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Abstract
Background and purpose: Aging is an important phenomenon. The aim of this study was to evaluate
the effect of eight weeks of aerobic training and supplementation of green tea on plasma apelin levels and insulin
resistance in elderly women with type 2 diabetes.
Materials and methods: In this quasi experimental research with pre–post-test design, 44
subjects were randomly selected from elderly women in Babol Diabetes Association, Iran. They were
divided into 4 groups (n= 11 per group): exercise+supplement, exercise+placebo, supplement, and
control. The exercise groups were trained for 8 weeks, 3 times per week, every session 60-minutes Nordic
walking at 50 to 75% maximum heart rate. Supplement groups used green tea tablets and the placebo
group used wheat flour capsules three times a day in a double-blind manner. Blood samples were
collected from all subjects in fasting conditions, 48 hours before and after the exercises. The ELISA
method was used to measure the biochemical variables. Univariate and multivariate analysis of variance
were used for data analysis.
Results: Univariate analysis of variance showed a statistically significant effect of the group on
glucose, insulin, and insulin resistance (P<0.001) and a non-significant effect on apelin (P= 0.333). Also,
based on the effect size, the exercise+supplement showed greater effects on insulin (η=0.39, P<0.001),
insulin resistance (η=0.38, P=0.001), and glucose level (η=0.36, P<0.001).
Conclusion: According to current findings, the Nordic walking and supplementation of green tea
improved insulin resistance and glucose level in elderly patients with type 2 diabetes. So, it could be of
great benefit in maintaining physical fitness of the elderly.
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چكیده
سابقه و هدف :پدیده سالمندی موضوعی دارای اهمیت میباشد .هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر هشت هفته تمرین
هوازی و مکملدهی چای سبز بر سطوح پالسمایی اپلین و مقاومت به انسولین زنان سالمند مبتال به دیابت نوع  2بود.
مواد و روشها :در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون -پس آزمون 44 ،نفر از زنان سالمند عضو انجمن دیابتت
شهرستان بابل ،انتخاب و در  4گروه  11نفری ،شامل گروه تمرین  +مکمل ،تمرین  +دارونمتا ،مکمتل و کنتتر تقستیم شتدند.
گروههای تمرین به مدت  8هفته ،سه جلسه  06دقیقهای در هفته ،تمرین پیاده روی نوردیک با شدت  06تا  50درصد حتداکرر
ضربان قلب ذخیره را انجام دادند .گروه مکمل ،سته بتار در روز بته رو

دوستوکور قتر هتای چتای ستبز و گتروه دارونمتا

کپسو های حاوی آرد گندم را مصرف کردند .نمونههای خون آزمودنیها ،قبل از شروع پروتکل و  48ساعت پس از آخرین
جلسه تمرین جمعآوری شد .از رو

االیزا برای اندازهگیری متغیرهای بیوشیمیایی و از رو های آماری تحلیل واریانس تک

و چند متغیره برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحلیل واریانس تک متغیره ،نشان از معنیداری آماری اثر گروه در سه متغیر گلوکز ،انسولین و مقاومت
انسولینی با  p >6/661و عدم معناداری آماری در متغیر اپلین با  p =6/333داشت .همچنین بر اساس اندازه اثرهتای مشتاهده
شده ،گروه تمرین  +مکمل نسبت به سایر گروهها ،تاثیر بتیشتتری بتر متغیرهتای انستولین ( ،)η=6/33 ،p>6/661مقاومتت
انسولینی ( )η=6/38 ،p>6/661و گلوکز ( )η=6/30 ،p>6/661داشت.
استنتاج :بر اساس یافته های پژوهش حاضر ،انجام تمرینات نورودیک به همراه مکمل چتای ستبز ،از طریتق بهبتود شتاخ
مقاومت به انسولین و گلوکز بیماران دیابت نوع  2میتواند در حفظ آمادگی جسمانی سالمندان تاثیر به سزایی داشته باشد.
واژه های کلیدی :سالمندی ،دیابت ،اپلین ،پیاده روی نوردیک ،چای سبز

مقدمه
شیوه زندگی جدیتد کته بتا کتاهش فعالیتت بتدنی،

اپیدمیولوژی نشان دهنده رابطه مستقیم بین عوامتل خطتر

تغذیه نامناستب و استترس متداوم همتراه شتده استت ،از

بیماریزای قلبی -عروقی ،چاقی و دیابت استت( .)3ایتن

مهمترین علل افزایش شیوع دیابت است( .)2 ،1مطالعتات

رابطه نشان دهنده نقش مهم آدیپوکاین ها در عوارض
E-mail: rhm@semnan.ac.ir

مولف مسئول :روح اهلل حق شناس -سمنان :دانشگاه سمنان ،دانشکده علوم انسانی
 .1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورز  ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 .2استادیار ،گروه فیزیولوژی ورز  ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 .3استادیار ،گروه فیزیولوژی ورز  ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران

 تاریخ دریافت 1330/8/23 :

تاریخ ارجاع جهت اصالحات 1330/3/4:

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تاریخ تصویب 1335/0/0 :

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 071اسفند 0937

48

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 11:57 +0330 on Wednesday October 23rd 2019

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل دهی چای سبز بر سطوح
پالسمایی آپلین و مقاومت به انسولین زنان سالمند مبتال به دیابت نوع 2

تأثير تمرین هوازی و مكمل دهي چای سبز بر آپلين زنان سالمند

مربوط به دیابت نوع  2میباشد( .)0،4اپلین ( )Apelinکه

نکردهاند( .)10افشانپور و همکتتاران ( )2610نشان دادنتد

شتد(،)0

که هشت هفته تمرین ترکیبتی در متردان دیتابتی نتوع 2

توسط پروفسور فوجینتو در ستا  1338کشت

از طرفتتی Krist ،و همکتتاران پتتس از دوازده هفتتته

خطرزای قلبی و عروقی و مقاومت به انسولینی مشتخ
شده است( )5و با دیابت نوع  2ارتبتاط نزدیکتی دارد(.)8

فعالیت ورزشی همراه با برنامته کتتاهش وزن ،افتزایش بیتان

اپلین عالوه بر بافت چربی از بافتهایی مانند ریه ،کبتد،

ژن اپلین در بافت چربی و کاهش آن را در سرم افراد چتا

کلیه ،عضتله استکلتی و قلتب ترشت شتده و در جریتان

و مبتال به دیابت نوع  2پس از عمل جراحتی و برداشتت

خون( )3و سیستم عصبی مرکزی نیز یافتت متیشتود()16

چربی ،مشتاهده کردنتد( .)18در برختی مطالعتات بتالینی

اپلین گلوکز مصرفی را مستتقیماً از طریتق گیرنتده APJ

گزار

شده است که در افراد چا و مقاوم به انسولین،

( Angiotensin receptor-like receptor APJ (Apelin

سطوح اپلین افزایش پیدا میکند و با کتاهش وزن بتدن،

) )receptorو مسیر پیام رسانی متصل به  Giو فعا سازی

سطوح خونی اپلین کاهش پیدا میکنتد( .)13امتروزه درمتان

پتروت ین کینتاز فعتا شتونده بتا آدنتوزین مونتو فستتفات

سنتی بیماری های غیر واگیر از قبیتل چتاقی و دیابتت بتا

()5' adenosine monophosphate-activated protein kinase

استفاده از برختی گیاهتان و یتا عصتاره هتای گیتاهی در

 AMPKافزایش می دهد و با اثری مشابه انسولین باعت

سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است( .)26چای سبز

فعا شدن  )Glucouse transporter 4( glut4در سلو شتده

( )Green teaحاوی مقدار زیتاد ترکیبتات پلتی فنلتی بتا

و با افزایش جذب گلوکز در بافتهای چربی و عضتله،

ظرفیت آنتی اکسیدان باال به نام کتاتیین استت( )21کته

تنظیم قند خون ،نقش مهمی را ایفتا متیکنتد(.)12،11

میزان جذب چربی توسط بدن را پایین میآورد( )22و به

گیرنتتده  APJبتتا چنتتدین زیرواحتتد گیرنتتده  Giپتتروت ین

عنوان یک ماده ضد پیتری( ،)23ضتد ستکته مغتزی(،)24

جفت شتده ( )Gi protein-coupledمترتبط بتوده( )13و

ضد سرطان( )20و ضد دیابت( )20شناخته شده است.

در

نشان داده شده استت کته در بیمتاران دیتابتی ،همتراه بتا

اجزای تشکیل دهنده چتای ستبز از جملته کتاف ین،

مقاومتتت انستتولین و بتتاال بتتودن انستتولین ،بیتتان اپلتتین از

ت تتانین بتته عنتتوان متتواد ضتتد التهتتاب و آنتتتی اکستتیدانی

طریق فعتا ستازی مستیرهای ستیگنالی فستفو اینوزیتیتد

شناخته شده است کته در بهبتود مقاومتت بته انستولین و

کیناز  ،)PI3k-Phosphoinositide 3-kinase( 3پروت ین

شده است هنگتامی

کاهش چاقی نقش دارد( .)25مشخ

کینتتتاز  cو پتتتروت ین کینتتتاز فعتتتا کننتتتده میتتتتوژن

که چای سبز بتا ورز

( )MAPK- Mitogen-activated protein kinaseدر

کته مصترف چتای ستبز یتتا ورز

بافت چربی افتزایش پیتدا متیکنتد( .)14تنظتیم و کنتتر

گیرد ،چربی سوزی بدن مو ها بیشتر اتفا

سط اپلین از طریتق فعالیتهتای ورزشتی در تحقیقتات
جدید گزار

شده است(.)10

همتراه باشتد در مقایسه با زمتانی
بتته تنهتتایی صتورت
میافتد(.)28

لذا با توجه به تأثیر جداگانه اپلتین و چتای ستبز بتر
روی مقاومت به انسولین و نقش تمرینهای ورزشی و با

در پژوهشتتی بتتا بررستتی تتتاثیر هشتتت هفتتته تمتترین

توجه به اهمیت شرایط ویژه در سنین سالمندی و استفاده

استقامتی بتتر بافتتت چربتتی و ترشتتحات آدیپوکتتاینی،

بیشتر از پروتکل تمرینتی و هتمچنتین مکمتل گیتاهی،

افزایش سطوح اپلین در عضتالت مشاهده شد و در بافت

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر  8هفتته تمترین متنظم

چربی ایتن افتزایش رخ نتداد کته علتت ایتن افتزایش را

هوازی و مصرف همزمان چتای ستبز ،بتر ستطوح اپلتین

کرده

پالستتما ،مقاومتتت انستتولینی و حستتایت گلتتوکزی زنتتان

ناشتی از فعالیتت  AMPحلقوی و کلستیم گزار

و در میتتتزان ستتطوح اپلتتین پالستتمایی تغییتتری مشتتاهده
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آدیپوکاینی است که اثرات مفیتتد آن در برابتر فاکتورهتای

باع

افزایش سطوح اپلین میشود(.)15

پژوهشی

فرزام سبحانی و همکاران

مواد و روشها

زوج) ،به مدت  8هفته استفاده شد .مدتزمان هر جلسته
دوسو کور متیباشتد کته

حداقل فاصله زمانی دو ساعت بعد از مصترف انستولین،

پس از فراخوان 44 ،نفر زن سالمند ،از بین زنتان ستالمند

اجرا شد( .)23یتک هفتته قبتل از شتروع فرآینتد تمترین،

عضو انجمن دیابتت شهرستتان بابتل ،انتختاب و پتس از

ضتتمن آمتتوز

نحتتوه استتتفاده از چتتوب دستتتیهتتا ،بتتا

تکمیل فرم سالمت و رضایتنامه کتبی و شرح روند انجتام

اندازهگیتری ضتربان قلتب استتراحت و بتا بتهکتارگیری

کار مبنی بر اجرای طترح ،ارزیتابیهتای اولیته و مراحتل

فرمو محاسباتی کارونن ،حداکرر ضربان قلب و ضربان

پیش آزمون صورت گرفتت و آزمتودنیهتا بته صتورت

قلب ذخیره آزمودنیها محاسبه شتد و جلستات تمرینتی

تصتادفی بتا استتفاده از نترمافتزار  NCSS PASS 11در

با شدت  06درصد حداکرر ضربان قلب ذخیره زیتر نظتر

 4گروه  11نفتری گتروه کنتتر ( ،)n=11گتروه مکمتل

مربی کارآزموده شروع و هر هفته حدود  0تا  5درصد با

چای سبز ( )n=11که یک نفر به علت مهتاجرت و عتدم

باال بردن سرعت پیادهروی به تعداد ضربان قلتب هتدف

ادامتته شتترکت در تحقیتتق حتتذف شتتد ( ،)n=16گتتروه

اضافه میشد ،تا در نهایتت در هفتته هشتتم بته محتدوده

تمرین هوازی و مکمل ( )n=11و گروه تمترین هتوازی و

شدت تمرینی  50درصتد حتداکرر ضتربان قلتب ذخیتره

دارونما ( )n=11قرار گرفتنتد .شترایط ورود بته پتژوهش

رسید .با استفاده از متر و ترازوی دیجیتالی به ترتیب قتد

شامل ابتال به دیابت نوع  2حداقل به مدت ده سا که از

و وزن آزمودنی ها اندازه گیری شتد .از بلتت و ستاعت

سوی انجمن دیابت شهرستان بابتل تاییتد گردیتد ،عتدم

پالر برای کنتر فشار تمرین بر روی بتدن آزمتودنی هتا

سابقه اجرای تمرین و یا حرکات منظم ورزشی در  0ماه

استفاده شد.

آزمون ،پس آزمون و به رو

گذشتتته ،عتتدم ابتتتال بتته بیماریهتتای زمینتتهای ماننتتد

دو گروه مکمل  +تمرین و گروه مکمل ،روزانته 3

بیماریهای قلبی ،کلیوی ،مفصلی و ...بود .آزمتودنیهتا

عدد قر

 066میلیگرمی چای ستبز را کته از شترکت

ابتتدا فتترم رضتتایتنامه و ستپس پرستتشنامتته ستتالمت را

کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی،

تکمیل نمودنتد .در تمتام مراحتل اجترای پتژوهش ،ایتن

واقع در شهرستان گرگان تهیه شده بود ،بعد از هر وعده

اطمینان به آزمودنیها داده شده بود که در صورت عدم

غذایی میل کردند .از آرد بو داده گندم به عنوان دارونما

تمایل به ادامه کار به هر دلیلی ،امکان ترک پتژوهش را

برای گروه تمرین  +دارونما استفاده شد.

دارند .هم چنتین در ابتتدای کتار هنگتام پتر کتردن فترم

برای اندازهگیری سطوح اپلین ،گلتوکز و انستولین،

مشخصات فردی و رضتایتنامته متعهتد شتدیم تتا تمتام

مقدار  0سیسی خون از سیاهرگ بازویی آزمتودنیهتا،

اطالعات شخصی و شرح بیماریها و درمانها در سوابق

پس از  12ساعت ناشتایی ،در دو مرحله پتیش آزمتون و

پزشکی آزمتودنیهتا بته صتورت محرمانته حفتظ شتود.

 48ساعت پس از آخرین جلسه تمرین بین ساعت  8الی

جهت آشناسازی آزمودنیهتا یتک هفتته قبتل از شتروع

 16صب گرفته شد .نمونههتا بالفاصتله درون لولته هتای

شرایط آزمتودنیهتا

محتوی  EDTAریخته و با سرعت  3666دور در دقیقه و

از لحتاظ ستتالمتی ارزیتابی و پروتکتل تمتترین در متتدت

به مدت  16دقیقه ،در  4درجه سانتیگتراد ستانتریفیوژ و

پروتکل ،زیر نظر پزشک متخص
آشنا سازی آموز

داده شد.

پروتکتتل تمتترین :در پتتژوهش حاضتتر از پروتکتتل

درشرایط انجماد  -36درجه سانتیگراد جهت انجام مراحل
بعتتدی نگهتتداری شتتد .از دستتتگاه االیزاریتتدر و رو

تمتتترین پیتتتادهروی نوردیتتتک ،بتتتا استتتتفاده از چتتتوب

االیزا ،ارزیابی سطوح پالسمایی اپلین ،با استفاده از کیت

دستیهای ویژه پیتاده روی سته روز در هفتته (روزهتای

 ،ZELL BIOانجام شد .ارزیابی سطوح قند خون ناشتتا،
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پژوهش حاضر از نوع نیمته تجربتی بتا طترح پتیش

 06دقیقه بود و حدود ساعت  11تتا  13صتب و رعایتت

تأثير تمرین هوازی و مكمل دهي چای سبز بر آپلين زنان سالمند

با استفاده از رو

اندازهگیری آنزیمی-کتالری متتری و

کیت پارس آزمون ،انجام شد .ارزیابی ستطوح مقاومتت
) (HOMA-IRبه صورت زیر محاسبه شد:

انسولینی در دو مقطع زمانی به تفکیک گروه های مختل

ماتریس واریانس-کوواریانس بررسی گردید( .)18همچنتین
مفروضتات تحلیتل واریتانس تتک متغیتره بتا استتتفاده از
آزمون دی آگوستینو برای نرما بتودن داده هتای تتک
متغیره و آزمون لون بترای بررستی همگنتی واریتانسهتا
استفاده گردید .پس از محاسبه اختالف میانگین پتیش و
پس آزمون ،از آزمونهای تحلیل واریانس تتک و چنتد
متغیتره بتترای بررستی تتتاثیر گتتروه بتتر متغیرهتتای تحقیتق
استفاده شد .از آزمون تعقیبی توکی برای مشخ

شدن

تغییر فاکتورهای اندازهگیری شده در پس آزمون نسبت
به پیشآزمون استفاده گردید .در تمام آزمتونهتا ستط
معنیداری  6/60در نظر گرفته شد.

)(Pg/ml

مکمل+ورز

(2/66)6/40

(2/06)6/30

مکمل

(2/60)6/45

(2/54)6/20

تمرین+دارونما

(2/28)6/40

(2/52)6/42

6/626

گلوکز

کنتر

(121/00)24/83

(113/43)24/15

6/662

)(mg/dl

تمرین  +مکمل

(123/00)13/30

(165/31)18/66

6/631

مکمل

(123/36)20/10

(123/06)21/05

6/832

تمرین+دارونما

(163/30)26/40

(162/40)26/30

6/628

انسولین

کنتر

(20/83)0/36

(20/51)4/32

6/131

)(mg/dl

تمرین  +مکمل

(20/31)4/20

(23/66)3/48

6/661

مکمل

(20/46)0/05

(20/14)4/33

6/653

تمرین+دارونما

(23/23)4/30

(26/84)4/25

6/661

مقاومت

کنتر

(8/60)3/20

(8/32)3/21

6/612

انسولینی

تمرین  +مکمل

(5/30)3/26

(0/30)3/20

6/663

مکمل

(8/15)3/03

(5/03)2/83

6/112

تمرین+دارونما

(0/08)2/25

(0/41)2/63

6/661

قد و وزن در ابتدای مطالعه چهار گروه مطالعه نشان نداد
(جدو شماره .)1

واری تانس تتتک و چنتتد متغی تره ،نتتتایج تحلی تل واری تانس
چند متغیتره ،تتاثیر معنتیدار گتروه بتر متغیتر پنهتان کته
متشکل از متغیرهای اپلین ،گلتوکز ،انستولین و مقاومتت
انسولینی متیباشتد مشتاهده شتد (،wilkslambda=6/48
 .)p=6/660 ،Partial Eta Square=6/22بتتتا توجتتته
بتتته معنتتتاداری تحلیتتتل واریتتتانس چنتتتد متغیتتتره ،اثتتتر
گتتروه بتتا استتتفاده از تحلی تل واری تانس تتتک متغی تره بتتر

 :1مقایستته ویژگتتیهتتای توصتتیفی میتتان گتتروههتتای
تمرین+دارونما

نشتتان از معنتتیداری آمتتاری اثتتر گتتروه در ستته متغیتتر
گلتتوکز ،انستتولین و مقاومتتت انستتولینی بتتا p >6/661
و عتتدم معنتتاداری آمتتاری در متغی تر اپلتتین بتتا p=6/333

داشت .بررسی برآورد پتارامتر ،انتدازه اثتر و معنتیداری

مطالعه

ویژگیهای توصیفی

پتتتس از بررستتتی و تاییتتتد مفروضتتتات تحلیتتتل

انسولینی بررسی شد .نتایج تحلیل واریانس تک متغیتره،

تحلیل های اولیه اختالف معنادار آماری میان ستن،

مختل

6/661

تک تک متغیرهای اپلین ،گلتوکز ،انستولین و مقاومتت

یافته ها

جددل ش اد

6/663

اپلین

کنتر

(2/45)6/03

واریانس چند متغیره بتا استتفاده از آزمتون ماردیتا بترای
طبیعی بتودن دادههتا و آزمتون  Box's Mبترای همگنتی

(2/52)6/35

6/243

متغیر وابسته

 IBM SPSS Statisticsنسخه  24و بسته  MVNنرمافزار
 Rنسخه  ،3 .2 .3استفاده گردید .ابتدا مفروضات تحلیتل

پیش آزمون

پس آزمون

معنی داری

گروه

مقاومت به انسولین= غلظت گلوکز*) (µmol/lغلظت انسولین(µU/ml)/5/2

برای تجزیته و تحلیتل آمتاری دادههتا ،از نترمافتزار

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

سط

مکمل

تمرین+مکمل

کنتر

سط
معنی داری*

آمتتاری مقایستته هتتر گتتروه بتتا در نظتتر گتترفتن گتتروه
کنتر به عنوان رستته مرجتع در جتدو شتماره  3نشتان
داده شده است.

سن (سا )

06/31±0/33

02/02±0/30

02/50±0/16

06/83±4/36

6/860

قد (سانتی متر)

103/68±4/36

105/86±0/38

105/04±0/14

108/06±4/30

6/321

همچنین نمودار شماره  ،1روند تغییر اپلین ،گلوکز،

وزن (کیلوگرم)

03/80±2/88

00/12±8/30

08/3±10/20

05/12±11/22

6/801

انسولین و مقاومت انسولینی در دو زمتان پتیشآزمتون و

* بر اساس آزمون آنالیز واریانس آمار توصیفی مربوط به متغیرهای اپلتین ،گلتوکز،
انسولین و مقاومت انسولینی در دو مقطع زمانی پیش آزمون و پس آزمون در جدو

پس آزمون به تفکیک گروه نشان میدهد.

شماره  2نشان داده شده است.
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بتته انستتولین ،بتتا استتتفاده از فرمتتو متتد هم وستتتاز

جل ش ا

 :2مقایسه میانگین اپلین ،گلوکز ،انسولین و مقاومت

پژوهشی

فرزام سبحانی و همکاران

 :3برآورد پارامتر و اندازه اثر هتر گتروه بتر متغیرهتای

جل ش ا

اپلین ،گلوکز ،انسولین و مقاومت انسولینی
اپلین )(Pg/ml

کنتر
تمرین  +مکمل

گلوکز )(mg/dl

انسولین)(mg/dl

مقاومت انسولینی

رسته مرجع
(6/33)6/24

6/648

6/103

مکمل

(6/42)6/24

6/651

6/632

تمرین+دارونما

(6/18)6/24

6/614

6/406

تمرین  +مکمل

رسته مرجع

کنتر
(-20/30)0/48

6/30

>6/661

مکمل

(-16/13)0/01

6/68

6/653

تمرین+دارونما

(-10/04)0/48

6/13

6/664

تمرین  +مکمل

رسته مرجع

کنتر
(-4/13)6/83

6/33

>6/661

مکمل

(-2/63)6/84

6/14

6/618

تمرین+دارونما

(-3/25)6/83

6/23

>6/661

تمرین  +مکمل

رسته مرجع

کنتر
(-2/40)6/06

6/38

>6/661

مکمل

(-1/06)6/02

6/18

6/660

تمرین+دارونما

(-2/62)6/06

6/23

>6/661

ن ددار ا د

 :1رونتتد تغیی تر اپلتتین ،گلتتوکز ،انستتولین و مقاومتتت

انسولینی در دو زمان پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه

* :βمقدار برآورد پارامتر:S.E ،خطای معیار پارامتر

بحث
نتایج تحلیل واریانس تک متغیره ،اثر معنادار گتروه
بر سه متغیر گلوکز ،انسولین و مقاومت انسولینی را نشان
داد ،اما در متغیتر اپلتین تتأثیر معنتیداری مشتاهده نشتد.
بررسی برآورد پارامتر ،انتدازه اثتر و معنتیداری آمتاری
مقایسه هر گروه با در نظر گرفتن گروه کنتر بته عنتوان
رسته مرجع در جتدو شتماره  3نشتان داده شتده استت.
همانطتور کته در نمتودار شتماره  1و جتدو شتماره 3
مشاهده میشود ،به ترتیب هشت هفته تمترین ،تمترین +
مکمل و سپس مصرف مکمل چای سبز تاثیر بتیشتتری
بر متغیر اپلین داشتهانتد کته ایتن تتاثیر از لحتاظ آمتاری
معن تیدار نبتتود .امتتا در ستته متغی تر دیگتتر یعن تی گلتتوکز،
انستتولین و مقاومتتت انستتولینی گتتروه تم ترین  +مکمتتل،
سپس تمرین و بعد مکمل بیش ترین تأثیر را داشته اند و
در واقع این نتایج نشان میدهد که ترکیتب هشتت هفتته
تمرین پیاده روی نورودیتک و مکمتل چتای ستبز تتاثیر
بیشتری بر گلوکز ،انستولین و مقاومتت انستولینی زنتان
سالمند مبتال به دیابت نوع  2دارد ،اما در رابطته بتا اپلتین
تاثیر تمرین بیشتر میباشد.
در همتتین راستتتا  Kadoglouو همکتتاران (،)2612
نشان دادند که  12هفته تمرین استتقامتی باعت

افتزایش

اپلین در افراد دیتابتی چتا شتد کته شتاید بتتوان اظهتار
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متغیر وابسته

گروه

(*β )S.E

اندازه اثر

سط معنی داری

تأثير تمرین هوازی و مكمل دهي چای سبز بر آپلين زنان سالمند

از دست دادن  15درصد چربتی بتیش تتر از

مؤثر میباشد( .)10شیبانی و همکاران ( )2612در تحقیقتی

گروه کنتر شده بود و حساستیت بته انستولین و تحمتل

مشابه پژوهش حاضتر و بتا آزمتودنیهتای زن چتا امتا

گلوکز در گروهی که عصاره چای ستبز مصترف کترده

جتوانتتر ،افتزایش میتزان اپلتین را مشتاهده نمودنتد کته

بودند افزایش یافت( ،)30که تاییدی بر یافتههای پژوهش

تفاوت در نتایج را میتوان مربوط بهمدت تمرین و تفاوت

حاضر میباشد .همچنین نشان داده شده استت کته مصترف

سن آزمودنیها دانست( .)36در پژوهش حاضتر مصترف

کوتتاه متدت چتای ستتبز و ورز

تتاثیری بتر گلتتوگز و

مکمل چای سبز تا حدودی بتر گلتوکز و انستولین تتأثیر

انسولین ندارد( .)30در این پژوهش به علت باال بودن سن

گذار بود و ترکیب آن با تمرین تأثیر بیشتتری داشتت.

آزمودنیها وشرایط جسمانی ایشان از پروتکتل تمرینتی

در همین راستا نشان داده شده استت کته مصترف متنظم

پیاده روی نورودیک استفاده شد .همچنین به علت اینکه

چای سبز برای بهبود چاقی رژیم غذایی ناشتی از چربتی

شرکتکنندگان سالمند بودند و در معترض آستیبهای

باال و دیابت نوع  2مفید است(.)31

مفصلی قرار داشتند و احتما داشت که عتدم تعتاد در

اجزای تشکیل دهنده چتای ستبز از جملته کتاف ین،

آنها به وجود بیاید ،برای کمک به آنها از وسایل حمایتی

ت تتانین بتته عنتتوان متتواد ضتتد التهتتاب و آنت تی اکس تیدانی

استفاده شد ،که سبک تمرینتی نوردیتک ایتن امکتان را

شناخته شده است کته در بهبتود مقاومتت بته انستولین و

فراهم میآورد و میتواند بسیار کمککننده باشد.

کاهش چاقی نقتش دارد( .)32اصتلیتترین مکانیستم اثتر

در نهایت یافتههتای پتژوهش حاضتر نشتان داد کته

مهتار

ترکیب مکمل چای سبز و تمرین پیاده روی نورودیتک

فعالیت آنزیم آمیالز بزا در روده (آنزیم مس و هضتم

در زنان سالمند مبتال به دیابت نوع  2با تنظیم قند خون و

نشاسته) میشود .با مهار فعالیتت ایتن آنتزیم ،نشاستته بتا

انسولین و به دنبا آن کاهش مقاومتت بته انستولین متی

سرعت بسیار آهستهای میشکند و در نتیجه قند خون بتا

تواند سبب بهبود وضعیت ایتن افتراد گتردد .هرچنتد بته

سرعت کمی باال میرود .مصرف چای سبز به همتراه یتک

دالیلتی امکتتان بررستی ایتن پروتکتتل در  8هفتتته فتتراهم

وعده غذایی سرشتار از کربوهیتدرات منجتر بته کتاهش

گردید ،ولی چنانیه طو مدت استتفاده از چتای ستبز و

سرعت رها شدن گلوکز و کاهش جذب آن میشتود و

تمرین افزایش یابتد چته بستا بتتوان فوایتد بتیش تتری را

چای سبز بر دیابت به این صورت است که باعت

به این وسیله از ترش

انسولین جلوگیری میکند(.)33

 )2610( Shehataدر تحقیقی که بر روی اثتر اپلتین
بر سط سرمی گلوکز و انستولین ،انجتام داد ،نشتان داد

مشاهده نمود.

سپاسگزاری

اپلین سط گلتوکز ختون را در بیمتاران دیتابتی کتاهش

این مقاله حاصل کار پایتان نامته کارشناستی ارشتد

میدهد( ،)34اما در پتژوهش حاضتر علتیرغتم تغییتر در

فیزیولوژی ورز

در دانشگاه سمنان می باشد .در پایتان

گلوکز و انسولین ،تغییری در اپلتین مشتاهده نشتد .البتته

نویسندگان مقاله از کلیه افراد شرکتکننده در مطالعه و

باید به زمان دریافتت چتای ستبز و دوز مصترفی آن نیتز

همچنین جناب آقایان حمید دهقان و محمتد اصتالنی و

توجه داشت .چنانیه در رابطه با تاثیر عصاره چتای ستبز

باشگاه تخصصی انترژی واقتع در شهرستتان بابتل تحتت

شتده

مدیریت خانم دکتر هدی عبدی بته ختاطر همکتاری در

در کاهش وزن همراه با تمرینات ورزشی گتزار

است که مصترف عصتاره چتای ستبز پتیش از تمرینتات
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داشت که طو مدت تمرین برای تغییتر در میتزان اپلتین
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