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چکیده:
مقدمه :یکی از علل اصلی دیابت و گسترش آن افزایش عوامل التهابی و کاهش عوامل ضدالتهابی است .هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت
هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل آب انار بر عوامل التهابی -ضدالتهابی و برخی لیپوپروتئین ها در زنان مبتال به دیابت نوع دو بود.

یافته ها :هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف آب انار باعث افزایش معناداری در مقادیر  HDL،IL-10و کاهش معناداری در مقادیر ،CRP
 HDL ،TNF-α ،IL-6در زنان مبتال به دیابت نوع دو شد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف آب انار باعث کاهش برخی از عوامل التهابی و افزایش برخی از عوامل
ضدالتهابی در زنان مبتال به دیابت نوع دو میشود.
واژگان کلیدی :تمرین مقاومتی ،دیابت نوع دو ،التهابی ،ضدالتهابی ،آب انار

افزایش یابد [ .]2در آسیب شناسی دیابت ،التهاب سیستمی دخیل
است [ .]2نقش عوامل محیطی و ژنتیکی در ایجاد این بیماری
و عوارض ناشی از آن در پژوهشهای مختلف نشان داده شده
است .سیستم ایمنی از بین این عوامل نقش مهمتری دارد [.]3
اختالل در عملکرد سایتوکاینها میتواند در ایجاد بیماری دیابت
نوع دو نقش اساسی داشته باشد [ .]4سایتوکاین ا از بافت چربی
و چربی عضالنی ترشح میشوند و در بروز مقاومت به انسولین
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مقدمه:
دیابت شایعترین بیماری متابولیک در سراسر دنیا است [ .]1شیوع
این بیماری در ایران در سال  1395نزدیک به  5.4تا  5میلیون
نفر بوده که نیمی از این جمعیت از بیماری خود اطالعی ندارند.
التهاب از دالیل اصلی ایجاد بیماری دیابت است [ .]1این بیماری
با سرعت در جهان در حال گسترش بوده و تخمین زده میشود
که شمار افراد بزرگسال مبتال به دیابت نوع دو در جهان از
135میلیون نفر در سال  1995به  300میلیون نفر در سال 2025
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روش کار :نمونه آماری این پژوهش  40نفر از زنان دیابتی نوع دو با محدوده سنی  40-55سال بود که به صورت هدفمند گزینش شدند .زنان بهطور
تصادفی در چهار گروه مساوی شامل گروه کنترل ،گروه تمرین مقاومتی ،گروه مصرف آب انار و گروه تمرین مقاومتی به همراه مصرف آب انار قرار
گرفتند .گروه تمرین مقاومتی و گروه تمرین مقاومتی و مصرف آب انار به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه تمرین مقاومتی را با شدت  30درصد
حداکثر پیشینه تکرار شروع و در پایان هفته هشتم به  80درصد حداکثر تکرار پیشینه رسیدند .دو گروه مصرف کننده آب انار روزانه 100سیسی آب انار
مصرف کردند .چهل و هشت ساعت قبل و بعد از اجرای دستورالعمل های پژوهش و در حالت  12ساعت ناشتا از آزمودنیها مقدار  4سیسی خون گرفته
شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در سطح معناداری  p˂0/05استفاده شد.

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به

نقش اساسی دارند [ .]2ترشح برخی سایتوکاینها همچون TNF-

روش کار:
نمونههای این پژوهش شامل  40نفر از زنان مبتال به دیابت نوع
دو بودند .قبل از شروع به انتخاب آزمودنی ها ،طرح این پژوهش
به تایید کمیته اخالق رسیده و با شماره
 IR.QOMREC.1398.013ثبت شده است.
برای انتخاب نمونههای پژوهش ،پس از هماهنگیهای اولیه برای
اجرای پژوهش با مراکز و همچنین پخش اطالعیههایی در سطح
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نام علمی  Punica granatumیکی از میوههای درختی است که
دانههایی اغلب قرمز و گاهی سفید یا رنگهایی بین این دو دارد.
رنگ پوست آن نیز اغلب قرمز و گاه سیاه و یا زرد است .درخت
انار در اندک کشورها از جمله ایران ،افغانستان ،پاکستان ،عراق و
ترکیه کشت میشود و به همین دلیل به عنوان مرغوبترین و
یکی از ده میوه برتر جهان شناخته میشود [ .]19این میوه به
دلیل دارا بودن خصوصیات غذایی و داروئی در رژیم غذایی افراد
از اهمیت خاصی برخوردار است .انار به خاطر داشتن فالونوئیدها،
االژیک اسید و گالیک اسید خاصیت آنتیاکسیدانی و خاصیت
ضدالتهابی دارد [ .]11همچنین انار به دلیل داشتن پونیسیک اسید
که به برداشت گلوکز کمک میکند باعث کاهش التهاب میشود
[ .]12شیشه بور و همکاران در سال  2016نشان دادند که مصرف
چهار هفته آب انار باعث کاهش  CRP ,TNF-αو  IL-6در زنان
مبتال به دیابت میشود [ .]13رضایی و همکاران در سال 1392
نشان دادند که مصرف آب انار باعث افزایش میزان انسولین و
کاهش قند خون موشهای مبتال به دیابت نوع دو میشود [.]14
همچنین عبدی و همکاران در سال  1397نشان دادند که مصرف
کنسانتره آنار باعث کاهش شاخصهای اکسیدانی در بیماران
دیابت نوع دو شده است[ .]15از سوی دیگر ،آمادگی بدنی و
فعالیت جسمانی نیز باعث کاهش عوامل خطرزایی دیابت از جمله
عوامل التهابی و افزایش عوامل آنتی اکسیدانی میشود .اکبرپور
و همکاران در سال  1398نشان دادند که مصرف آب انار به همراه
تمرین مقاومتی باعث کاهش عوامل اکسایشی و افزایش
آنتیاکسیدانی در زنان مبتال به دیابت نوع دو شده است [.]16
بنابراین ،با توجه به شیوع باالی دیابت در کشور و تحمیل
هزینههای درمانی باال از یک سو و توصیه انجام فعالیتهای
ورزشی به ویژه تمرینات مقاومتی همراه با رژیم غذایی به عنوان
یک راه کار مناسب برای مدیریت این بیماری از سوی دیگر و
همچنین نبود مطالعهای در خصوص تاثیر ورزش به همراه مصرف
آب انار بر عوامل التهابی -ضدالتهابی زنان مبتال به دیابت نوع،
مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی
به همراه مصرف آب انار بر برخی شاخصهای التهابی-
ضدالتهابی و نیمرخ لیپیدی زنان مبتال به دیابت نوع دو انجام شد.
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 IL-6 ،CRP ،αبه وسیله آدیپوسیتها ،سلولهای اندوتلیال و
منوسیتها ،فراخوانی ماکروفاژها را افزایش داده و مقاومت
انسولینی را باعث میشوند [ .]5دیابت با مقادیر پالسمایی افزایش
یافته از این سایتوکاینها همراه است [ .]6شواهد حاکی از آن
است که  TNF-αدر سیگنالینک انسولین اختالل ایجاد میکند
[ .]7پژوهشها نشان داده است که افراد مبتال به دیابت نوع دو
نسبت به افراد سالم در عضله اسکلتی و پالسمای خون خود دارای
بیان ژن و پروتئین  TNF-αهستند [ .]7این سایتوکین از طریق
کاهش فعالیت تیروزین کیناز گیرنده انسولین و تحریک لیپولیز
آدیپوسیتها موجب افزایش اسیدهای چرب غیراستریفه ،مقاومت
به انسولین و گسترش دیابت و عوارض نورپاتی و نفروپاتی
میشود [ IL-6 .]2یکی دیگر از سایتوکاینها است که به مقدار
زیاد از بافت چربی ترشح میشود و رابطه قوی با مقاومت به
انسولین دارد .این سایتوکاین دارای ویژگی پیش التهابی در
سلولهای چربی کبد است و موجب ایجاد مقاومت به انسولین در
سلولهای چربی و کبد میشود [ IL-6 .]2و  TNF-αاز طریق
مهار ژن پروتئین ناقل  GLUT4موجب مقاومت به انسولین
میشوند [ GLUT4 .]8موجب فعال شدن لنفوسیتهای  Bبرای
تولید آنتیبادی میشود همچنین به عنوان القاء کننده تولید
عاملهای فاز حاد عمل میکند [ .]8همچنین مطالعات
همهگیرشناسی نشان میدهد که در تمامی افراد مبتال به دیابت
نوع دو میزان عوامل التهابی ناشی از  CRPباال است CRP .یکی
از عاملهای التهابی است که همبستگی زیادی با بیماریهای
قلبی داشته و نقش مستقیم آن در پاتوژن در تصلب شرایین
بیماران مبتال به دیابت بیشترین پژوهشها را به خود اختصاص
داده است [ IL-10 .]9عاملی است که ماکروفاژها را غیر فعال
کرده و تولید ساتیوکاینها را کاهش میدهد [ .]8میزان این عامل
به طور مشخص در بیماران مبتال به دیابت در مقایسه با جمعیت
نرمال باالتر است IL-10 .موجب کاهش عوامل پیش التهابی
همچون  IL-4و  INF-ƴمیشود [ .]10با توجه به تاثیر
رادیکالهای آزاد در ایجاد بیماری دیابت و نقش آنتی اکسیدانها
در خنثیسازی آنها ،استفاده از مکملها افزایش یافته است .به
تازگی توجهزیادی به آنتیاکسیدانهای طبیعی همچون پلیفنلها
در رژیم غذایی برای بهبود آسیب های آکسیداتیو شده است .با
توجه به مطالب بیان شده و اهمیت افزایش آنتیاکسیدانتها و
کاهش رادیکالهای آزاد در بهبود دیابت نوع دو به نظر میرسد
افزایش استفاده از مکملهای آنتیاکسیدانی طبیعی بتواند در
کاهش عوامل اکسایشی نقش اساسی داشته باشد [ .]9از این رو،
مدتی است که استفاده از گیاهان داروئی از جمله انار در این
خصوص مورد بررسی قرار گرفته است .اَنار ،نار یا انار خوراکی با

محسن اکبرپور بنی و همکاران

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به

شهر خرم آباد ،از افراد واجد شرایط برای شرکت در پژوهش دعوت
به عمل آمد .از افرادی که اعالم آمادگی کرده بودند ،درخواست
شد برای اندازه گیری قد ،وزن ،محیط دور کمر و شکم و درصد
چربی بدن با استفاده از کالیپر به سالن ورزشی مراجعه کنند.
معیارهای ورود به پژوهش شامل ابتال به دیابت نوع دو بیش از 2
سال ،سن بین  40تا  55سال ،یائسگی [ ،]16شاخص توده بدن
 25تا  30کیلوگرم بر متر مربع ،محدوده قند خون بین  160تا
 250میلیگرم در دسیلیتر [ ،]16عدم فعالیت منظم ورزشی طی
شش ماه گذشته ،عدم سابقه ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی،
عدم مصرف سیگار ،عدم استفاده از انسولین و نداشتن عوارض
دیابت از جمله زخم پای دیابتی در نظر گرفته شد .از میان
داوطلبین واجد شرایط در نهایت تعداد  40نفر به عنوان نمونه های
پژوهش انتخاب و به طور تصادفیسازی ساده در چهار گروه 10
نفری شامل گروه تمرین مقاومتی– آب انار ،گروه تمرین
مقاومتی ،گروه آب انار ،و گروه کنترل تقسیم شدند .الزم به ذکر
است هیچ یک از افراد منتخب تحت انسولین درمانی نبودند و
همگی در طول دوره مطالعه از داروهای متفورمین گلی بن کالمید
به صورت خوراکی استفاده میکردند.

یافتهها:
مشخصات آزمودنیهای گروههای مختلف پژوهش در جدول 1
نشان داده شده است .بر اساس دادههای این جدول ،تفاوت
معناداری در متغیرهای قد ،وزن و شاخص توده بدنی بین
گروههای پژوهش مشاهده نشد (.)P >0/05
نتایج تحلیل دادههای درون گروهی در جدول  2نشان میدهد که
هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل آب انار باعث
کاهش معناداری در مقادیر CRPشده ( )P=0/001و این کاهش
در مقایسه با گروه کنترل نیز معنادار است ( .)P=0/000همچنین
میزان  TNF-αدر گروه تمرین مقاومتی و آب انار کاهش معناداری
( )P=0/0001داشته که این کاهش در مقایسه با گروه کنترل نیز
معنادار است ( .)P=0/0001از سوی دیگر ،میزان  IL-6در گروه
کنترل ( )P=0/715و گروه مصرف آب انار ( )P=0/685هیچ گونه
تغییر معناداری نداشتهاند .نتایج پژوهش نشان داد که تمرین
مقاومتی باعث کاهش معناداری در میزان  )P=0/001( IL-6در
مقایسه با گروه کنترل ( )P=0/001میشود .همچنین هشت هفته
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برنامه تمرین مقاومتی سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته
اجرا شد .این تمرین به صورت دو دور با ده تکرار و  30درصد
تکرار بیشینه بود که در پایان دوره تمرینی به سه دور با شش
تکرار و  80درصد تکرار بیشینه با استراحتهای دو دقیقهای
میرسید .حرکات شامل پرس سینه ،پرس پا ،پشت پا ،کشش زیر
بغل ،جلو بازو و کشش دوطرفه به پایین در برگیرنده عضالت
بزرگ باال تنه و پایین تنه بود .برای رعایت اصل اضافه بار و
پیشرفت تدریجی در هفته های  4، 2و  6با دیگر  RM1این
حرکات اندازهگیری شد [ .]16تمام تمرینات مقاومتی بین ساعت
 4تا  6بعد از ظهر انجام می شد.
گروههای مصرف کننده آب انار و گروه تمرین مقاومتی هر عصر
 100سیسی آب آنار خالص دریافت میکردند [ .]17به افراد
گروههای مصرفکننده آب انار ،هر ده روز یک بار یک لیتر آب
انار منجمد شده که از قبل تهیه شده بود ،داده میشد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و
استنباطی با کمک نرمافزار  SPSSنسخه  20استفاده شد .دادههای
پژوهش با شاخصهای آماری میانگین و انحراف استاندارد نشان
داده شدند .همچنین برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از
آزمـون کلموگروف -اسمیرنوف و برای بررسی همگنی
واریانسها از آزمون لوین استفاده شد .با توجه به نرمال بودن
توزیع دادهها از آزمون  tوابسته برای بررسی تفاوتهای درون
گروهی و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی  LSDبرای
بررسی تفاوتهای بین گروهی استفاده شد .نتایج آزمون با سطح
معناداری ( )p <0/05در نظر گرفته شد.
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اندازهگیری شاخصهای خونی:
برای اندازهگیری شاخصهای بیوشیمیایی خون پس از 12-10
ساعت ناشتایی شبانه ،آزمودنیها رأس ساعت  8صبح در محل
خون گیری حاضر شدند و نمونه خون اولیه به میزان 4سیسی از
ورید قدامی بازویی توسط متخصصین خونگیری آزمایشگاه
گرفته شد .پس از سانتریفوژ کردن نمونههای خون ،سرم آنها
جداسازی شد .اندازهگیری مقادیر گلوکز ناشتا و نیمرخ لیپیدی در
همان روز خونگیری انجام شد و بقیه سرم برای اندازه گیری
سایر موارد در دمای  -70درجه سانتیگراد منجمد شد .برنامه
تمرین از  48ساعت بعد از جمع آوری داده های اولیه ،برای مدت
هشت هفته آغاز شد .بعد از اتمام دوره تمرین 48 ،ساعت پس از
آخرین جلسه تمرین مجدداً اندازهگیری آنتروپومتریک و
آزمایشگاهی در شرایط و زمان مشابه اندازه گیریهای اولیه و با
همان ابزار توسط پژوهشگر و متخصص آزمایشگاه انجام شد.
جهت سنجش متغیرهای  IL-6,IL-10,CRP,TNF-αاز کیت
انسانی محصول کمپانی  Diacloneفرانسه استفاده شد.
سنجشهای آنتروپومتریک در حالت ناشتا بدون کفش و با لباس
سبک انجام گرفت .قد به وسیله قدسنج دیواری با دقت ./5
سانتمتر ،وزن به وسیله ترازوی دیجیتالی با دقت./5گرم به صورت
ایستاده اندازهگیری شد .شاخص توده بدنی نیز از تقسیم وزن
برحسب کیلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر به دست آمد.
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تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به

مقاومتی و مصرف مکمل آب انار باعث افزایش معناداری در
میزان  IL-10انسولین شده ( )P=0/001در حالی که در سایر
گروهها هیچ گونه تغییر معناداری مشاهده نشد (جدول .)2

تمرین مقاومتی به همراه مصرف آب انار باعث کاهش معناداری
در میزان  IL-6در درون گروهی و بین گروهی میشود
( .)P=0/001نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین

جدول : 1میانگین و انحراف استاندارد وزن ،قد و شاخص توده بدنی گروههای مختلف پژوهش قبل و پس از هشت هفته تمرین مقاومتی
وزن(کیلوگرم)

قد(سانتیمتر)

قبل

بعد

شاخص توده بدنی(کیلوگرم بر مترمربع)
بعد
قبل

کنترل
آب انار
تمرین مقاومتی

71/52 ± 4/11
68/14 ± 3/12
65/17 ± 4/77

71/50 ± 4/14
68/16 ± 3/21
67/11 ± 3/18

166/12 ± 4/55
168/17 ± 2/17
165/45 ± 3/11

24/83 ± 2 /1
23/6 ± 3/22
23/77 ± 3/77

24/9 ± 2/33
23/97 ± 3/3
24/97 ± 3/46

تمرین مقاومتی و آب انار

66/35 ± 3/44

68/98 ± 2/11

169/22 ±2 /55

23/77 ± 2/35

25/65 ± 2/9

جدول  :2جدول تغییرات درون گروهی و بین گروهی شاخص های خونی در گروههای مختلف قبل و بعد از مداخله
شاخص
)mg.L(CRP
TNF-α
)pg.ml( IL-6
)pg.ml( IL-10
)mg.dL( HDL

گلوکز (میکرو گرم بر دسی
لیتر)
انسولین (میکرو گرم بر
دسی لیتر)

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

7/2 ± 2/18
7/4 ± 2/19
5/75 ± 1/97
5/82 ± 2/13
6/86 ± 2/66
6/91 ± 2/68
3/16 ± 1/27
3/15 ± 1/25
35/23 ± 2/19
35/16 ± 2/22
86/25 ± 5/22
88/21 ± 5/35
198/34 ± 15/39
198/1 ± 14/38
6/16 ± 1/22
6/17 ± 1/25

7/21 ± 2/1
* 5/2 ±1/36

6/75 ± 1/64
5/11 ± 1/96
6/15 ± 1/11
6/75 ± 1/64
6/25 ± 2/15
* 3/32 ±1/9
2/98 ± 1/55
*5/12 ± 1/77
37/24 ± 3/19
40/36 ± 2/11
88/63 ± 4/33
81/54 ± 5/88
200/1 ± 18/87
180/44 ± 12/1
8/39 ± 2/89
6/24 ± 2/14

7/46 ± 2/87
3/27 ± 1/33
5/95 ± 1/73

*‡ 6/75 ±1/64
3/56 ± 1/49
7/33 ± 2/19
5/11 ±1/96
* 3/98 ±1/75
5/86 ± 1/63
37/25 ± 2/78
40/23 ± 2/19
87/11 ± 3/35
81/47 ± 3/39
188/7 ± 13/71
170/11 ± 10/45
7/52 ± 2/28
7/1 ± 1/93

‡*

2/36 ± 1/11
7/55 ± 2/29
*‡3/29 ± 1/15
3/63 ± 1/75
*‡9/63 ± 2/32
36/63 ± 2/25
*‡45/24 ± 1/39
87/24 ± 2/22
*‡65/42 ± 5/55
195/15 ± 12/54
*‡160/1 ± 7/25
8/1 ± 2/77
*‡ 5/46 ± 1/19
‡*

CRP: C-reactive protein, TNF-α: Tumor necrosis factor, IL-6: Interleukin 6, IL-10: Interleukin 10, HDL: highdensity lipoproteins, LDL: low-density lipoproteins
* نشان دهنده تفاوت معنادار مرحله پیش آزمون نسبت به پس آزمون (.)P <0/05
‡ نشان دهنده تفاوت معنادار با گروه کنترل(.)P <0/05

تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل آب انار باعث افزایش
ترشح انسولین و کاهش قند خون زنان مبتال به دیابت نوع دو
میشود [ .]16نتایج این مطالعه با مطالعه رضایی و همکاران در
سال  1392که به بررسی تاثیر آب انار بر موشهای مبتال به
دیابت پرداختند نیز همخوانی دارد .نتایج پژوهش آنان نشان داد
که مصرف  21روز آب انار باعث کاهش گلوکز و افزایش انسولین
در موشهای مبتال به دیابت میشود .التهاب اولین دفاع
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بحث:
نتایج این پژوهش نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی به
همراه مصرف مکمل آب انار باعث کاهش معناداری در مقادیر
 ،LDLگلوکز و انسولین و عوامل التهابی  IL-6 ،CRPو  TNF-aو
افزایش عوامل ضدالتهابی  IL-10در زنان مبتال به دیابت نوع دو
میشود.
نتایج این مطالعه با نتایج پژوهش اکبرپور و همکاران هم خوانی
دارد .نتایج پژوهش اکبرپور و همکاران نشان داد که هشت هفته
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)mg.dL( LDL

زمان

گروه کنترل

گروه آب انار

گروه تمرین مقاومتی

گروه تمرین مقاومتی+آب انار

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به
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یکی دیگر از متغیرهای پژوهش که تحت تاثیر تمرین مقاومتی و
مصرف مکمل آب انار افزایش پیدا کرد IL-10 ،است  IL-10.به
وسیله سلول های  Th2و ماکروفاژهای فعال ترشح میشود و از
تولید اغلب یا همه سایتوکینهایی که توسط سلولهای Th1
ساخته میشود جلوگیری میکند IL-10 .یک عامل ضدالتهاب نیز
است که سلولهای کشنده طبیعی و لنفوسیت  Bرا تنظیم میکند
[ .]26مطالعات انسانی افزایش مقدار  IL-10را در بیماران مبتال
به دیابت نشان داده است .در مقابل ،گزارشهایی مبنی بر کاهش
ژن  IL-10در بیماران مبتال به دیابت وجود دارد [ .]24به احتمال
قوی ،از دالیل افزایش  IL-10مرتبط با خاصیت آب انار که
میتواند فعالیت های سیکلواکسیژناز ،لیپوکسیژناز و متعاقباً کاهش
تولید پروستاگالندین ها و لوکوترینهای التهابی [ ،]26ماتریکس
متالوپروتئینازها که به عنوان یک گروه از آنزیمهای کالژناز بیان
شده به مقادیر باال در مفاصل التهابی را مهار و تجزیه کند.
بنابراین ،مصرف آب انار از طریق کاهش عوامل التهابی با
سازوکارهای تشریح شده باال میتواند موجب افزایش عوامل ضد
التهابی در افراد مبتال به دیابت نوع دو شود.
نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که هشت هفته تمرین
مقاومتی به همراه مصرف مکمل آب انار باعث کاهش ،LDL
گلوکز و مقاومت به انسولین و افزایش  HDLمیشود .در افراد
مبتال به دیابت به دلیل افزایش رادیکال های آزاد و گلوکز خون
و همچنین افزایش لیپوپروتئینهای موجود در خون ،روند
پراکسیداسیون و یا گلیکوزیالسیون افزایش مییابد که این روند
به واکنشهای سمی در سلولهای اندوتلیال ،تجمع و احتباس
 LDLمنجر شده و پیشرفت آترواسکلروزیس به عنوان یکی از
عوارض مهلک دیابت است [ .]22اکبرپور و همکاران در سال
 1398در یک پژوهش نشان دادند که هشت هفته تمرین مقاومتی
به همراه مصرف مکمل آب انار باعث کاهش معناداری در میزان
 LDLو مقاومت به انسولین زنان مبتال به دیابت نوع دو میشود
[ .]16پژوهشها نشان میدهد که مصرف آب انار باعث افزایش
 20درصدی پارکسوناز و کاهش  LDLبه میزان  90درصد و
همچنین افزایش  HDLمیشود [ .]27مصرف آب انار از طریق
افزایش پاراکسوناز موجب افزایش مقدار  HDLخون میشود.
پاراکسوناز دارای گیرنده مستقر بر  HDL-Cاست که میتواند از
تغییرات اکسیداسیون لیپیدها جلوگیری کند .آنزیم پاراکسوناز
میتواند تجمع پراکسیدهای لیپید در  LDL-Cرا تحت شرایط
اکسیدکننده به تاخیر اندازد .پژوهشها نشان میدهد که
فسفولیپیدهای اکسیدشده در  LDL-Cکم اکسیده شده و
واکنشهای التهابی ناشی از عملکرد متقابل مونوسیتها اندوتلیال
را تشدید میکند .این عملکرد توسط  HDL-Cانجام میشود [.]22
یکی دیگر از نتایج این پژوهش تاثیر تمرین مقاومتی به همراه
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فیزیولوژیکی بدن در برابر آسیبها است [ .]18تمرینات منظم
ورزشی موجب کاهش سایتوکاینهای پیش التهابی از جمله IL-
 TNF-a ،CRP، 6در بیماران دیابتی میشود .مورفی و همکاران
در سال  2011گزارش کردند که  20هفته تمرینات استقامتی
موجب کاهش میزان  IL-6و پروتئین جاذب مونوسیتها MCP-
 1میشود [ IL-6 .]19یک سایتوکاین التهابی است و پژوهشها
نشان دادهاند وضعیت التهابی از طریق سازوکارهای مختلف
موجب ایجاد و گسترش دیابت شده و حتی در بعضی مطالعات از
 IL-6به عنوان یک روش درمانی موثر دیابت در آینده یاد شده
است [ .]11با توجه به این که  TNF-αمحرک اصلی تولید و ترشح
 IL-6است [ ،]20اما اثرات ورزش بر  TNF-αمتفاوت میباشد .در
واقع برخی از پژوهشها کاهش میزان TNF-αو برخی دیگر عدم
تغییر در پاسخ به فعالیت ورزشی را گزارش کردهاند .باتوجه به
کاهش میزان  TNF-αدر اثر تمرینات مقاومتی در این پژوهش
عامل اصلی کاهش در میزان اینترلوکین  6-و در نتیجه کاهش
میزان  TNF-αاست [ .]20بنابراین ،تمرینات ورزشی طوالنی
مدت از طریق کاهش توده چربی بدن باعث کاهش میزان TNF-
 αمی شود .نتایج پژوهش ها نشان می دهد که تمرینات ورزشی
باعث کاهش میزان توده چربی افراد مبتال به دیابت می شود.
همچنین تمرینات مقاومتی با سوخت و ساز کامل و مناسب چربی
باعث کاهش میزان  TNF-αمیشوند TNF-α .پل ارتباطی بین
التهاب و دیابت است [ .]21یکی از دالیل دیگر کاهش IL-
 TNF- α ،CRP،6مربوط به اثرات آنتی اکسیدانی انار است که
موجب کاهش عوامل التهابی میشود .در این میان ،فالونوئیدها
و پلیفنولها نقش پر اهمیتتری دارند .فالونوئیدها میتوانند
آنزیمهای سیکلواکسیژنازها را مهار کرده و از این طریق
واکنشهای التهابی بدن را کاهش دهند [ .]22مصرف
فالونوئیدها از ساخت مولکولهای پیشالتهابی که توسط
ماکروفاژها تولید می شوند ،جلوگیری میکند .پلی فنولی و آنتی
اکسیدانتی موجود در آب انار میتوانند بیان سایتوکین های التهابی
همچون  IL-6و  CRPرا مهار کنند [ .]23دانیل و همکاران در
سال  2009در یک پژوهش نشان دادند که مصرف آب انار مانع
از فعالیت های التهابی ماست سلها و به علت غنی بودن از
پلیفنولها مانع از تولید سایتوکاینهای التهابی در سطح بیان ژن
میشود [ .]23همچنین بابائیان و همکاران در سال  1392نشان
دادند که مصرف روزانه 250سیسی آب انار به مدت دو ماه موجب
کاهش عوامل التهابی از جمله  CRPدر افراد مبتال به دیابت نوع
دو میشود [ .]24آب انار تاثیرات مختلفی از جمله مهار
سیکلواکسیژناز 2-و بیوسنتزایکوزانوئید ،سرکوب بیان همافزایی
بیان سیتوکاینها التهابی و مهار ماتریکس متالوپروتئینازها دارد
[.]25
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عوامل التهابی یکی از دالیل اصلی ایجاد دیابت و گسترش آن
 با توجه به نقش آب انار و تمرین مقاومتی در کاهش.هستند
 و همچنین توجه به،عوامل التهابی و افزایش عوامل ضدالتهابی
نتایج پژوهش حاضر به زنان مبتال به دیابت نوع دو پیشنهاد
میشود برای کاهش فشار اکسایشی با نظر پژشک معالج تمرینات
مقاومتی به همراه مصرف مکمل آب انار را به عنوان یک مکمل
.درمانی مد نظر قرار دهند
:تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم
میباشد و بدین وسیله مراتب تشکر خود را از تمامی بیماران عزیز
که در تمامی مراحل انجام پایان نامه پژوهشگران را یاری کردند
اعالم داشته و از خداوند منان برای آنان شفای عاجل طلب
.مینماید
: تعارض منافع
.نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکردند

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به

مصرف مکمل آب انار باعث کاهش مقاومت به انسولین در زنان
) در1398(  اکبرپور و همکاران.مبتال به دیابت نوع دو میشود
یک پژوهش نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه
مصرف مکمل آب انار باعث کاهش مقاومت به انسولین در زنان
 همچنین بابائیان و همکاران.]16[  میشود2 مبتال به دیابت نوع
) نشان دادند هشت هفته مصرف آب انار باعث کاهش1392(
 آب انار از طریق تولید دوباره.مقاومت به انسولین میشود
سلولهای بتای پانکراس و بهبود حساسیت به انسولین منجر به
 از طرفی تمرینات،کاهش شاخص مقاومت به انسولین می شود
 منجر بهGLUT4 مقاومتی از طریق افزایش گلوگاکن و افزایش
کاهش مقاومت به انسولین در زنان مبتال به دیابت نوع دو میشود
.]24[
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نتایج این پژوهش نشان داد که تمرینات مقاومتی به همراه
مصرف مکمل آب انار باعث کاهش عوامل التهابی و افزایش
عوامل ضدالتهابی زنان مبتال به دیابت نوع دو می شود که در
 نشان داده شده است.نهایت باعث بهبودی این بیماران میشود
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Introduction:
One of the main causes of diabetes and its spread is an increase in inflammatory factors and a decrease
in anti-inflammatory factors. Therefore, the aim of this study was the effect of eight weeks of resistance
training with pomegranate juice supplementation on inflammatory factors. Anti-inflammatory and some
lipoproteins in women with type 2 diabetes.
Materials & Methods:
The statistical sample of this study was 40 type 2 diabetic women with an age range of 40-55 years who
were purposefully selected and randomly divided into four groups: control group (10 people), resistance
training group (10 people), consumption group. Pomegranate juice (10 people) and resistance training
and pomegranate juice consumption group (10 people) were included. Resistance training group and
resistance training group and consumption of pomegranate juice for eight weeks and three sessions of
resistance training every week with an intensity of 30% of maximum pre-repetition and at the end of
the eighth week reached 80% of maximum background repetition and daily group of pomegranate juice
users They consumed 100 cc of pomegranate juice. In order to study the research variables, 4 cc of
blood samples were taken from the research samples 48 hours before and after the implementation of
research protocols and in the case of 12 hours of fasting.
Results:
Eight weeks of resistance training with pomegranate juice consumption caused a significant increase in
IL-10, HDL levels and a significant decrease in CRP, IL-6, TNF-α, HDL levels in women with diabetes.
Conclusion:
The results showed that eight weeks of resistance training with consumption of pomegranate juice
reduces some inflammatory factors and increases some anti-inflammatory indices in women with type
2 diabetes.
Keywords: Resistance Training, Type 2 Diabetes, Inflammatory, Anti-inflammatory, Pomegranate Juic
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