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ABSTRACT
Background and Aim: The aim of this study was to investigate the effects of vitamin D
supplementation during progressive resistance training on insulin resistance, blood lipids and
body fat percentage in T2D men with vitamin D deficiency.
Methods: Forty-eight men with T2D participated in the study voluntarily and were randomly
assigned to 4 groups (n=12) including, resistance training (RT), vitamin D supplementation
with resistance training (RT+VD), vitamin D supplementation (VD), and control groups
(CON).The intervention lasted 12 weeks. VD group took 50000 IU of vitamin D supplements
every two weeks, RT group performed resistance exercise 3 times /week, RT+VD group
received vitamin D supplements and performed resistance training, and CON group
maintained normal daily life pattern. Body fat percentage, 25(OH) D, blood lipids, glucose
and insulin were measured before and after the intervention. HOMA-IR was used to measure
insulin resistance
Results: There was a significant difference in HOMA-IR between the groups which had
received vitamin D supplements (P<0.05). Furthermore, the highest reduction rate in the body
weight, BMI, body fat percentage, HbA1c, fasting glucose and insulin were observed in
RT+VD group.
Conclusion: It was concluded that use of vitamin D for 12 weeks during progressive
resistance training would have positive effects on insulin resistance in T2D men with vitamin
D deficiency. Vitamin D supplements can be used as an effective method to reduce diabetes
symptoms.
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درصد چربی بدن مردان دیابتی نوع 2با کمبود ویتامین D
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اثر مکمل ویتامین  Dوتمرین مقاومتی بر مقاومت انسولین ،نیمرخ لیپیدی خون و

 .9استادیار بیوشیمی و علوم آزمایشگاهی ،گروه بیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.

چكیده
زمینه و هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف مکمل ویتامین  Dطی تمرین مقاومتی فزاینده برر مقاومرت انسرولین،
شاخص های لیپیدی خون و درصد چربی بدن مردان دیابتی نوع  2با کمبود ویتامین  Dبود.
روش بررسی 43 :بیمار مبتال به دیابت نوع  2به طور داوطلبانه در مطالعه شرکت کردند و به طور تصادفی درچهارگروه  12نفری:
تمرین مقاومتی ) ، (RTتمرین مقاومتی و مصررف مکمرل ویترامین) ،D (RT+VDمصررف مکمرل ویترامین ) (VDو کنتررل
)(CONقرارداده شدند .کل دوره مداخله  12هفته بود که طی آن ،گروه  RTهفته ای  9جلسه تمرین مقاومتی انجرام داد ،گرروه
VDدو هفته یک بار  (IU) 06666مکمل ویتامین  Dدریافت نمود،گروه  RT+VDهم زمان با مصررف مکمرل ویترامین  Dبره
تمرین مقاومتی پرداخت ،و گروه  CONنیز درطول دوره مطالعه به زندگی عادی روزانره خرود ادامره داد .غلظرت هرای گلروکز،
انسولین ،شاخص های لیپیدی خون 25(OH)D ،و همچنین درصد چربی بدن بیماران قبرل و بعرد از مطالعره انردازه گیرری شردند.
مقاومت انسولین نیز از طریق محاسبه  HOMA-IRبه دست آمد.
یافته ها :پس از مطالعه ،تفاوت معناداری در شاخص  HOMA-IRدر گروه هایی که ویتامین  Dمصرف کررده بودنرد مشراهده
گردید( .)P>6/60عالوه بر این ،بیشترین کاهش مقادیر وزن ،BMI ،درصد چربی ،HbA1c ،انسولین و گلروکز ناشرتا درگرروه
RT+VDدیده شد.
نتیجه گیری :نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مکمل سازی با ویترامین  Dطری تمرینرات مقراومتی فزآینرده برر مقاومرت انسرولین
بیماران دیابتی نوع 2تاثیر مثبتی دارد و می تواند به عنوان یک روش غیر دارویی مروثر در کراهش و ت فیرف عالیرم دیابرت مرورد
استفاده قرارگیرد.
واژهگان کلیدی :دیابت  ،تمرین مقاومتی ،ویتامین  ،Dمقاومت انسولین
وصول مقاله 30/0/13:اصالحیه نهایی 30/3/22:پذیرش30/16/24:
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 2اثر مکمل ویتامین  Dو تمرین...

عمل سلول های بتا پانکراس و آسیب تحمل گلوکز بروز

ازسوی دیگر ،برخی مطالعات مربوط بره دیابرت نشران داده

می کند و تقریبا می تواند همه ارگان های بدن را تحت تاثیر

اند که فعالیت ورزشی همراه با تغذیه صحیح عوامرل مهرم و

قرار دهد ( .)1دیابت نوع  2به لحاظ سالمتی در دنیا یک

موثر در پیشگیری و کنترل دیابت محسوب می شوند .عالوه

مشکل جدی و مهم به شمارمی رود و به صورت اپیدمیک و

بر آن ،فعالیت ورزشی منظم قدرت جسمانی افراد دیرابتی را

به سرعت در حال گسترش است ( .)2بر آورد می شود

افررزایش و گلرروکز خررون را در آن هررا کنترررل و از پیشررروی

تعداد افراد دیابتی در دنیا تا سال  2696به  002میلیون نفر

حالررت نرراتوانی در تحمررل گلرروکز برره سررمت دیابررت نرروع 2

برسد ( .)9شیوع دیابت نوع  2در اثر چاقی ،عدم فعالیت

جلوگیری می کند ( .)0همچنین ،تعدادی از مطالعرات قبلری

بدنی ،تغذیه نا سالم و نوع نژاد (سفید ،سیاه و  )...افزایش می

نشان داده اند که فعالیت های ورزشی (هوازی ،مقراومتی یرا

یابد ( .)4تاثیر اقتصادی دیابت بسیار زیاد است و هزینه

ترکیبی) می توانند به بهبود برداشرت گلروکز ،حساسریت بره

سنگینی را بر افراد و دولت ها تحمیل می کند .عالوه بر آن،

انسررولین ،کنترررل گالیسررمیک ( ،) HbA1cترکیررب برردن،

افراد دیابتی درمعرض مشکالت و عوارض متعددی از قبیل

شرراخص لیپیرردی ،عملکرررد سیسررتم ایمنرری ،سررالمتی قلبرری-

بیماری های قلبی و عروقی ،سکته مغزی ،نارسایی کلیوی،

عروقی ،فشار خون و توده عضالنی و است وانی کمک کنند

نابینایی ،قطع عضو ،اسیدوز متابولیکی و سرانجام مرگ

( .)3به طور مثال ،نشان داده شده است کره تمررین مقراومتی

زودرس قراردارند ( .)0اغلب ،این عوارض در اثر باال بودن

موجب افزایش حجم عضالت و در نتیجره افرزایش ظرفیرت

میزان قند خون ناشی از دیابت کنترل نشده به وجود می

کلی آن ها برای مصرف گلروکز و بهبرود هموسرتاز گلروکز

آیند.

می شود .با وجرود ایرن ،برخری مطالعرات موفرق بره مشراهده

همانند دیابت نوع  ،2اختالل دیگری که در دنیا بسیار شایع

اثرات فعالیت ورزشی بر متابولیسرم گلروکز نشرده انرد (.)16

است کمبود ویتامین  Dمی باشد .این کمبرود ممکرن اسرت

همچنین مطالعات انردکی در زمینره اثرر تمررین مقراومتی برر

ناشی از عدم استفاده کافی از نور خورشید ،افرزایش چراقی،

بهبود وضعیت بیماری افراد دیابتی با کمبود ویتامین  Dانجام

عدم استفاده از غذاهای حاوی ویتامین  Dمثل ماهی ،قارچ ؛

شده است.

و نیز افزایش سرن باشرد .نشران داده شرده اسرت کره کمبرود

یکی دیگرر از اثررات تمررین ورزشری مرنظم کراهش تروده

ویتامین  Dمی توانرد موجرب افرزایش مقاومرت انسرولین و

چربی بدن است بافت چربی می تواند عوامرل التهرابی ماننرد

بروز دیابرت نروع  2شرود ( .)0بنرابراین درسرال هرای اخیرر،

سایتوکاین های پیش التهرابی را ترشرح نمایرد ( .)11التهراب

ویتامین  Dبه عنوان یک عامل مهم در بهبود بیماری دیابرت

سیستمی منشاً بسیاری از بیمراری هرای مترابولیکی هرم چرون

و عرروارض ناش ری از آن مطررر ش رده اسررت ( .)0همچن رین،

مقاومت انسولین ،بیماری های قلبی-عروقی و دیابت نروع 2

گزارش شده است که باالرفتن غلظت ویتامین  Dدر خرون،

است ( .)11،12کاهش توده چربی ناشری از ورزش بره ویرژه

از راه افزایش حساسیت به انسولین ،به حفظ هموستاز گلوکز

در افررراد دی رابتی م ری توانررد برره کرراهش التهرراب سیسررتمی و

کمک می کند و ممکن است ترشح انسولین را توسط سلول

عوارض ناشی از آن کمک نماید .زیررا براال برودن شراخص

های بتا پانکراس تحریک نماید و در نتیجه ،تحمل گلوکز را

های التهاب سیستمی که در بیماران دیابتی مشاهده می گردد

افزایش دهد .برا ایرن حرال ،برخری مطالعرات اثررات مثبرت

ارتباط بسیار نزدیکی با تروده چربری و مقاومرت انسرولین در

استفاده از مکمل ویتامین  Dبر شراخص هرای گالیسرمیک،

آنهررا دارد ( .)19در پای ران الزم اسررت اشرراره گررردد ،اثرررات
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دیابت یک بیماری متابولیکی است که در اثر اختالل در

نکرده اند (.)3
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مقدمه

حساسیت به انسولین و هموستاز گلوکز را بره روشرنی تاییرد

خالید محمد زاده سالمت 9

همزمان تمرین منظم فزاینده مقاومتی و مصررف ویترامین D

به طور شفاهی و کتبی با نروع طرر  ،اهرداف و روش اجررا،

بر مقاومت انسولین ،درصرد چربری و مصررف گلروکز بردن

فواید و خطرات احتمالی آن آشنا شدند و برای شررکت در

بیماران دیابتی نروع  ،2کره دارای کمبرود ویترامین  Dباشرند

آن رضایت نامه کتبی امضرا نمودنرد .آزمرودنی هرا ،پرس از

مورد بررسی قرار نگرفته است .همچنین بیشتر مطالعات انجام

همگرررن سرررازی از لحررراظ ویژگرری هرررای آنتروپرررومتری و

شده در این زمینه اثرات تمرین استقامتی و هوازی را بررسی

هموگلوبین گلیکوزیله ،به صورت تصادفی به چهارگروه 19

کرررده انررد ،در حررالی کرره مشر ص شررده اسررت کرره تمرررین

نفررری  -1 :تمرررین مقرراومتی و مصرررف مکمررل ویتررامین

مقاومتی اثرات مفیدی بر وضعیت متابولیکی بردن و کراهش

 -2 (RT+VD ) Dتمررین مقراومتی ( -9 )RTمصررف

عوامل خطر دیابرت نروع  2دارد .بنرابراین ،هردف از اجررای

مکمل ویتامین)  (VDو  -4کنترل ( )CONتقسریم شردند.

تحقیق حاضر بررسی بیشتر اثرات مکمل ویتامین  Dو تمرین

الزم برره رکررر اسررت کرره چهررار نفررر از داوطلبرران از تکمیررل

مقاومتی بر مقاومت انسولین ،شاخص لیپیدی خون و درصرد

رضایت نامه و ادامه شرکت در آزمرون منصررف شردند .در

چربی بدن در مردان دیابتی نوع  2با کمبود ویتامین  Dبود.

هر گروه  12نفر تا پایان طر باقی ماندند .تمرامی برنامره هرا
در این مطالعه قبرل از اجررا ،توسرط کمیتره اخرال پرژوهش

روش بررسی

دانشکده علوم پزشکی دانشرگاه آزاد اسرالمی اردبیرل مرورد

نوع تحقیق و آزمودنی ها:
تحقیق حاضر از نروع تجربری برا طرر پریش آزمرون-پرس
آزمون با گروه کنتررل برود .آزمرودنی هرای تحقیرق ،مرردان
مبتال به دیابت نوع  2و کمبود ویتامین  Dبا دامنه سنی  46ترا
 00سال و دارای گلوکز خون ناشتا بریش از  120میلری گررم
بر دسی لیتر بودند که به کلینیک دیابت شهر اردبیل مراجعه
می کردند .در این مطالعه براساس معیارهای ورود به مطالعه،
 02نفررر بیمررار دی رابتی برررای شرررکت در تحقی رق داوطلررب
شدند( .)0معیارهای ورود به مطالعره شرامل تمایرل بیمرار بره
شرکت در مطالعه ،فقردان نارسرایی هرای کبردی و کلیروی،
بیماری های قلبی-عروقری ،اسرت وانی ،نداشرتن فشرار خرون
سیستولی براالتر از  100و دیاسرتولی براالتر از  30میلری مترر
جیوه ،نداشتن سابقه فعالیت ورزشی و عدم مصرف ویترامین

تایید گرفت.
اندازه گیری های آنتروپومتریک:
در ابتدا ،افرراد مرورد مطالعره در پایگراه قهرمرانی اداره کرل
ورزش و جوانرران اسررتان اردبی رل حضررور یافتنررد .برره منظررور
کراهش اثرررات یرادگیری ،طری چنررد جلسرره بررا نحرروه انجررام
حرکررات و تمرررین بررا وسررایل تمرینرری آشررنا شرردند .سررپس
درپایگاه استعداد یابی ورزشری آن اداره انردازه گیرری هرای
آنتروپومتریررک شررامل قررد ،وزن ،شرراخص ترروده برردنی و
درصدچربی بدن انجرام گرفرت .همچنرین ،حرداکثر قردرت
برای حرکات مورد نظر در تحقیق تعیین گردید .برای تعیرین
حداکثر قدرت ،مقدار جابه جایی یک وزنه زیربیشینه تا حد
خستگی ثبت شده و با اسرتفاده از فرمرول یرک تکراربیشرینه
( )1RMبرای هرحرکت محاسبه شد:

 ، Dکلسیم یا مولتی ویتامین و نیز داروهای ضد تشنج بررای

( × 8/8220تعداد تكرارها)(/ 1/8220 -کیلوگرم) وزنه جابه جا شده = یک تكرار بیشینه

شش ماه قبل از مطالعه بود .همچنین ،بررای شررکت در ایرن

شاخص توده بدنی( )BMIبیماران نیز با استفاده از فرمول

تحقیق ،هموگلوبین گلیکوزیلره ( ) HbA1cکمترر از  3در

وزن بدن (بر حسب  )kgتقسم بر مجذور قد (بر حسب متر)

نظررر گرفترره شررد .عررالوه بررراین ،افررراد مررورد مطالعرره دارای

محاسبه گردید .درصد چربی بدن نیز با اندازه گیری چربی

ویتامین  Dکمتر از  26 ng/dlبودند که بر اساس داده هرای

زیر پوستی توسط کالیپر (مدل هارپندِن ساخت شرکت
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تمرین ورزشی بر متابولیسم گلوکز در افراد دیابتی هنروز بره

موجود مبتال به کمبود ویتامین  Dبودند ( .)14قبل از شرروع

 4اثر مکمل ویتامین  Dو تمرین...

تمرین مقاومتی:

خونگیری ،رژیم غذایی مشابه داشته باشند تا حتی االمکان

افراد مورد مطالعه در ابتدای هرجلسه تمرینی  10دقیقه بدن

اثرات تغذیه ای بر سنجش های بیوشیمیایی به حداقل برسد.

خود را گرم نمودند و سپس به تمرین اصلی شامل 16

در ابتدای دوره و  43ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و

حرکت پرس سینه ،بازکردن زانو (جلوپا) ،زیربغل ،خم

مصرف مکمل و دارونما ،ساعت  3صبح (پس از  12ساعت

کردن زانو (پشت پا) ،خم کردن بازو (جلو بازو) ،بلند کردن

ناشتایی) هرچهار گروه در آزمایشگاه حاضر شده و نمونه

پاشنه (روی پنجه) ،شنای سوئدی تعدیل شده (زانو روی

های خونی درحالت نشسته روی صندلی به میزان  16میلی

زمین) ،کشش ازباالی سر ،پرس ازپشت سر ،پارویی

لیتر از ورید آنتی کوبیتال با سرنگ ضد انعقاد گرفته شد.

درحالت نشسته پرداختند .تعداد تکرار برای هرحرکت 16

سپس نمونه های خونی به لوله های م صوص منتقل شده و

بار ،زمان فعالیت درهرایستگاه  96 -06ثانیه ،زمان استراحت

سانتریفیوژ (در 9666 rpmبه مدت  16دقیقه) گردید .هر

بین دستگاه ها  06 -126ثانیه ،زمان استراحت بین نوبت ها

یک از نمونه های سرم جد اشده در چند میکروتیوب جدا

(ست ها)  126 -136ثانیه بود .افراد هر هفته  9جلسه و در

ری ته شده و در دمای  -36درجه سانتیگراد تا زمان اندازه

هرجلسه  9نوبت (ست) تمرین کردند .شدت تمرین 00

گیری فریز شدند.

درصد یک بار بیشینه در  4هفته اول؛  00درصد در 4هفته

غلظت های سرمی انسولین با استفاده از کیت های االیزا

دوم؛  00درصد در 4هفته سوم بود .افزایش مقدار وزنه،

(شرکت  Monobindآمریکا) با حساسیتlU/ml

متناسب با افزایش توانایی آزمودنی ها صورت گرفت ،به

 ،6/132هموگلوبین گلیکوزیله( )HbA1cبه روش

همین دلیل حداکثر قدرت ( )1RMآزمودنی ها در هر

کروماتوگرافی تعویض یونی و با استفاده از کیت های

حرکت در هفته های چهارم و هشتم نیز محاسبه گردید .در

م صوص (شرکت  Biosystemاسپانیا) ،غلظت

پایان هرجلسه تمرینی آزمودنی ها به مدت  16دقیقه به سرد

 25(OH)D3با استفاده از کیت های ( Elisaشرکت

کردن بدن پرداختند

 Bioactiva diagnosticaآلمان) با حساسیت ng/ml

مصرف مکمل ویتامین :D

 ،6/00غلظت گلوکز ناشتا با استفاده از کیت گلوکزاکسیداز

به منظور ارزیابی دقیق اثر مصرف ویتامین ،Dاین مکمل با

(شرکت پارس آزمون) با روش رنگ سنجی آنزیمی با

استفاده از روش دو سو کور توزیع گردید .افراد دو گروه

حساسیت  ،0 mg/dlاندازه گیری شدند .برای اندازه گیری

 RT+VDو  VDدو هفته یک بار  06666واحد بین

مقاومت انسولین از روش مدل هموستاز طبق فرمول زیر

المللی ( )IUمکمل ویتامین ( Dساخت شرکت داروسازی

استفاده شد:

زهراوی -ایران) به صورت کپسول به مدت  12هفته مصرف
نمودند .از طرف دیگر ،به گروه  CONنیز دارونما به
صورت کپسول های حاوی پارافین خوراکی (ساخت همان

هم چنین اندازه گیری های کلسترول تام TG-، HDL-C,

شرکت) داده شد که از نظر ظاهر کامال مشابه با مکمل

 Cو  LDL-Cبا استفاده ازکیت های شرکت پارس

ویتامین  Dبود .افراد درطول مطالعه ،رژیم غذایی معمول

آزمون به روش اسپکتروفتومتری آنزیمی انجام گرفت.

خود را پیروی نموده و از مصرف مکمل های دیگر

روش تجزیه و تحلیل داده :

خوداری نمودند.
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با استفاده از معادله جکسون وپوالک محاسبه شد (.)10

از افراد شرکت کننده خواسته شد در روزهای قبل از
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 Batyانگلستان) درسه ناحیه سینه ،شکم وران گرفته شده و

سنجش های بیوشیمیایی:

خالید محمد زاده سالمت 5

– اسمیرنوف و همگنی واریانس ها با استفاده از آزمون لِوِن

هر حال ،تغییر معناداری در مقادیر  HDLدر هیچ یک از

بررسی شد .پس از محرز شدن دو پیش شرط توزیع طبیعی

گروه ها مشاهده نگردید ( .)P<6/60هم چنین تغییر

و همگنی واریانس ها ،از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس

معناداری در هیچ یک از متغیرهای مربوط به شاخص لیپیدی

دو راهه با اندازه گیری های مکرر برای بررسی تفاوت

خون درگروه های  VDو  CONمشاهده نشد ()P<6/60

میانگین متغیرهای وابسته بین  4گروه و  2مرحله آزمون

(جدول .)1

( )4×2و برای تعیین تفاوت بین جفت گروه ها از آزمون
درون گروهی هر یک از گروه ها از آزمون تی همبسته
استفاده شد .تمامی داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS
نس ه  21درسطح معناداری  6/6 0مورد تجزیه وتحلیل قرار
گرفتند.

هر چند تفاوت های بین گروهی معنا داری در مورد
 HbA1cو  25(OH)Dمشاهده نشد اما در مورد
 ،HbA1cبررسی اثر زمان (اثرکلی تمرین) ( )P=6/661و
تعامل بین گروه و زمان ( )P=6/613معنادار بود .یعنی
تمرین مقاومتی و مصرف ویتامین  Dموجب کاهش معنادار
هموگلوبین گلیکوزیله شده است ( .)P>6/60هم چنین اثر

یافته ها

زمان ( )P=6/661و تعامل بین گروه و زمان ()P=6/661

شاخص های آنتروپومتریک:
در تحلیل درصد چربی بدن ،اثر زمان (اثر کلی تمرین) از
نظر آماری معنادار بود ( ) P =6 /660و بررسی میانگین ها
نشان داد درصد چربی بدن در اثر تمرین مقاومتی و مصرف
ویتامین  Dکاهش یافت .اما تفاوت معناداری بین گروه ها
مشاهده نشد ( .)P=6/00تعامل بین گروه و زمان ()P6=/63
نیز معنادار نبود .هم چنین ،کاهش معناداری در  BMIو
وزن بدن بیماران پس از تمرین مشاهده شد( .)P=6/661در
این زمینه تعامل بین گروه و زمان نیز معناداربود(.)P=6/661
در این مورد بیشترین کاهش در گروه های RT+VD
و RTمشاهده گردید (جدول .)1

در مورد  25(OH)Dنیز معنادار بود ،یعنی دراثر تمرین
مقاومتی و مصرف مکمل ویتامین  Dمقادیر 25(OH)D
افزایش یافته است ( .)P>6/60هنگام مقایسه مقادیر پیش و
پس آزمون ،افزایش در  25(OH)Dتنها در گروه VD
معنادار بود (جدول .)1
مقاومت انسولین:
نتایج آزمون تحلیل واریانس دو راهه با اندازه گیری های
مکرر نشان داد که تفاوت بین گروهی معناداری()P=6/699
در مورد  HOMA-IRوجود دارد .همچنین اثر زمان
(اثرکلی تمرین) ( )P=6/661و تعامل بین گروه و زمان
( )P=6/664نیز معنادار بود .هنگام مقایسه گروه ها مش ص

شاخص های لیپیدی:
در مورد شاخص های لیپیدی خون ،تمرین مقاومتی و
مصرف ویتامین  Dموجب کاهش (،TG )P=6/661
( LDL )P=6/61و کلسترول( )P=6/661شد .هم چنین
تعامل بین گروه و زمان (اثر کلی تمرین) در مورد
 ،)P=.02(TGو کلسترول( )P=6/660معنادار بود
( .)P=6/60مقایسه مقادیر پیش و پس آزمون حاکی از
کاهش معنادار TGو

 HbA1cو :25(OH)D

 LDLدرگروه  RTو کاهش

شد گروه های  RT+VDو  VDنسبت به گروه کنترل
تفاوت معناداری داشتند .در مورد انسولین ناشتا نیز ،اثرزمان
()P=6/661و تعامل بین گروه و زمان( )P=6/669از نظر
آماری معنادار بود .بررسی میانگین ها نشان داد که تمرین
مقاومتی و مصرف ویتامین  Dموجب کاهش انسولین شده
است .مقایسه مقادیر پیش و پس آزمون انسولین در گروه
های  RT+VDو  RTحاکی از کاهش معنادار آن بوده
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تعقیبی توکی استفاده شد .هم چنین برای بررسی تغییرات
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ابتدا توزیع طبیعی داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف

معنادار کلسترول در گروه های  RT+VDو  RTبود .به

 6اثر مکمل ویتامین  Dو تمرین...

تعامل بین گروه و زمان ( )P=6/61از نظر آماری معنادار

پس آزمون تغییر درگلوکز تنها در گروه  RT+VDمعنادار

بودند .یعنی بررسی میانگین ها نشان داد که در اثر تمرین

بود (جدول .)1

مقاومتی و مصرف ویتامین  Dمقادیر گلوکز خون ناشتا
جدول .1ویژگی های فیزیولوژیکی ،عوامل مقاومت انسولین و شاخص های لیپیدی افراد قبل و پس از مکمل سازی و تمرین مقاومتی ،داده ها به صورت
 M±SDبیان شده است.

] [ DOI: 10.29252/sjku.23.2.1

است .در زمینه گلوکز خون ناشتا نیز اثر زمان ( )P=6/661و

کاهش یافته است ( .)P>6/60هنگام مقایسه مقادیر پیش و

گروه
RT+VD

VD

سن ()yr

73/27 ± 0/88

74/11 ± 7/08

73/03 ± 8/81

73/18 ± 0/12

قد ()cm

123/78 ± 8/33

181/18 ± 4/71

180/41 ± 3/27

181/03 ± 2/70

Post
*07/12 ± 12/73

( )kgوزن

Pre
02/72 ± 12/87

درصد چربی()%F

28/28 ±7/12

24/18 ±7/23

)BMI(kg/m2

21/88 ±4/87

*20/38 ±4/82

22/14 ±4/43

Post
21/11 ± 12/84

Pre
21/28 ± 8/32

Post
21/12 ± 8/33

Pre
20/80 ± 14/82

Post
22/27 ± 13/38

Pre
21/37 ± 12/83

27/82 ±2/74

28/70 ±2/17

24/32 ±8/28

23/41 ±8/14

24/28 ±3/80

23/11 ±3/22

22/21 ±1/07

22/18 ±1/47

*22/37 ±4/23

22/28 ±3/77

22/74 ±3/48

) HbA1c (%

2/41 ±1/22

*8/77 ±1/80

2/70 ±1/28

8/11 ±1/11

0/12 ±8/01

*2/28 ±8/08

0/83 ±1/81

0/71 ±1/81

25(OH)D
)( ng/ml
گلوکز () mg/dl

14/88 ±4/18

11/28 ±8/38

14/18 ±3/28

13/48 ±3/88

12/78 ±4/08

*28/48 ±8/78

12/08 ± 7/28

12/28 ±7/88

121/18 ±42/01

*122/70 ±10/83

121/18 ±47/87 144/11 ±71/81

104/80 ±84/08

128/80 ±88/23

انسولین((μIU/ ml

3/48 ± 1/18

*2/78 ± 1/8

3/38 ± 1/28

2/18 ± 1/38

4/78 ± 2/18

*3/78 ± 1/38

4/88 ±2/28

4/28 ± 2/08

HOMA_IR

1/78 ±1/12

*8/20 ±8/81

1/10 ±1/74

8/12 ±8/03

2/81 ±1/32

*1/34 ±1/10

2/81 ±1/01

†1/12 ±1/38

)TG(mg/dl

212/88 ±70/18

107/41 ±31/12

*128/27 ±83/82 220/27 ±21/31

101/78 ±28/78

108/78 ±28/77

)LDL( mg/dl

02/41 ±23/01

21/70 ±33/84

12/70 ±33/28

*81/27 ±24/33

04/80 ±22/14

80/27 ±32/88

03/80 ±21/31

03/18 ±20/77

)HDL (mg/dl

32/78 ±4/10

34/88 ±4/27

34/33 ±2/82

32/33 ±8/78

37/03 ±7/33

32/70 ±0/82

34/03 ±7/72

34/12 ±7/78

کلسترول)(mg/dl

170/33 ±28/18

*141/27 ±38/70

*143/78 ±22/22 128/88 ±38/33

173/03 ±38/17

183/03 ±38/18

177/78 ±22/02 101/88 ±44/28

104/88 ±71/14 231/27 ±01/01

148/88 ±32/11 184/18 ±33/02

 =RT+VDگروه تمرین مقامتی +مصرف مکمل ویتامین  = RTگروه تمرین مقاومتی  =VDگروه مصرف مکمل ویتامین و  = CONگروه کنترل =* .تفاوت معنادار بین پیش
و پس آزمون هر گروه =† ،تفاوت معنی دار بین گروه ها .سطح معناداری  α=0.05می باشد.

بحث

عنوان فواید مهم فعالیت ورزشی مورد توجه باشد که ممکن

یکی از اهداف تحقیق تعیین اثر مداخله تحقیق بر ترکیب

است باعث بهبود معنا دار شاخص های متابولیکی شود.

بدن بیماران بود .در این راستا ،بیشترین کاهش وزن (-1/32

کاهش وزن به میزان  16تا  10درصد ممکن است منجر به

درصد) و  BMIبیماران ( -2/41درصد) درگروه

کاهش مقاومت انسولین گردد که در مراحل اولیه پیشروی

 RT+VDمشاهده شد ،که این یافته با نتایج مطالعه کیم و

دیابت نوع  2بسیار حائز اهمیت است.

همکاران ( )2614هم خوانی داشت ( .)0مشابه با تحقیق

در تحقیق حاضر ،درصد چربی بدن بیماران پس از دوره

حاضر ،درمطالعه کیم و همکاران نیز بیشترین کاهش وزن

تمرین و مصرف ویتامین ، Dاندکی کاهش یافت .هر چند

( - 2/60درصد) و  - 2/63( BMIدرصد) درگروه

این تغییرات به لحاظ آماری معنادار نبودند اما در این مورد

ویتامین Dو تمرین دایره ای گزارش گردید .شواهد موجود

نیز بیشترین کاهش درگروه  -0/03( RT+VDدرصد)

نشان می دهند که کاهش وزن و چربی احشایی می تواند به

مشاهده شد .به هرحال ،مکانیسم اثر مصرف ویتامین D
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متغیر

RT

CON

خالید محمد زاده سالمت 1

داده شده است که توده چربی بدن محل اصلی بروز التهاب

ای دیگر پس از مصرف ویتامین  Dبه عنوان یک روش

مزمن است و التهاب نیز در ایجاد مقاومت انسولین نقش

درمانی ،کاهش ناچیز و غیر معناداری در  HbA1cبیماران

ویتامین  Dدر بافت

دیابتی نوع  2گزارش گردید و در مورد گلوکز ناشتا نیز

اساسی دارد .از طرف دیگر ،سطو

شمار می رود .نقش ویتامین  Dدر تعدیل التهاب از طریق

براساس نتایج تحقیق حاضر ،تفاوت معناداری در شاخص

تاثیر آن بر ایمنی راتی و قابل تغییر بدن و نفور آن بر فعالیت

مقاومت انسولین ( )HOMA-IRبین هر یک از سه گروه

سلول های ارایه کننده آنتی ژن ،ترشح سایتوکاین ها و

تجربی با گروه کنترل مشاهده گردید و بیشترین تفاوت (با

میانجی های التهابی صورت می گیرد که از این طریق می

40درصد کاهش) نسبت به گروه کنترل ،درگروه RT+VD

تواند بر پاسخ های التهابی تاثیر بگذارد و در نتیجه موجب

دیده شد .این نشان می دهد که مصرف مکمل ویتامین D

کاهش مقاومت انسولین شود .عالوه بر آن ،گزارش شده

همراه با تمرین مقاومتی درکاهش مقاومت انسولین موثر بوده

است که گیرنده ویتامین  )VDR( Dتوسط عمل

است .در همین راستا ،کیم و همکاران ،کاهش 42/03درصدی

 ،25(OH)Dفعال شده و با بهبود توانایی کنترل هموستاز

شاخص مقاومت انسولین را در گروه مصرف ویتامین  Dهمراه

کلسیم تاثیر مثبتی بر ترکیب بدن می گذارد ( .)10در تحقیق

با تمرینات ورزشی ،در مقایسه هر یک به تنهایی ،مشاهده

حاضر افزایش معناداری در  25(OH)Dدر اثر تمرین

کردند( .)0در این زمینه ،وان هورست و همکاران ()2616

مقاومتی و مصرف مکمل ویتامین  Dخصوصا درگروه

اعالم نمودند که درنتیجه مصرف  4666واحد ویتامین  Dدر

ویتامین ( Dبا  09/2درصد)؛ و همچنین کاهش معناداری در

روز به مدت  20هفته ،سطو گلوکز و انسولین ناشتا در

 HbA1cبه ویژه درگروه های  RT+VDو ( VDبه

بیماران دیابتی به طورمعناداری کاهش یافت ( .)26چنین

ترتیب  -12و  -11درصد) مشاهده گردید .این نتیجه نشان

نتایجی نشان می دهند که مصرف ویتامین  Dباعث افزایش

می دهد که تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل ویتامین

تولید و حساسیت به انسولین می شود و بر حفظ هموستاز

 Dبر  HbA1cتاثیر مثبتی داشته است .بر اساس توصیه های

گلوکز تاثیر می گذارد.

انجمن دیابت آمریکا HbA1c ،به عنوان معیاری برای

محققان بر این باورند که فعالیت ورزشی منظم ،موثرترین

تش یص دیابت پذیرفته شده است و به عنوان یک معیار

روش برای افزایش پاسخ سلول به انسولین ،بهبود مقاومت

طالیی برای کنترل گالیسمیک ،می تواند نشان دهنده

انسولین و یکی از بهترین انواع درمان های غیر دارویی برای

عوارض ناشی از دیابت باشد .از طرف دیگر ،در مطالعات

پیشگیری و کنترل دیابت محسوب می شود .همچنین ،نشان

قبلی رابطه معکوسی بین سطح سرمی  25(OH)Dبا

داده شده است که تمرین مقاومتی فزاینده ،همانند تمرینات

 HbA1cبه خصوص درافراد با  BMIباال گزارش کرده

هوازی یا ترکیبی ،هموستاز گلوکز را در افراد دیابتی نوع 2

اند( .)10بر این اساس ،محققان معتقدند افرادی که مبتال به

بهبود می ب شد و نیز از کاهش توده غیر چربی بدن

کمبود ویتامین  Dتوام با اختالل تحمل گلوکز و دیابت نوع

(عضالت) پیشگیری می کند .به عالوه ،شواهد نشان می

 2هستند ،تجویز ویتامین  Dممکن است باعث بهبود ترشح

دهند که تمرین مقاومتی از طریق تحریک پاسخ

انسولین و تحمل گلوکز و کاهش  HbA1cشود(.)42

هیپرتروفیک و تغییر نوع تارهای عضالنی ،باعث افزایش

همسو با آن ،مطالعه ای نشان داده است مصرف مکمل

مصرف کل گلوکز بدن می شود .برای مثال ،ایبانز و

ویتامین  Dدر بیماران مبتال به دیابت بارداری موجب بهبود

همکاران ،گزارش کردند که  10هفته تمرین مقاومتی
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چربی عامل تعیین کننده و تاثیر گذار در فرآیند التهاب به

هیچ تفاوتی نشان داده نشد (.)13

] [ DOI: 10.29252/sjku.23.2.1

برترکیب بدن به روشنی مش ص نیست .با این حال نشان

گلوکز ناشتا و  HbA1cمی شود .در حالی که ،در مطالعه

 8اثر مکمل ویتامین  Dو تمرین...

می شود ( .)21بنابر این ،به نظر می رسد مکانیسم های تاثیر

نتیجه حضور GLUT-4وابسته به انسولین در غشاء سلولی

تمرین مقاومتی بر هموستاز گلوکز و عمل انسولین ،مشابه با

گردد( .)20هم چنین ویتامین  Dباعث افزایش بیان

اثرتمرین هوازی است .این مکانیسم ها شامل بهبود سرعت

ژن (0 PPAR γگیرنده تکثیر پراکسی زوم) می شود که

برداشت گلوکز ،افزایش بیان ژنی یا فعالیت پروتئین های

موجب بهبود متابولیسم اسیدهای چرب شده و حساسیت به

درگیر در آبشار پیام رسانی انسولین مانند پروتئین های

انسولین را افزایش می دهد( .)20به عالوه ،نشان داده شده

 Akt ،2PI3K ،1IRS-1یا  ،9PKBافزایش ناقل های

است که ویتامین  Dاز طریق کاهش بیان ژن رنین و نیز مهار

گلوکز ( ،)GLUT-4افزایش چگالی مویرگی ،افزایش

گیرنده های آنژیوتانسین  ، Iعملکرد سیستم رنین-

توده عضالنی و ظرفیت رخیره سازی گلیکوژن به علت

آنژیوناسینوژن را تعدیل می کند .افزایش فعالیت این سیستم

افزایش فعالیت آنزیم گلیکوژن سنتاز می باشند ( .)22-24با

در ایجاد مقاومت انسولین ،التهاب و افزایش فشار خون نقش

توجه نتایج فو  ،نشان داده شده است که تمرین مقاومتی

دارد ( .)23اما یکی دیگر از سازوکارهای پیشنهادی این است

ممکن است به عنوان یک روش درمانی قابل قبول و عملی

که کمبود ویتامین  Dمنجر به افزایش هورمون پاراتیروئید می

به منظور بهبود کنترل شاخص گالیسمیک در افراد دیابتی

شود که افزایش آن با لیپوژنز ،چاقی و مقاومت به انسولین

سال ورده ،با شدت متوسط و سرعت کم ،تجویز گردد.

مرتبط است .افزایش هورمون پاراتیروئید موجب افزایش

در تحقیق حاضر بررسی میانگین ها نشان داد که مقادیر

 Ca++درون سلولی می شود .افزایش Ca++درون سلولی،

 TG ،LDLو کلسترول در اثر تمرین مقاومتی و مصرف

اعمال پس ازاتصال انسولین مانند دفسفریالسیون گلیکوژن

ویتامین  Dکاهش و میزان  HDLافزایش یافته است .هر چند

سنتاز و 0GLUT-4وابسته به انسولین را م تل می کند .از

که تغییرات هنگام مقایسه پیش آزمون و پس آزمون در هیچ

سوی دیگر ترشح انسولین از سلول های بتا پانکراس بستگی به

یک از متغیرهای نیمرخ لیپیدی معنادار نبود ،اما بیشترین تغییر

غلظت کلسیم درون سلولی دارد .اما افزایش کلسیم سیتوزولی

درگروه تمرین مقاومتی ( )RTمشاهده شد .کیم و همکاران

می تواند موجب کاهش کلسیم درون سلولی گردد ( .)23به

نیز گزارش کردند که تمرینات دایره ای موجب تغییرات مثبتی

نظر می رسد افزایش کلسیم سیتوزولی با واسطه ویتامین D

در لیپیدهای خون می شود ،اما در نتایج خود نشان دادند که

در بافت های عضالنی مسئول افزایش انتقال گلوکز به عضله

اثرات ترکیبی مصرف ویتامین  Dو تمرینات ورزشی بر

باشد .همچنین ،ویتامین  Dگیرنده های هسته ای محیطی را

لیپیدهای خون ،مقاومت انسولین و ترکیب بدن بیشتر از

تنظیم می کند ،که در حساسیت به انسولین نقش مهمی دارند

مداخله انفرادی است( .)0در این راستا ،گزارش شده است که

( .)96عالوه بر آن ،نشان داده شده است که مصرف ویتامین

ویتامین  Dنقشی اساسی درکنترل هموستاز کلسیم دارد و با

 ،Dموجب کاهش میزان  LDL-Cو  TGو افزایش HDL-

مکانیسم متابولیکی کلسیم ارتباط است و افزایش غلظت

 Cمی شود( .)91بر خالف نتایج فو  ،درتحقیق حاضر

کلسیم خون نیز بر لیپیدهای خون و مقاومت انسولین تاثیر می

کمترین تغییر در لیپیدهای خون درگروه  VDصورت گرفت.

گذارد (41,25(OH)2D3 .)20می تواند با اتصال به

پاسخ لیپیدهای خون به تمرین ورزشی در مطالعات گوناگون،

1

- Insulin Substrate-1
- phosphoinositide-3 kinase
3
- protein kinase B
4
- 1,25-dihydroxyvitamin D3
2
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5

- peroxisome proliferator-activated receptor d gene
- Glucose transporter-4

6

] [ DOI: 10.29252/sjku.23.2.1

عمل انسولین و کاهش  0/1درصدی سطح گلوکز پالسما

غشایی انسولین ( )IRسبب افزایش سنتز این گیرنده ها و در
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(باشدت  36درصد  )1RMموجب افزایش  49درصدی

گیرنده هسته ای موجود در ژن سنتز کننده گیرنده های

[ DOI: 10.29252/sjku.23.2.1 ]
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، نتیجه مهمی که از تحقیق حاضر به دست آمد، خصوصا.دارد

LDL-C متفاوت است و بیشتر این مطالعات کاهش اندک

 با تمریناتD این است که هر زمان مصرف مکمل ویتامین

 به.)92(  را گزارش کرده اندTG  وHDL-C وعدم تغییردر

 بهبود بیشتری درشاخص مقاومت،ورزشی توام می شود

نظر می رسد علت عدم تغییر معنادار لیپیدهای خون در برخی

. حاصل می گرددHbA1c انسولین و

 نبود یک برنامه غذایی کنترل شده،گروه های تحقیق حاضر

تشكر و قدردانی
از معاونت پژوهشی و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد
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 دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان امام خمینی،اسالمی اردبیل
 جناب آقای، اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل،اردبیل
، جناب آقای دکتر احد جعفری،دکتر محمد ضعیفی زاده

 اشاره شده است که کنترل دقیق برنامه غذایی روزانه.است
.)0( بیماران می تواند در میزان لیپیدهای خون تاثیر بگذارد
 یکD  به همراه تمرین و مصرف ویتامین،اگردرمطالعه حاضر
،برنامه محدودیت کالری دریافتی به بیماران تجویز می شد
شاید اثرات کاهشی بیشتری در شاخص های لیپیدی این
.بیماران مشاهده می گردید

 جناب آقای دکتر ایوب بهتاج،جناب آقای دکتر ناصر شکری
به خاطر کمک عالی شان در اندازه گیری ها و اجرای تحقیق

نتیجه گیری

 همچنین از آزمودنی های.  سپاسگزاری می کنیم،حاضر

 وD نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف مکمل ویتامین

تحقیق و تمام کسانی که ما را یاری نمودند صمیمانه تشکر

 تاثیر مثبتی بر شاخص، هفته12 تمرین مقاومتی به مدت

.و قدردانی می نمائیم

D  باکمبود ویتامین2 مقاومت انسولین درمردان دیابتی نوع
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