تأثیر تمرینات ورزشی بر شاخصهای عملکرد ریوی در مردان مبتال به دیابت نوع 2

تاریخ دریافت مقاله 94/3/10 :؛ تاریخ پذیرش94/7/16 :

محمدطاهر افشون پور ،1اکبر قالوندد،2
4
روح اله رضایی* 3و عبدالحمید حبیبی

زمینه و هدف :یک از عوارض بلند مدت دیابت عوارض ریوی میباشد .از این رو هدف از پژوهش حاضر بررس ی ت ثیر
تمرین ترکیبی (هوازی و مقاومتی) بر شاخصهای عملکرد ریوی مردان مبتال به دیابت نوع  2بود.
مواد و روشها :در این پژوهش نیمه تجربی  24مرد بیمار مبتال به دیابت نوع  2با دامنه سنی  30تا  50سال به روش نمون ه
گیری هدفمند انتخاب و پس از اندازه گیری شاخصهای تن سنجی و عملکرد ریوی ،آزمودنیها به ط ور تا ادفی در دو
گروه تمرین ترکیبی ( 12نفر) و گروه کنترل ( 12نفر) قرار داده شدند .مداخله ورزشی به مدت هش ت هفت ه 5 ،جلس ه در
هفته و هر جلسه  30تا  50دقیقه انجام شد .برای تجزیه و تحلیل متغیرهای اندازه گیری شده از تحلیل واریانس یک راه ه
و سطح معناداری  p≤0/05استفاده شد.
یافتهها :متعاقب هش ت هفت ه تم رین ش اخصه ای ری وی  ,PEF, FVC FEV1 ,FEV1/FVCو VO2maxب ه ط ور
معناداری در گروه مداخله ورزشی افزایش یافت ،در حالی که گلوکز خون و  HBA1cب ه ط ور معن اداری ک اهش یاف ت.
همچنین ارتباط معکوس و معناداری بین گلوکز خون و شاخصهای ریوی مشاهده گردید (.)p≤0/05
بحث و نتیجهگیری :به نظر میرسد تمرینات ترکیبی منظم میتواند با کاهش شاخصهای گلیسمی نقش مهم ی در بهب ود
شاخصهای ریوی و حداکثر اکسیژن مارفی بیماران مبتال به دیابت نوع  2ایفا کند.
کلمات کلیدی :دیابت نوع  ،2تمرینات ورزشی ،عملکرد ریوی.

* نویسنده مسئول:
م رس آموزشه فن و حرف اي سک،
واحک تهکرا (ان یشک  ،دانشکه آزاد
اسيم تهرا ایرا
0918-4687857
E-mail: rooholah.rezaee@yahoo.com
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1 1آموزشککه فنکک و حرفکک اي سکک،
دانشککه آزاد اسککيم واحکک بهبهکک
بهبه ایرا
 2ک رشن س ارش فیزیولوژي ورزش گرو
تربیت ب ن و علوم ورزش دانشکه آزاد
اسيم واح آب دا آب دا ایرا
3 3آموزشه فن و حرف اي سک ،واحک
تهرا (ان یشک  ،دانشکه آزاد اسکيم
تهرا ایرا
 4دانشککی ر گککرو فیزیولککوژي ورزشکک
دانشککه تربی کت ب ک ن دانشککه شککهی
چ،را اهواز ایرا

چکیده
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مقدمه
دیابت ملیتوس از مشکالت اساسی بهداشت عمومی است که از
دالیل عمده شیوع امراض مختلف و افزایش مرگ و می ر ب ه ش مار
میرود.1سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده که جمعیت بیماران
مبتال به دیابت از  177میلیون نفر در سال  2000به  366میلیون نف ر
در سال  2030افزایش خواهد یافت .2دیابت نوع  2بیم اری م زمن،
جدی و پیشرونده ای است که با آسیب های متع دد در باف ته ای
مختلف همراه است .عوارض عم ده و درازم دت ناش ی از دیاب ت
آسیب به ارگان های دیگر از جمله ریه اس ت ک ه همگ ی حاص ل
آس یب ه ای میک رو و ماکروواس کوالر م ی باش ند .3-5گس ترش
اختالالت عملکرد ریوی ناشی از بیم اری دیاب ت ش یرین در ح ال
پیشروی به نزدیک هشتاد درصد از جمعیت بیم اران دی ابتی جه ان
است .6مطالعات متعدد نشان داده اند که دیابت ب ا ک اهش عملک رد
ری وی و همچن ین ض عف عض الت تنفس ی هم راه اس ت .7-9در
مطالعات انجام شده مشخص شده ک ه عملک رد ری وی در بیم اران
مبتال به دیابت نوع  2بسیار پایینتر از افراد غیر دی ابتی م ی باش د.10
یکسری فرآیندها از جمله گلیکوزیالس یون عض الت ج دار قفس ه
سینه و پروتئین های جدار برونش  ،ضخامت بازال المینا و اف زایش
استعداد ابتال به عفونت ه ای تنفس ی موج ب آس یب ه ای ری وی
می شوند .12،11،4هیپرگلیسمی ،التهاب و استرس اکس یداتیو ناش ی از
دیابت نیز می توانند با اختالل عملکرد عضالت تنفسی همراه باشند
که یکی از عوامل خطرساز بیماری های محدود کننده ریه به ش مار
می رود .13همچنین نتایج تحقیقات انجام شده نشان دادند که دیابت
با اختالل در عملکرد دیافراگم ،باعث کاهش قاب ل توج ه عض الت
تنفسی میشود؛ در این می ان ،تخری ب اکس ون عا ب فرنی ک در
بیماران دیابتی ،سازوکار احتمالی برای کاهش قدرت عضله دیافراگم
(عضله اصلی تنفس) شناخته شده اس ت. 14-16اخ تالل در عملک رد
عضله دیافراگم و سایر عضالت درگیر در تنفس م یتوان د موج ب
تنگی نفس ،کاهش عملکرد ورزشی و اختالل تنفسی حتی در هنگام
استراحت شود .16،17عوارض ریوی دیابت نسبت به س ایر ع وارض
بسیار کم شناخته شده و تعداد مطالع اتی ک ه در ای ن زمین ه انج ام
گرفته بسیار کم است.13
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پزشکی ،وسیله مناسب و ک م هزین ه ای ب رای پیش گیری و درم ان
بیماری دیابت نوع  2محسوب میشود .18،19کنترل گلیسمیک ،کنترل
وزن ،افزایش آمادگی قلبی -عروقی و ری وی و در نهای ت اف زایش
ت وان عض النی از ت ثیرات مثب ت ورزش در ارتق ای س المت
میباشد .2،20از طرفی در درمان بیماریهای تنفسی به منظ ور حف
عملکرد ریوی موجود و حذف ی ا ک اهش مش کل تنفس ی بوج ود
آمده ،نیاز به افزایش قدرت و تحم ل سیس تم تنفس ی م یباش د.19
ورزش های هوازی به فعالیت های ورزشی ط والنی م دتی اط ال
میشود که نیاز به اکسیژن دارند .ای ن ن وع فعالی ت ه ای ورزش ی
اندامها را تحریک میکند که برای سلول های ب دن اکس یژن ف راهم
سازند و این اکسیژن از طریق جریان خون دردسترس عضالت فعال
قرار می گیرد .برای ایجاد ای ن ن وع متابولیس م ه وازی در س لول،
تمرینات ورزشی باید با شدت زیربیشینه و در مدت ط والنی انج ام
شوند .به دنبال تمرینات هوازی تغییرات و سازگاریهای س اختاری
و مفیدی در ریهها و عرو خونی ایجاد میشود .به عبارت دیگر ب ا
انجام تمرینات هوازی اکسیژن بیشتری وارد ریهها و دی اکسیدکربن
بیشتری از ریهها خارج شده و در نهایت انتقال اکس یژن ب ه س لول
های عضالنی بهتر انجام می شود .21از طرف دیگر نت ایج مطالع ات
پژوهشی نشان دادند ک ه تمرین ات مق اومتی ب ه عن وان بخش ی از
فعالیتهای بدنی توص یه ش ده توس ط انجم ن آمریک ایی دیاب ت ،
موجب سازگاری های ساختاری در عضالت اسکلتی و متعاقبا بهبود
در عضالت تنفسی میگردد .3،22با توجه به کمبود اطالعات در مورد
اثرات ورزش بر عملکرد ریوی در بیماران مبتال ب ه دیاب ت ن وع ،2
پژوهش حاضر با هدف بررسی ت ثیر تمرین ات ترکیب ی (ه وازی و
مقاومتی) بر شاخصهای عملکرد ریوی در مردان مب تال ب ه دیاب ت
نوع  2انجام شد.

مواد و روشها
در تحقیق نیمه تجربی حاضر 24 ،مرد مبتال ب ه دیاب ت ن وع ،2
ساکن شهر اهواز از طریق مراجع ه ب ه بیمارس تان ه ا ،درمانگ اه و
کلینیک تخاای دیابت به صورت داوطلبانه و روش نمون ه گی ری
هدفمند انتخاب شدند .پرسشنامه همکاری و اطالعات ف ردی ،ف رم
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شامل بیماری های قلبی عروقی ،نفروپاتی ،نوروپاتی ،رتینوپ اتی و

فعالیت ورزشی اولین خط درمان و با رعایت مراقبتهای وی ژه

] [ DOI: 10.18869/acadpub.aums.4.4.255

محمدطاهر افشونپور و همکاران

آم ادگی ش رکت در فعالی ت ورزش ی

آلمان) و با نرم افزار  LS8جمعآوری شدند.

) )PAR-Q Readiness Questionnaireو رض ایت نام ه ش رکت در
اختیار آنان قرار گرفت .معیارهای ورود به مطالعه شامل :مردان مبتال

ش اخصه ای عملک رد ری وی

FEV1

 PEF ، FVC ،و

 FEV1/FVCبا استفاده از دستگاه اسپیرومتری دیجیتالی م

دلIF8

به دیابت نوع دو با دامنه سنی  50-30سال ،قند خون ناش تای زی ر

ساخت کشور آلمان ،در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه تربیت ب دنی

 200میلی گرم بر دس ی لیت ر ،ع دم ما رف س یگار ،ع دم تزری ق

شهید چمران اهواز اندازه گیری شد .تمامی اندازه گیریه ا متعاقب ا

انسولین ،عدم ابتال به بیماری ه ای قلب ی -عروق ی ،بیم اری ه ای

پس از پایان هشت هفته تمرین ترکیبی (مقاومتی و ه وازی) انج ام

تنفسی (آسم ،سل ریه) ،ناهنجاری های ساختاری بدنی و مش کالت

شد.

پایین تر از  40میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه ،نداشتن فعالیت م نظم

هموگلوبین گلیکوزیله آزمودنی ها ،پیش از شروع تمرینات ترکیب ی

ورزشی طی  6ماه گذشته ،عدم سابقه هیپوگلیسمی مکرر در حال ت

و پس از گذراندن حدود  12ساعت ناشتایی که برای افراد مبتال ب ه

استراحت یا هنگام ورزش بود .آزمودنی ه ا ک امال ب ا اه داف ای ن

دیابت با توجه به نظ ر پزش ک آنه ا در نظ ر گرفت ه ش د ،مق دار 5

مطالعه آشنا شدند و آموزش های الزم در ارتباط ب ا روش ک ار ب ه

میلی لیتر خون از سیاهرگ بازویی هر ف رد در هنگ ام ص بح و ب ین

صورت شفاهی و کتبی را دریافت نمودند .پس از امض ای رض ایت

ساعات  8تا  10گرفته شد .بالفاصله نمونههای خ ون در لول هه ای

نامه آگاهانه ،افراد داوطلب توس ط پزش ک ف و تخا ص غ دد و

مخاوص ریخته شد و جهت ان دازه گی ری ب ه آزمایش گاه انتق ال

متابولیسم تحت معاینه پزشکی قرار گرفتند .سپس به طور تا ادفی

یاف ت .س طوم هموگل وبین گلیکوزیل ه ( )HbA1cب ه روش

به دو گروه تمرین ترکیبی ( 12نفر) و گروه کنترل ( 12نفر) تقس یم

کروماتوگرافی تعویض یونی و با استفاده از کیت

( BIOSYSTEMS,

شدند .سنجش های تن سنجی (وزن و قد) و ترکیب بدنی (شاخص

 )KOREAدر گلبولهای قرمز اندازه گیری ش د .گل وکز خ ون ب ه

توده بدن و درصد چربی بدن) هر آزم ودنی قب ل از ش روع اول ین

روش گلوکز اکسیداز با استفاده از کیت (پارس آزمون ساخت ایران)

جلسه در آزمایشگاه فیزیولوژی شهید چمران اهواز توسط کارشناس

و ب ا روش آنزیماتی ک ،فتومتری ک و ب ا دس تگاه اتوآن االیزر م دل

آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت.

 BT-3000اندازه گیری شد.

اندازه گیری ها :خاوصیات آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی ،ق د

پروتکل تمرینی :در تحقیق حاضر مداخله تمرینی شامل ترکیبی

و وزن آزمودنیها به ترتیب ب ا دق ت  5میل ی مت ر و  0/2کیل وگرم

از برنامه تمرینی هوازی و مقاومتی دایره ای بود که با رعایت نکات

اندازهگیری شد.

ایمنی و توصیه های انجمن دیابت آمریکا 5بیم اران تح ت نظ ارت

ترکیب بدنی آزمودنیها نیز به وسیلۀ دستگاه ترکیب بدن (م دل
المپیا  ،3/3کمپانی گوان ،کره جنوبی) اندازه گیری شد.

پژوهشگر انجام میدادند .قبل از شروع تمرین  10دقیقه برنامه گ رم
کردن شامل تمرینات هوازی به صورت ( 2مرحله  3دقیق ه ای ،ب ه

ارزیابی قدرت حداکثر قدرت ح داکثر ی ا ی ک تک رار بیش ینه

ترتیب راه رفتن سریع و دویدن نرم) و سپس انجام حرکات کششی

( )RM1در  6حرکت پرس سینه ،پرس پا ،دوسر ب ازویی ب ا ه التر،

ایستا بود .پس از اتمام تمرین اصلی نی ز ،س ردکردن ک ه ش امل راه

پشت ران ،پایین کشیدن دستگاه لت و جلو ران با استفاده از فرمول

رفتن سریع و دویدن آرام به مدت  6دقیقه و انجام حرکات کشش ی

برزیسکی 23اندازه گیری شد:

بود ،انجام شد .13جهت پیش گیری از خط رات احتم الی ،جلس ات

(تکرار × / )1/0278 - 0/0278وزنه انتخابی=

1RM

تمرین با حضور پرستار صورت گرفت .قبل از تمرین وضعیت قن د

برای تعیین حداکثر اکسیژن مارفی ،آزمودنی ها پروتکل بروس

خون بیماران توسط گلوکومتر و فشارخون توسط فشارسنج دیجیتال

تعدیل شده  24را ب ر روی تردمی ل (م دل ، Saturn, h/p/Cosmos

بررسی می شد ،تا درصورت خارج بودن از مح دوده ه ای توص یه

آلمان) انجام دادند و داده های مرتبط با مبادلۀ گازه ای تنفس ی ب ه

شده ،از تمرین جلوگیری شود .گروه تمرین هوازی تداومی به مدت

طور مداوم با اس تفاده از دس تگاه گ از آن االیزر (م دل ،Gunshorn

 8هفته ( 16جلسه 2 ،جلسه در هفته و هر جلسه  15تا  50دقیقه) به
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عضالنی و اسکلتی ،س طح ح داکثر اکس یژن ما رفی ()VO2max

ارزیابی بیوشیمیایی :برای تعیین س طح اولی ه گل وکز خ ون و
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تأثیر تمرینات ورزشی بر شاخص های عملکرد ریوی در مردان مبتال به دیابت نوع 2

(Physical Activities

257

258

تمرین پرداختند .برنامه ریزی شدت و حجم تمرین هوازی براساس

مقاومتی دایره ای 2 ،جلسه در هفته و هر جلسه تم رین ( 30ت ا 60

مطالعات پیشین و توصیههای انجمن آمریک ایی دیاب ت مرب وط ب ه

دقیقه) به تمرین پرداختند .به گونه ای که هر هفته به طور فزاینده بر

ورزش افراد مبتال به دیابت صورت گرفت .مرحله اصلی تم رین در

میزان بار کاری تمرین افزوده میش د .پروتک ل تم رین ،ترکیب ی از

جلسه اول شامل  20دقیقه فعالیت با شدت  40تا  45درصد حداکثر

تمرین هوازی و مقاومتی ب ه ص ورت  4جلس ه در هفت ه (2جلس ه

ضربان قلب بود که به صورت تداومی تا هفته هشتم به زمان تمرین

تمرین مقاومتی و  2جلسه تمرین هوازی) به مدت هشت هفت ه ب ه

و شدت تمرین افزوده شد (جدول .)1

اجرا در آمد .گروه کنترل نیز طی دوره تحقی ق ه یچ گون ه فعالی ت
بدنی نداشت و فقط پیگیری شدند.

گروه تمرین مقاومتی تحت تمرینات با وزنه طب ق درص دی از
قدرت بیشینه آنان تحت نظارت پژوهش گر ،ب ه م دت  8هفت ه ب ه
تمرین پرداختند .به منظور اصل تن وع تم رین و ک اهش یکن واختی
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روش آماری

تمرینات به صورت ایستگاهی (دایرهای) انجام شد و در هر ایستگاه

استاندارد بیان ش ده اس ت .در ای ن پ ژوهش از روشه ای آم اری

تمرین مربوط به یک عضله با ایستگاه مشابه در دورههای دیگ ر در

توصیفی شامل :میانگین و انحراف معی ار ب رای محاس به س ن ،ق د،

صورت امکان متفاوت بود تا با رعایت اصل تنوع تمرین برای افراد

وزن ،شاخص توده بدن ،درصد چربی بدن و طول مدت بیم اری ،و

مورد مطالعه بهره برده شود .در برنامهه ای تم رین ق درتی توص یه

برای تعیین طبیعی بودن توزی ع دادهه ا از آزم ون ش اپیرو -ویلک ز

شده تا سعی شود همه گروه های بزرگ عضالنی در قالب  8ت ا 10

استفاده شد .همچن ین ب رای مقایس ه درون گروه ی از آزم ون ت ی

تمرین در هر جلسه تمرین داده شوند .4بر هم ین اس اس تمرین ات

زوجی (تی وابسته) و از آزمون تحلیل واریانس جهت مقایس ه ب ین

ق درتی ای ن پ ژوهش ش امل  3دای ره ب ا  9ایس تگاه در ه ر دای ره

گروهی استفاده شد .کلیه عملیات تجزیه و تحلیل آم اری در س طح

برنامه ریزی شد . 5گروه تمرین (12نفر) به مدت هشت هفته تمرین

معنیداری  p>0/05و توسط نرم افزار  SPSSنسخه  19انجامگردید.

جدول  :1پروتکل تمرین هوازی تداومی
هفته

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

مدت (دقیقه)

15

20

25

30

35

40

45

45

شدت ()HRmax

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

60-65

65-70

65-70

جدول  :2دورهها و ایستگاههای تمرینی گروه مقاومتی
دایره A

دایره B

دایره C

1

پرس باال سینه (دمبل)

پرس سینه (هالتر)

قفسه سینه (دستگاه)

2

نشر از طرفین (دمبل)

پرس سرشانه(هالتر)

لیفت با دستگاه

3

زیر بغل تک خم(دمبل)

زیر بغل قایقی با دستگاه

سیم کش از جلو با دستگاه

4

جلوبازو تک خم(دمبل)

جلوبازو الری

جلوبازو (هالتر)

5

پشت بازو (دمبل)

پشت بازو خوابیده(هالتر)

پشت بازو ایستاده با دستگاه

6

جلوپا دستگاه

پرس پا دستگاه

پشت پا دستگاه

7

سا پا (ایستاده)

سا پا (نشسته)

سا پا (پرس پا)

8

شکم (کرانچ)

دراز و نشست

شکم (خلبانی)

9

فیله کمر

پیچ کمر

پهلو با دمبل
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تم رین و همچن ین تقوی ت عض الت در زوای ای مختل ف عض له

تمام اطالعات در این تحقی ق ب ر اس اس می انگین  ±انح راف

تأثیر تمرینات ورزشی بر شاخص های عملکرد ریوی در مردان مبتال به دیابت نوع 2

جدول  :3برنامه  8هفته تمرین گروه مقاومتی

3

3

A,B,C

15-12

50-40

60-40

5-3

4

3

A,B,C

15-12

50-40

60-40

5-3

5

3

A,B,C

12-10

60-50

60-40

5-3

6

3

A,B,C

12-10

60-50

60-40

5-3

7

3

8

3

A,B,C

10-8

70-60

60-40

5-3

A,B,C

10-8

70-60

60-40

5-3

شاخص های عملکرد ریوی و حداکثر اکسیژن ما رفی در بیم اران

یافتهها
در جدول  4یافته ه ای مرب وط ب ه ش اخصه ای ت ن س نجی
آزمودنی ها آورده شده اس ت .یافت ه ه ای بدس ت آم ده از مقایس ه
میانگین مقادیر پ یش آزم ون و پ س آزم ون تم رین ترکیب ی روی
غلظت های گلوکز خون ناش تا ،هموگل وبین گلیکوزیل ه (،)HbA1c
 PEF ،FEV1/FVC ،FEV1 ،FVCو  VO2maxبا استفاده از آزم ون
آماری تی وابسته بیانگر آن است که ای ن تف اوت می انگین در هم ه
متغیرها از لحاظ آماری معنادار است ( ،)p>0/05به ای ن معن ی ک ه
تمرین ورزشی ترکیبی توانسته اس ت غلظ ته ای گل وکز خ ون و

مبتال به دیابت نوع  2گردد .نتایج بین گروهی با اس تفاده از آزم ون
تحلی ل واری انس تف اوت معن یداری در گل وکز خ ون،HbA1c ،
شاخص های عملکرد ریوی و ح داکثر اکس یژن ما رفی در گ روه
تم رین ترکیب ی در مقایس ه ب ا گ روه کنت رل نش ان داده اس ت
(()p>0/05جدول  .)5همچن ین نت ایج آزم ون همبس تگی پیرس ون
ارتباط معناداری و معکوس ی را ب ین ش اخص ه ای ،FEV1 ،FVC
 FEV1/FVCو گلوکز خون بیماران مبتال به دیابت نوع  2نش ان داد
(()p>0/05جدول .)6

 HBA1cرا ک اهش ده د و از ط رف دیگ ر موج ب اف زایش
جدول  :4مشخاات دموگرافیک آزمودنیها
شاخص

گروه

میانگین  ±انحراف معیار

سن (سال)

تمرین ترکیبی

40/5±83/40

کنترل

41/4±75/54

تمرین ترکیبی

08ا174/16±6/

قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدن (گیلوگرم بر مترمربع)
دوره دیابت (سال)

کنترل

175/5±83/62

تمرین ترکیبی

83/9±00/34

کنترل

82/8±25/85

تمرین ترکیبی

26/1±43/94

کنترل

26/1±08/82

تمرین ترکیبی

5/1±29/65

کنترل

5/1±04/57
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20-15

50-40

60-40

5-3

غیر فعال،

A,B

(راه رفتن و فعالیتهای سبک)

2

3

60-40

5-3

بین حرکات

غیر فعال،

1

3

A,B

20-15

40-30

حرکات

دوره ها

بین دوره ها

(راه رفتن و فعالیتهای سبک)

هفته

فرکانس

دایره

تکرار

شدت

استراحت بین

استراحت بین

نوع استراحت
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جدول  :5نتایج آزمون تی وابسته و آزمون تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق
گروه

متغییر

درون گروهی

تمرین ترکیبی

83/9±00/34

79/10±65/65

1/227

کنترل

82/8±25/85

83/9±42/33

0/465

0/651

شاخص توده بدن

تمرین ترکیبی

26/1±43/94

25/1±73/75

1/810

0/098

()kg/m2

کنترل

26/1±08/82

26/1±35/23

-0/617

0/550

حداکثر اکسیژن مارفی

تمرین ترکیبی

33/2±41/49

36/1±25/58

-3/183

*0/009

()ml/kg.min

کنترل

34/3±40/14

34/2±19/27

0/162

0/875

گلوکز خون ()mg/dl

تمرین ترکیبی

7/1±60/18

6/0±53/75

3/549

*0/005

کنترل

7/1±18/33

7/1±54/29

-1/763

0/106

تمرین ترکیبی

159/29±67/72

123/26±24/48

4/595

*0/001

کنترل

153/12±01/80

154/12±58/65

-/341

0/740

تمرین ترکیبی

3/0±71/32

4/0±33/44

-3/233

*0/008

کنترل

3/0±85/26

3/0±75/33

0/877

0/399

تمرین ترکیبی

3/0±07/35

3/0±46/34

3/310

*0/007

کنترل

3/0±14/39

3/0±21/25

-0/430

0/676

تمرین ترکیبی

74/9±26/88

87/6±84/10

-4/443

*0/001

کنترل

78/8±16/83

76/8±56/86

0/401

0/696

تمرین ترکیبی

7/1±03/07

8/0±16/89

-3/402

*0/006

کنترل

7/0±04/90

6/0±95/88

0/365

0/722

وزن ()kg

)mg/dl( HbA1c
)L( FVC
)L( FEV1
)%( FEV1/FVC
)L( PEF

مفدار t

P value

مقدار F

P value

0/228

0/849

0/367
0/344

0/936

†0/018

6/600

†0/030

5/382

†0/001

13/674

†0/001

13/178

†0/001

14/970

†0/001

13/277

†0/001

15/151

دادهها باورت میانگین  ±انحراف استاندارد؛* تفاوت معنیداری در سطح  p>0/05نس بت ب ه قب ل از تم رین در هم ان گ روه؛† تف اوت معن یداری در س طح
 p>0/05نسبت به گروه کنترل.

جدول  :6نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شاخصهای گلیسمی و عملکرد ریوی
متغیر

HbA1c

FBS
P

R

P

R

FVC

*0/34

-0/452

0/067

-0/370

FEV1

*0/039

-0/423

0/072

-0/371

FEV1/FVC

*0/044

-0/414

0/494

-0/147

PEF

0/123

-0/324

0/162

-0/295

VO2max

0/092

-0/351

0/347

-0/201
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پیش آزمون

پس آزمون

بین گروهی
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اول ( )FEV1است که تحت ت ثیر عوام ل متع دد ک اهش م ییاب د.

بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر بررسی ت ثیر هشت هفته تمرین ترکیب ی
(هوازی و مقاومتی) بر شاخصهای عملکرد ریوی و همچنین بی ان
ارتباط بین ش اخصه ای عملک رد ری وی و ش اخصه ای کنت رل
گلیسمیک در بیماران مبتال به دیابت نوع  2بود .هشت هفته تم رین
ترکیب ی (ه وازی و مق اومتی) موج ب اف زایش معن ی دار در
شاخصهای عملک رد ری وی PEF ،FEV1/FVC ،FEV1 ،FVCو
VO2maxو همچن ین ک اهش معن اداری در ش اخصه ای کنت رل
دیابت نوع 2

شد .

نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین ترکیب ی موج ب اف زایش
معنی دار در شاخصهای عملکرد ریوی  FEV1 ، FVCشد ک ه ب ا
یافتههای اشو و همک اران 27ک ه ت ثیر  12هفت ه تم رین ه وازی و
مقاومتی را بر عملکرد ریوی بیماران مبتال به دیابت ن وع  2بررس ی
کردند و بهبود معناداری را در شاخصه ای عملک رد ری وی ،FVC
 FEV1نشان دادند ،هم راستا بود .همچنین مهدی زاده و همکاران

28

ت ثیر تمرینهای مقاومت مرکزی را بر شاخصهای ری وی در زن ان
چا مبتال به دیابت نوع دو بررس ی کردن د و نش ان دادن د تم رین
مقاومتی مرکزی به طور معناداری به افزایش ش اخصه ای ری وی
 FEV1 ،FVCدر زنان چا مبتال به دیابت نوع  2میشود ،ک ه ای ن
نتایج نیز با یافتههای تحقیق حاضر هم راس تا ب ود .ظرفی ت حی اتی
سریع جریان بازدمی ( )FVCاز حجمهای پویای ریوی است که ب ه
سن ،سطح فعالیت بدنی ،ترکی ب ب دن ،و وض عیت س المتی اف راد
بستگی دارد29؛ ارزش این شاخص که بیانگر قدرت عضالت تنفسی
و عمل ریه هاست ،ب ه قابلی ت ارتج اعی ری ه و مقاوم ت مج اری
هوایی بستگی دارد؛  FVCتحت ت ثیر ق درت عض النی تنفس ی و
میزان پذیرش قفسه سینه نیز قرار میگیرد30؛ از سوی دیگ ر ک اهش
حجم ریه و محدودیت جریان هوا با میزان قند خون و چرب ی ب دن
ارتباط دارد .افزایش  FVCمتعاقب هشت هفت ه تم رین ترکیب ی در
تحقیق حاضر را میتوان به بهبود در ق درت و اس تقامت عض الت
تنفسی به ویژه دیافراگم و همچنین کاهش ش اخصه ای گلیس می
قند خون و  HbA1cدر بیماران مبتال به دیابت نوع  2نس بت داد .از
دیگر شاخصهای مهم عملکرد تنفسی حجم بازدم پرفشار در ثانی ه

انسداد راههای هوایی ،از دست رفتن نی روی االس تیکی ری ه ،و ب ه
طور معمول رشد نابالغ عضالت تنفسی است؛ لذا با بهبود قدرت و
استقامت عضالت تنفسی متعاقب تمرین ورزشی FEV1 ،نیز افزایش
پیدا میکند .30همچنین نتایج تحقیق حاضر اف زایش معن ی داری در
نسبت  FEV1/FVCو حداکثر اکسیژن مارفی متعاقب هشت هفت ه
تمرین ترکیبی در بیماران مبتال ب ه دیاب ت ن وع  2نش ان داد ک ه ب ا
تحقیقات اشو و همکاران 27و قالوند و همکاران 13که ت ثیر هش ت
هفته تمرین هوازی را بر شاخصهای قلبی -تنفسی بیماران مبتال به
دیابت نوع  2بررسی کردند و در یافتند که تم رین ه وازی موج ب
افزایش نسبت  FEV1/FVCو  VO2maxدر بیماران مبتال به دیاب ت
نوع  2میشود هم راستا بود.
کاهش آمادگی هوازی و فعالیت بدنی ارتباط مثبت و معنیداری
با میزان مرگ و می ر اف راد مب تال ب ه دیاب ت ن وع  2دارد . 31برخ ی
تحقیقات نی ز نش ان م یده د ک ه تمرین ات ه وازی 27و تمرین ات
مقاومتی

 33و 32

موجب افزایش سازگاری هوازی در این بیماران م ی-

شود .افزایش  VO2maxنسبت به قبل از فعالیت ورزشی را میت وان
نتیجه سازگاری دس تگاه قلب ی -عروق ی ،عض النی و متابولی ک ب ا
فعالیتهای ورزشی دانست که در تحقی ق حاض ر ش امل تمرین ات
ترکیبی بود .این سازگاریها شامل افزایش ظرفیت اکسایشی عض له،
افزایش میزان ک ل هموگل وبین ،اف زایش س وخت چرب ی و ک اهش
گلیکولیز ،افزایش حجم پایان دیاستولی (پیشبار قلبی) ،کاهش حجم
پایان سیستول و افزایش حج م ض ربهای اس ت .ب هع الوه اف زایش
اختالف اکسیژن خون سرخرگی– سیاهرگی ،افزایش فعالیت آن زیم-
های چرخه کربس و دستگاه انتقال الکترون ،افزایش تعداد و ان دازه
میتوکندری ،افزایش بافت عضالنی و کارآیی آنها است .34با توجه ب ه
ریسک فاکتورهای قلبی -عروقی و ضرورت پیشگیری درم ان ای ن
ریسک فاکتورها ،ت کید بر فعالیت بدنی و آمادگی قلبی -عروقی افراد
دیابتی فاکتوری مهم برای جلوگیری از بیماریهای قلبی -عروقی در
آنها میباشد.
کیسنر و همکاران35عنوان م ی کنن د ک ه در انج ام ورزشه ای
هوازی تغییراتی در سیستم عضالنی و قلبی -عروقی و ریوی اتف ا
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گلیسمی گلوکز خون و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مب تال ب ه

کاهش در  ،FEV1بازتابی از کاهش مجموع ظرفی ت ری ه ،اف زایش
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شامل تغییراتی درگردش خون ،افزایش ضربان قلب ،اف زایش فش ار

جریان بازدمی و حجم بازدم پر فشار در ثانیه اول این ش اخص نی ز

خون شریانی  ،افزایش نیاز به اکس یژن و اف زایش س رعت و عم ق

رش د ک رده و بهب ود یافت ه اس ت .ب ه نظ ر م یرس د اف زایش در

تنفس که ناشی از وارد عم ل ش دن عض الت ثانوی ه ت نفس اس ت

ظرفیتهای حیاتی سریع جریان بازدمی و حجم بازدم پ ر فش ار در

می باشد .افزایش دمای بدن ،اف زایش تحری ک عض الت و مفاص ل

ثانیه اول متعاقب تمرینات ترکیبی به دلیل افزایش حج م ری هه ا و

سبب تحریک سیستم تنفس در همان ثانیه اول ورزش میش ود ،ب ه

خاصیت االستیکی ری هه ا اس ت .از طرف ی ق درت عض الت ب ین

همین دلیل تهویه دقیقه ای و فرکانس ت نفس اف زایش یافت ه و ک ل

دنده ای می تواند بر ظرفیت حیاطی سریع جریان بازدمی اث ر گ ذار

حجمهای ریوی افزایش مییابد .بنیتو و همکاران 36نشان دادن د ک ه

باشد .بنابراین انجام تمرینات ترکیبی و تکرار حرکات همراه با حف

ورزش هوازی ،حجم جاری الگوی تنفسی را تغییر میدهد .افزایش

ریتم منظم تنفس های عمیق و دیافراگمی باع ث اف زایش ق درت و

در سرعت تنفس سبب افزایش تهویه در دقیق ه م یش ود .اف زایش

استقامت عضالت تنفسی و در نتیجه افزایش ظرفیت حی اتی س ریع

تهویه در طی ورزش به علت افزایش اطالعات گیرندههای حجم ی

جریان بازدمی میشود .در همه تحقیقات عنوان ش ده اس ت ک ه ب ا

ریوی و دیگر گیرندههایی میباش د ک ه در مرک ز کنت رل ت نفس از

انجام تمرینات ورزشی ،استقامت و تحمل عضالت تنفسی اف زایش

عاب واگ بدست میآید .در نتیجه ابتدا افزایش در حجم جاری و

مییابد که میتوان د س بب اف زایش اتس اع قفس ه س ینه و اف زایش

سپس افزایش در سرعت تنفس اتفا میافتد .نتایج تحقی ق حاض ر

حجم ه ای ری وی ش ود .بهب ود تناس ب قلب ی -عروق ی از طری ق

نیز نشان میدهد که با انجام تمرینات هوازی افزایش در حجمه ای

ورزشهای نظیر راه رفتن و دوچرخ ه س واری ب ه منظ ور تقوی ت

ریوی اتفا افتاده است که نشان دهنده اکسیژن رسانی بهتر و انتشار

ظرفیت ایجاد میشود.

41 ,40

اکسیژن به تمامی قسمتهای بدن اس ت و ب ه ط ور کل ی عملک رد

نتایج آزمون همبستگی پیرسون ارتب اط معن ادار و معکوس ی را

ری وی بع د از انج ام ورزش ه وازی اف زایش م ییاب د .فیش ر و

بین ش اخصه ای عملک رد ری وی  FEV1/FVC ،FEV1 ،FVCب ا

همکاران 37و گرومبای و همک اران 38عن وان م یکنن د ک ه ظرفی ت

شاخص گلیسمیک گلوکز خون نشان داد که نت ایج ای ن تحقی ق ب ا

حیاتی یا حداکثر مقدار هوایی که بعد از یک دم کامال عمیق میتوان

یافتههای تحقیق زین ال دین و همک اران 42ک ه ارتب اط معک وس و

با یک بازدم کامال عمیق خارج کرد در کلینیک به عنوان شاخای از

معناداری بین  FVCو شاخص گلوکز خون را گ زارش کردن د ه م

عملکرد ریه اندازه گیری میشود و اطالعات مفیدی در مورد قدرت

راستا ب ود .مکی ور و همک اران 43گ زارش کردن د ک ه ک اهش در

عضالت تنفسی و عمل ریهها میدهد .مقدار هوایی که در یک ثانیه

شاخصهای عملکرد ریوی  FEV1 ،FVCبه طور معناداری با کنترل

اول بازدم سریع از ریهها خارج میشود نی ز اطالع ات باارزش ی از

گلیمسیک ضعیف در ارتباط است .کاهش حجم ری ه و مح دودیت

مقاومت مجاری هوایی میدهد .هوکو 39نشان داد که افزایش در این

جریان هوا با میزان قند خون و چرب ی ب دن م رتبط م یباش د.

45 ,44

مقادیر نشان دهنده افزایش قدرت عضالنی و افزایش عملک رد ری ه

دیویس و همکاران 4نشان دادند ک ه اف زایش  1درص د در می انگین

است .افزایش در FEV1نیز نشان دهن ده ک اهش مقاوم ت مج اری

 HbA1cبا کاهش  4درصدی  FVCو  10درص دی  FEV1و نهایت ا

هوایی بعد از ورزش است .در تحقیق فعلی نیز نش ان داده ش د ک ه

افزایش  12درصدی مرگ و میر در بیماران مبتال به دیابت نوع  2در

افزایش در  FEV1به دنبال تمرین ترکیبی (هوازی و مقاومتی) دی ده

ارتباط است .احتماال کنترل گلیسمیک میتواند س هم بس زایی را در

شد .نسبت ، EFV1/FVCقدرت دستگاه تنفس و همچنین مقاوم ت

بهبود شاخصهای عملکرد ریوی ایف ا کن د ،و در ای ن می ان نق ش

جریان هوا را نشان میدهد که در افراد بزرگسال ب ه س ن و ان دازه

تمرینات بدنی بویژه تمرینات ترکیبی که از هر دو تمرین ه وازی و

بدن بستگی دارد .بیشترین این مقدار در کودکان وجود دارد .کاهش

مقاومتی سود میبرد ،حایز اهمیت است.

این شاخص نشانه افزایش مقاومت راههای هوایی و کاهش راندمان
تهویه است .تمرینات ترکیبی باعث بهبود این ش اخص گردی د .ب ه
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میافتد که منجر به افزایش ظرفیت تحمل فرد میشود .این تغییرات

نظر میرسد هم راستا با بهبود شاخصهای ظرفی ت حی اتی س ریع
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