفر به صورت داوطلﺒانه و در دسترس انتخاب و در  4گروه
تمرینات هوازی (12بیمار) ،گروه تمرینات هوازی و مصرف مکمل 25هیدروکسی ویتامین 12( Dبیمار) ،گروه مصرف مکمل 25
هیدروکسی ویتامین 12( Dبیمار) و گروه کنترل (12بیمار) قرار گرفتند .برنامه تمرینات هوازی به مدت  8هفته (3ﺟلسه در هفته،
هر ﺟلسه  60تا  75دقیﻘه با شدت  60-85درصد حداکثر ﺿربان قلب) اعمال شد .گروههای دریافت کننده مکمل نیز مکمل
25هیدروکسی ویتامین  Dرا یک بار در هفته به مدت  8هفته به مﻘدار  50000واحد خوراکی مصرف کردند .میزان قند خون ناشتا،
انسولین پﻼسما و شاخص مﻘاومت انسولین قﺒل و بﻌد از مداخله در چهار گروه اندازهگیری شد .در نهایت دادهها با استفاده از آزمون
تحلیل کواریانس و آزمون تﻌﻘیﺒی  LSDمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
يافتهها :نتایج تحﻘیق بیانگر تفاوت مﻌنیداری بین میانگین سطح انسولین پﻼسما ،قند خون ناشتا و شاخص مﻘاومت انسولین گروه
تمرینات هوازی ،گروه تمرینات هوازی و مصرف مکمل ،گروه مصرف مکمل و گروه کنترل بود (.)P > 0/05
بحث و نتیجهگیری :مکملسازی ویتامین  Dبه همراه تمرینات هوازی منجر به بهﺒود میزان قند خون ناشتا ،سطح انسولین پﻼسما
و مﻘاومت انسولین گردید .بنظر میرسد انجام فﻌالیتهای ورزشی و مکمل ویتامین  ،Dمیتواند به عنوان یک روش درمانی مکمل در
بهﺒود وﺿﻌیت بیماران دیابتی مد نظر قرار گیرد.
واژگان کلیدی :دیابت ملیتوس ،تمرینات هوازی ،ویتامین ،Dمﻘاومت انسولین
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مقدمه

علت اصلی مﻘاومت به انسولین باشد .در این بین چاقی و

دیابت نوع  2یک اختﻼل متابولیکی است که به علت

توده چربی نﻘش مهمی ایفا میکند .بافت آدیپوز

اختﻼل در ترشح یا عملکرد انسولین همراه با افزایش قند

سیتوکاینهای پیش التهابی  TNF-αو  IL6را تولید

خون ایجاد میشود .در دیابت نوع دو مشکل به طور عمده

میکند .آزاد شدن این سیتوکاینها از یک سو باعث

در بافتهای هدف به ویژه عﻀﻼت دیده میشود ،به طوری

افزایش التهاب عروق و از طرفی سﺒب تولید اسیدهای

که در این بافتها مﻘاومت به انسولین زیاد بوده و از آنجا

چرب میگردد ،که توانایی انسولین را در مﻘاومت در برابر

که قند نمیتواند وارد بافتهای هدف شود موﺟب افزایش

حرکت و متابولیزه کردن گلوکز داخل سلول از بین میبرد.

قند خون (هیپرگﻼیسمی) میگردد .باالبودن قند خون

اگر بیمار چاق باشد ،کاهش در تﻌداد محل اتصال و فﻌالیت

موﺟب عوارﺿی از ﺟمله بیماریهای قلﺒی عروقی و

گیرندههای کیناز انسولینی از عوامل اصلی مﻘاومت

صدماتی به چشمها و کلیهها میشود .بر هم خوردن

انسولینی محسوب میشود ( .)5اکسیدنیتریک ( )NOدر

low density (LDL

نگهداری و سﻼمت طﺒیﻌی عروق آندوتلیال از اهمیت

very low density ( VLDL ،)lipoprotein

خاصی برخوردار است NO .اثرات ﺿد انﻌﻘادی و

 )lipoproteinو کاهش high density ( HDL

ﺿدالتهابی دارد که با افزایش اسیدهای چرب آزاد کاهش

 )lipoproteinو فشار خون باال ،زمینه ابتﻼ به تصلب

مییابد .در نتیجه سﺒب اختﻼل آندوتلیال میگردد .از

هموستاز گلوکز به همراه

شرایین را در این بیماران مهیا میکند (.)1

طرفی افزایش قند خون (هایپرگﻼیسمی) سنتز دیاسیل

این بیماری یکی از شایﻊترین بیماریهای مزمن و غیر

گلیسیرول را افزایش میدهد که این افزایش پروتئین

واگیردار است که به صورت یک اپیدمی ﺟهانی به سرعت

کیناز  Cرا فﻌال کرده و تولید ایندوتلین را افزایش

در حال گسترش است ،به طوری که در طی سه دهه

میدهد .تمام این موارد در ﺟهت کاهش  ،NOافزایش

گذشته ،شیوع دیابت در کشورهای توسﻌه یافته و در حال

مﻘاومت انسولین ،انﻘﺒاض عروق و افزایش تصلب شرایین

توسﻌه ،روند رو به فزایندهای داشته است .هم اکنون بیش

میباشد (.)6

از  150میلیون نفر در سراسر ﺟهان به این بیماری مﺒتﻼ

با توﺟه به اهمیت دیابت ،شناسایی علتهایی که نﻘش

هستند و پیشبینی میشود این میزان در سال  2025به

کنترلی و تنظیمی داشته و یا به نحوی بتواند در درمان

بیش از  300میلیون نفر برسد ( .)2شیوع دیابت در ایران

این بیماری مزمن کمککننده باشد ﺿروری است .ویتامین

در ﺟمﻌیت باالی  30سال ،حدود  10/6درصد تخمین زده

 ،Dبه شکل 1و -25هیدروکسی ویتامین  Dیک هورمون

شده است (.)3

استروئیدی است که عﻼوه بر اعمال شناخته شده شامل

کاهش توانایی انسولین ﺟهت ایجاد اثرات خود در

تنظیم ژنهای موثر در مینرالیزه استخوان و انتﻘال کلسیم

بافتهای هدف محیطی (به ویژه عﻀﻼت و کﺒد) یکی از

در روده ،اعمال ﺟدیدی نیز بر آن توصیف شده است.

خصوصیات بارز دیابت شیرین نوع دو محسوب میگردد.

مطالﻌه مسترو و همکاران ( )2000بیانگر نﻘش ویتامین D

چاقی و استﻌداد ژنتیکی از علل آن هستند .چاقی،

و تاثیر احتمالی این ویتامین در کنترل دیابت و کاهش

فشارخون ،اختﻼل چربی و تصلب شرایین غالﺒاً با مﻘاومت

مﻘاومت به انسولین است ( -25 .)7هیدروکسی ویتامین

به انسولین و دیابت نوع دو همراه است ( .)4گرچه علت

 ،Dشکل اصلی ویتامین  Dگردشی است و به عنوان

اصلی مﻘاومت به انسولین کامﻼً شناخته شده نیست ،ولی

مخزنی برای ویتامین  Dفﻌال از نظر بیولوژیکی عمل

به نظر میرسد نﻘص یک یا تﻌداد بیشتر از عواملی که

میکند ،از این رو شاخصی برای وﺿﻌیت کل ویتامین D

ﺟهت حرکت یا انتﻘال گلوکز به داخل سلول الزم هستند؛

بدن خواهد بود ( .)8در بافت هدف محیطی ،ویتامین D
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ممکن است به طور مستﻘیم عمل انسولین را به واسطه

هدف به انسولین داشته باشد .تمرینات هوازی میتواند

تحریک بیان گیرندههای انسولین و تنظیم فرایندهای

عامل کاهش مﻘاومت به انسولین و هموگلوبین گلیگوزیله

درون سلولی میانجی شده از انسولین از طریق تنظیم

باشد ( .)19لذا با توﺟه به تاثیر25هیدروکسی ویتامین D

ذخیره کلسیمی ،افزایش بخشد ( .)9شناسایی گیرندههای

در بیماری دیابت و نﻘش تمرینات ورزشی در کاهش

ویتامین  Dو بیان آنزیم -1الفا هیدروکسیﻼز در سلولهای

عوارض دیابت نوع  ،2این مطالﻌه با هدف بررسی تاثیر

بتا پانکراس انسان شواهدی مﺒنی بر تأیید نﻘش ویتامین

تمرین هوازی ومکمل ویتامین  Dبر سطح گلوکز ناشتا،

 Dبر عملکرد سلولهای بتا پانکراس میباشند (.)10

انسولین پﻼسما و شاخص مﻘاومت انسولین بیماران دیابتی

ارتﺒاط مثﺒتی میان ویتامین  Dو عملکرد سلولهای بتا،

نوع 2انجام گرفت.

خطر بیماریهای متابولیک و مﻘاومت انسولینی در افراد
دیابت نوع  2مشاهده شده است ( .)11هر چند در

مواد و روش

مطالﻌات  In vitroنشان داده شده است ویتامین  Dنﻘش

این تحﻘیق از نوع نیمهه تجربهی بها طهرح  4گروههی بهود.

موثری در حساسیت انسولینی و ترشح انسولین بر عهده

ﺟامﻌه آماری آن کلیه مردان مﺒتﻼبه دیابهت نهوع  2بودنهد

دارد ( ،)12،7اما نتایج مطالﻌات انسانی مربوط به ارتﺒاط

که از بین آنها تﻌداد  48نفر از بیمهاران مراﺟﻌه کننده به

ویتامین  Dبا مارکرهای مﻘاومت انسولینی و هموستاز

کلینیک دیابت بیمارستان عیسهی بهن مهریم اصهفهان کهه

گلوکز همچنان متناقض است ( .)13در مطالﻌه گولش

داوطلب همکاری با طرح بودند و شهرای ورود بهه مطالﻌهه

( )Guleshو همکاران (سال ،)2010در زنان اروپایی مﺒتﻼ

(از قﺒیل ﺟنسیت مرد ،ابتﻼ به بیماری دیابت نهوع  2طﺒهق

به سندرم متابولیک ،همﺒستگی مﻌناداری بین غلظت

تشخیص پزشک و مدارک پزشکی ،سن  40تها  60سهال،

سرمی ویتامین  ،Dعملکرد و ترشح انسولین یافت نشد

فاقد سابﻘه بیماریهای قلﺒهی و عروقهی و فﻌالیهت مهنظم

( .)14در مطالﻌه ماکاوی ( )Mackawyو همکاران (سال

بدنی ،عدم استفاده از انسولین ،نداشهتن عهوارض دیابهت از

 )2014ارتﺒاط آماری منفی و مﻌنیداری بین سطح سرمی

ﺟمله زخم پای دیابتی ،قند خون کمتر از25 0میلهی گهرم

ویتامین  ،Dشاخص مﻘاومت انسولینی و  HbAICگزارش

بر دسی لیتهر HBA1C ،کمتهراز 8درصهد ،عهدم مصهرف

شده است ( .)15در یک مطالﻌه متاآنالیز ،نشان داده شد

داروهای مداخلهگر با  25هیدروکسی ویتامین  Dاز ﺟمله

به ازای هر  10نانومول بر لیتر افزایش در سطوح

کورتیکهو اسهتروئیدها) را داشهتند بهه روش در دسهترس و

25هیدروکسی ویتامین  ، Dشانس خطر دیابت نوع ،2

نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند.

4درصد کاهش میباید ( .)16امروزه فﻌالیت ورزشی به

قﺒل از دریافت رﺿایتنامه از آزمودنیها ،اطﻼعهات الزم در

عنوان یک شیوه غیر دارویی مؤثر در درمان دیابت نوع ،2

خصوص ماهیت ،نحوه اﺟرای تحﻘیق ،خطهرات احتمهالی و

پیشگیری و به تأخیر انداختن شروع دیابت ،افزایش

نکاتی که میبایست شرکتکنندگان در این پژوهش رعایت

حساسیت به انسولین و کاهش سطوح گلوکز مورد توصیه

کنند ،در اختیار آنان قرار گرفت .به ایشان توﺿیح داده شد

میباشد ( .)17همچنین فﻌالیتهای ورزشی سطوح

که شرکت در مطالﻌه اختیاری است .شرکت و عدم شرکت

پروتئینهای ناقل ( )Glugose Transporter-4را

آنها در مطالﻌه تاثیری بر روند درمان آنها ندارد .هر زمان

افزایش داده و باعث کاهش مﻘاومت به انسولین میگردد

که تمایل داشتند میتوانستند از مطالﻌه خارج شوند.

( .)18یک فﻌالیت ورزشی منظم میتواند سهم عمدهای در

پس از تکمیل رﺿایتنامه ،آزمودنیها ﺟهت انجام آزمهایش

کاهش عوارض دیابت از ﺟمله چاقی ،هیپر تانسیون،

اندازهگیهری قنهد خهون ناشهتا ( FBS, fasting blood

هیپرلپیدمی ،هیپرانسولینمی و افزایش حساسیت بافت

 )sugerو سطح انسولین پﻼسما و میزان  25هیدروکسهی
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ویتامین  Dخون به آزمایشگاه مﻌرفی و سپس بهه صهورت

پس از اتمام دوره  8هفتههای تمرینهات و مصهرف مکمهل،

تصههادفی در 4گههروه ،گههروه کنتههرل ،گههروه مکمههل 25

برای هر 4گروه پس آزمون انجام گرفت تا نتهایج حاصهل از

هیدروکسههی ویتههامین  ،Dگههروه مکمههل  25هیدروکسههی

تاثیر تمرینات هوازی و مکمل  25هیدروکسی ویتامین D

ویتامین Dو تمرین هوازی و گروه تمرینات هوازی تﻘسهیم

بهر قنههد خهون ناشههتا ،سههطح انسهولین پﻼسههما و شههاخص

شدند.

مﻘاومت انسولین مشخص گردد.

گروه تمرین هوازی و گروه تمرین هوازی و مصرف مکمهل

به منظور اندازه گیری قنهد خهون ناشهتا ،سهطح انسهولین

تمرینات خود را به مدت  8هفته ( 3ﺟلسهه در هفتهه ،ههر

پﻼسما و میهزان  25هیدروکسهی ویتهامین  ،Dاز بیمهاران

ﺟلسه  60تا  75دقیﻘه با شدت  60تا  85درصهد حهداکثر

پس از  8-12ساعت ناشتا بودن 10،سیسهی نمونهه خهون

ﺿربان قلب بیشینه) به تمرین پرداختند .برنامهریزی شدت

وریدی گرفته شد .قند خون به روش آنزیمی ه کهالریمتری

و حجهم تمهرین هوازی بر اساس مطالﻌههههای پیشههین و

بهها بکههارگیری از آنههزیم گلههوکز اکسههیداز ( Glucose

توصهیهههای انجمن امریکایی دیابت ( )ADAمربوط بههه

 )Oxidaseبهها اسههتفاده از کیههت شههرکت پههارس آزمههان و

ورزش افهراد مﺒتﻼ به دیابت زیر نظر مربهی مربوطهه انجهام

بوسیله دسهتگاه آتوآناالیزربیوشهیمی( Bio Chemistry

شد ( .)20برنامههه تمههرین هوازی در هر ﺟلسهه به صورت

) )Auto Anolyserو سطح انسولین پﻼسهما :بهه روش

پیشرونده با افزایش مدت زمان هر ﺟلسه همراه بود به این

االیزای ساندویچی و با استفاده از دستگاه Elisa Reader

ترتیب که شدت تمرین در دو هفته اول کمتهر و بهه مهرور

مدل  Awareness Technologyساخت کشور آمریکها

هم شدت و هم زمان هر ﺟلسه افزایش یافت .شدت تمرین

اندازهگیری شد .سپس مﻘاومت به انسهولین بها روش مهدل

با استفاده از مﻌادله کهارونن (سهن فهرد  )220-بهرای ههر

ارزیههابی هومئوسههتاز ( HOME-IR, Homeostasis

آزمودنی محاسﺒه شد .برنامه تمرینی در ههر ﺟلسهه شهامل

 )model assessment-insulin resistanceبهههه

 15دقیﻘه گرم کردن ،فﻌالیت اصهلی و  5دقیﻘهه تمرینهات

عنوان شاخص مﻘاومت انسولین با اسهتفاده از فرمهول زیهر

سرد کردن بود .برنامه گرم کردن در ههر ﺟلسهه شهامل راه

محاسهﺒه شهد HOMA-IR = fBS(mg/dl) x PI

رفتن سﺒک ،حرکات کششی و دویدن نرم همراه با حرکات

.(µI/ml)/405

دستها بود .برنامه سرد کهردن نیهز شهامل مجموعههای از

به منطور بررسی تغییرات قﺒل و بﻌهد از تمهرین و مصهرف

حرکات کششی ایستاتیک در وﺿﻌیت ایسهتاده ،نشسهته و

مکمل متغیرهای مورد مطالﻌه در هر گهروه و نیهز مﻘایسهه

درازکشیده و فﻌالیتهای کششی انﻌطافپذیری ساده بهود.

تفاوت در تغییرات حاصله در چههارگروه ،از آمهار توصهیفی

زمان تمرین اصلی نیز به صورت پیشرونده افزایش یافت به

(میانگین ،انحراف مﻌیار و  ).....و آزمون تحلیل کوواریهانس

گونه ای که تمرین از  40دقیﻘه در هفته اول و دوم بهه 55

( )ANCOVAاستفاده شد .کلیه آنالیزهها بها اسهتفاده از

دقیﻘه در هفته هفتم و هشتم رسید .برنامهه تمهرین اصهلی

نرم افهزار آمهاری  SPSSنسهخه  19انجهام گرفهت .سهطح

شامل دویدن نرم با شدت متوس  ،تمرینات متنوع تداومی

مﻌناداری آزمونها ( )p >0/05در نظر گرفته شد.

و تمرکز بر حرکات بازوها ،پاها و باالتنهه انجهام گرفهت .بهه
منظور افهزایش شهدت تمهرین از حرکهات ترکیﺒهی سهاده،

يافتهها

همچنین چندین حرکت ترکیﺒی نیز با سرعت بهاالتر ،دوره

در مجموع تﻌداد 48بیمهار در 4گهروه کنتهرل (12بیمهار)،

و تکرارهای بیشتر به برنامه افزوده شهد .شهدت تمهرین بهه

گروه تمرینات هوازی (12بیمار) ،گروه تمرینات هوازی بهه

کمک ﺿربان سنج  ،polarکنترل می شد .مصهرف مکمهل

همراه مصرف مکمل ویتامین12( Dبیمار) و گهروه مکمهل

نیز به صورت هفتههای یهک قهرص IU 50000بهود (.)21

12( Dبیمار) در ایهن پهژوهش شهرکت نمودنهد .تغییهرات
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متغیرهای مورد بررسی در هر چهارگروه و مﻘایسه آنها در

چهار گروه در ﺟدول شماره یک نشان داده شده است.

ﺟدول  .1مﻘایسه متغیرهای مورد مطالﻌه در 4گروه از بیماران مﺒتﻼ به دیابت نوع  ،2قﺒل و پس از 8هفته از شروع مداخله
گروه کنترل

گروه
متغیر

گروه تمرينات هوازی
پس

پس آزمون

پیش آزمون

قند خون ناشتا

± 17/1

± 14 /2

± 16/6

()mg/dl

180/2

178/8

160/4

14/19 ± 1/9

14/3 ± 0/8

7/5 ± 2/3

6/3 ± 0/8

انسولین
پالسما()MLu/l
مقاومت انسولین
()HOME-IR

آزمون

± 0/9
11/1
± 0/9
4/17

گروه تمرينات هوازی ومکمل

گروه مکمل ويتامین D

ويتامین D

مقدار F

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

± 13/4

± 13/6

± 12/7

± 14/5

± 14/8

177/1

153/7

174/4

164/5

175/6

13/17 ± 1/4

12/0 ±1/31

14/7 ± 1/4

13± 1/3

14/5 ± 0/9

5/8 ± 7/1

4/58 ± 0/9

6/3 ± 1/3

± 0/17

± 0/77

5/17

6/33

مقدار P

13/40

>0/0001

2/05

>0/0001

4/8

>0/0001

همانطور که ﺟدول  1مشاهده میکنیهد بهین چههار گهروه

مﻌناداری وﺟود داشت .با توﺟه بهه اینکهه بهین 4گهروه در

کنترل ،گروه تمرینهات ههوازی ،گهروه تمرینهات ههوازی و

متغیرهای مورد بررسی تفاوت مﻌنادار وﺟود دارد به منظور

مکمل ویتامین  Dو گروه مکمل ویتامین  Dدر متغیرهای

بررسی و مشهخص شهدن تفهاوت بهین گهروههها از آزمهون

قنهههد خهههون ناشهههتا ( P>0/0001و ،)F= 13/04میهههزان

تﻌﻘیﺒی  LSDاستفاده شد نتایج حاصل از آزمون تﻌﻘیﺒهی

انسههولین پﻼسههما ( P>0/0001و  )F=2 /05و شههاخص

 LSDدر ﺟدول  2آمده است.

مﻘاومههههت انسههههولین ( P>0/0001و  )F= 4/8تفههههاوت
ﺟدول  .2نتایج آزمون تﻌﻘیﺒی  LSDدر مورد قندخون ،انسولین سرم و مﻘاومت انسولین در سه گروه تحت مطالﻌه
گروه
تمرينات هوازی

مکمل وتمرين هوازی

مکمل

قند خون ناشتا

انسولین سرم

مقاومت انسولین

مکمل وتمرين هوازی

0/06

0/31

0/69

مکمل

0/008

0/13

0/43

کنترل

>0/0001

>0/0001

>0/0001

مکمل

>0/0001

0/014

0/23

کنترل

>0/0001

>0/0001

>0/0001

کنترل

>0/0001

>0/0001

>0/0001

همانگونهه کهه در ﺟههدول 2نشهان داده شههده اسهت سههطح

مﻘاومت انسولین نسﺒت به گروه کنتهرل تفهاوت مﻌنهاداری

انسههولین پﻼسههما ،قنههد خههون ناشههتا و شههاخص مﻘاومههت

داشت (.)P<0/0001

انسولین گروه تمرین هوازی بهه تنههایی نسهﺒت بهه گهروه

بین گروه مصرف مکمهل ویتهامین  Dبهه تنههایی و گهروه

کنترل تفاوت مﻌنهاداری داشهت ( .)P<0/0001همچنهین

کنترل در متغیرهای انسولین پﻼسهما ،قنهد خهون ناشهتا و

گروه تمرینات هوازی به همراه مصرف مکمل ویتامین Dدر

شاخص مﻘاومت انسولین تفهاوت مﻌنهاداری وﺟهود داشهت

متغیرهای سطح انسولین پﻼسما ،قند خون ناشتا و شاخص

( .)P<0/0001به عﺒارتی هم انجهام تمرینهات ههوازی بهه
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تنهایی و هم همراه با مصرف ویتامین Dو همچنین مصرف

( ،)2014ﺟوردن وهمکاران (،)2008( )Gordan

ویتامین Dموﺟب بهﺒود قند خون ناشهتا ،سهطح انسهولین

توکماکیدیس ( )Tokmakidisو همکاران (،)2004

پﻼسما و شاخص مﻘاومت انسولین گردید.

همسو میباشد ( .)22،23،24،25،26اما با نتایج پژوهش

از سوی دیگر بین گروه تمرینات هوازی وگهروه تمرینهات

آذربایجانی و همکاران ( )1391و دونستانت ()Dunstan

هههوازی بههه همههراه مصههرف مکمههل ویتههامین  Dدر میههزان

و همکاران ( )2002همسو نﺒود ( .)27،28اختﻼف موﺟود

انسولین پﻼسما ( ،)P=0/31قند خون ناشهتا ( )P=0/06و

بین نتایج پژوهشهای مختلف را میتوان احتماالً به

شههاخص مﻘاومههت انسههولین ( )P=0/69تف هاوت مﻌنههاداری

اختﻼف بین شدت و مدت برنامههای تمرینی و همچنین

وﺟود نداشت .همچنین بین گروه تمرینات ههوازی و گهروه

اختﻼف بین سن و ﺟنسیت نمونههای پژوهشی نسﺒت داد.

مصرف مکمل به تنهایی فﻘه در سهطح قنهد خهون ناشهتا

در توﺟیه مکانیسمهای درگیر باید اشاره نمود که تحت

تفاوت مﻌناداری وﺟود داشت ( .)P=0/008ولهی در متغیهر

شرای

دیابتی ،هایپرگلیسمی مزمن ممکن است منجر به

انسولین پﻼسهما ( )P=0/13و شهاخص مﻘاومهت انسهولین

تولید گونههای اکسیژن واکنشی شود که سﺒب اختﻼل

( ) P=0/43تفاوت مﻌناداری وﺟود نداشت .همچنین بهین

عملکرد سلولهای بتا و بدتر شدن مﻘاومت انسولینی شود

گروه تمرینات هوازی به همراه مکمل و گروه مصرف مکمل

(.)29

در سطح قند خون ناشتا ( )P<0/0001و سهطح انسهولین

یکی از مکانیزمهایی احتمالی که نﻘش فﻌالیتهای ورزشهی

پﻼسما ( )P=0/014تفاوت مﻌناداری وﺟود داشت ولهی در

در کنترل و کاهش قند خون در دیابهت نهوع  2را توﺿهیح

شاخص مﻘاومت انسولین تفاوت مﻌنهاداری وﺟهود نداشهت

میدهد ،افزایش تﻌداد ناقلهای وابسته به انسهولین گلهوکز

( .)P=0/23به عﺒارت دیگهر تغییهرات در سهطح انسهولین

( )Glucose Transporter type 4و در نتیجه افزایش

پﻼسما و قند خون ناشتا به اندازهای نﺒوده که موﺟب بهﺒود

ورود قند به داخهل سهلولههای عﻀهﻼنی و مصهرف قنهدها

شاخص مﻘاوت انسولین گردد.

مهیباشههد .عﻀهﻼت در دو وﺿههﻌیت ،مﻘهدار زیههادی گلههوکز
مصرف میکنند ،یکی هنگام انجام فﻌالیتهای بدنی بهدون

بحث

حﻀور انسولین و دیگری  2تا  3ساعت بﻌد از صرف غذا بها

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر همزمان تمرینات

حﻀههور انسههولین .انﻘﺒاﺿههات مکههرر عﻀههﻼت هنگههام انجههام

هوازی و مکمل ویتامین  Dبر شاخصهای گﻼیسمیک و

فﻌالیتهای ورزشی یک اثهر شهﺒه انسهولینی دارد و مﻘهدار

مﻘاومت انسولین در مردان مﺒتﻼ به دیابت نوع 2انجام

زیادی گلوکز به داخل سلول مهیفرسهتد تها صهرف تولیهد

گرفت .از مهمترین یافتههای پژوهش حاﺿر تاثیر تمرینات

انرژی گهردد .ایهن انﻘﺒاﺿهات مکهرر باعهث افهزایش تﻌهداد

هوازی و مکمل ویتامین  Dبر کاهش مﻘاومت انسولین بود.

 GLUT4و افزایش نفوذپذیری غشا به گلوکز مهیگهردد.

نتایج مطالﻌه حاﺿر نشان داد که تمرین هوازی به تنهایی و

همچنین به تارهای عﻀﻼنی هنگام فﻌالیت اﺟازه میدهد تا

همراه با مکمل 25هیدروکسی ویتامین Dو مکمل ویتامین

برای یک دوره نسهﺒتاً طهوالنی غلظهت گلیگهوژنی پهایینی

 Dبه تنهایی موﺟب بهﺒود مﻌنادار سطح انسولین پﻼسما،

داشته باشند ( .)30از طرفی با اتمام فﻌالیهت ورزشهی نیهز

قند خون ناشتا و شاخص مﻘاومت انسولین نسﺒت به گروه

سلول های عﻀﻼنی در صدد بازسازی ذخایر گلیگوژنی خود

کنترل شد .در خصوص تاثیر تمرین هوازی بر سطح

بر میآیند و به همین دلیل بﻌد از فﻌالیهت ،غلظهت گلهوکز

شاخصهای گﻼیسمیک و مﻘاومت انسولین نتایج پژوهش

خون تا چند ساعت در سطح پایین قرار دارد.

حاﺿر با نتایج پژوهش نظام دوست و همکاران ( )1394و

در خصوص تاثیر همزمان مکمل ویتامین Dو تمرینات

صارمی و همکاران ( ،)1392هیانگ کین و همکاران

هوازی و مصرف مکمل ویتامین  Dنیز نتایج مطالﻌه حاﺿر
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نشان داد مصرف همزمان مکمل ویتامین  Dو تمرینات

گردد ( .)36همچنین ویتامین Dسﺒب افزایش بیان ژن

هوازی و مصرف مکمل ویتامین Dبه تنهایی موﺟب کاهش

 PPARγمیشود که سﺒب بهﺒود متابولیسم اسیدهای

شاخصهای گﻼیسمیک و مﻘاومت انسولین در بیماران

چرب شده و حساسیهههت به انسههههولین را افزایش

مﺒتﻼ به دیابت نوع  2نسﺒت به گروه کنترل میگردد .نتایج

میدهد ( .)37کمﺒود ویتامین  Dبا چاقی ،فشار خون و

پژوهش حاﺿر با نتایج مطالﻌات صارمی و همکاران

افزایش قند خون ناشتا و سندرم متابولیک ارتﺒاط مستﻘیم

( ،)1392موسوی و همکاران ( ،)1394بازیار و همکاران

دارد .در چندین مطالﻌه کمﺒود ویتامین  Dدر بیماران

( )1393همسو میباشد ( .)23،31،32لیکن با تحﻘیق

دیابتی نسﺒت به افراد سالم مشاهده شده است .کمﺒود

(،)2009

ویتامین  Dموﺟب اختﻼل در ترشح انسولین ،کاهش

بریسﻼوسکی( )Breslavskyو همکاران ( )2013همراستا

فﻌالیههت  GLUT4و افزایههههش مﻘاومت انسولین

نمیباشد ( )33،34که میتواند به دلیل تفاوت در دوره و

میگردد ( .)38از سوی دیگر برخی از مطالﻌات افزایش

مﻘدار مکمل یاری باشد.در واقﻊ اگر چه مدت مداخله در

سطح 25هیدروکسی ویتامین  Dرا پس از انجام تمرینات

مطالﻌه بریسﻼوسکی دوازده ماه بود اما مکمل یاری با

هوازی گزارش نمودند ( .)31به عنوان مثال یوسریا

 1000واحد بین المللی ویتامین Dدر روز ،سطوح 25

()Yosria

هیدروکسی ویتامین Dسرم را در افراد شرکتکننده به

25هیدروکسی ویتامین  Dبﻌد از 4هفته تمرینات شنا را

سطوح نرمال نرساند و تاثیری نیز بر شاخص مﻘاوت

در گروه تمرینات هوازی گزارش کردند ( .)39لذا با توﺟه

انسولین نداشت .عﻼوه بر این ،طوالنی بودن مطالﻌه نیز به

به نﻘش مکمل ویتامین  Dو همچنین تمرینات هوازی

علت ماهیت پیشرونده دیابت ،ممکن است تاثیرات مکمل

بنظر میرسد تﻌامل همزمان این مکمل و تمرینات ورزشی

یاری با ویتامین Dبر سطوح قند خون و انسولین را تحت

در کاهش مﻘاومت انسولین موثرتر باشد.

ﺟورد

()Jorde

و

همکاران

و

همکاران

()2016

افزایش

سطح

شﻌاع قرار داده باشد .در پژوهش بازیار و همکاران ()1393
مصرف 8هفته مکمل ویتامین  Dبا دوز 50000واحد در
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تﻌاملی تمرینات هوازی و مکمل موﺟب بهﺒود قند خون

باشد .حسینی و همکاران ( )1394در پژوهشی به بررسی
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ﺟمله اینکه 1و  25هیدروکسی ویتامین Dمیتواند با

سوی دیگر با توﺟه نﻘش و عملکرد ویتامین  Dدر بدن به
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