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مقدمه

شاانواع از دروناختالالتترینیعدیابت هسـتندریـزغـد

دو نـوع دیابـت میـان این از ینتـربـزرگیکـیعنـوانبـه،که

قرنيهاچالش در جهانی این1شود.یمشناخته21بهداشتی

ژنتیکی اختالالت دنبال به ،انسـولینیهـايیرنـدهگدربیماري

لیپوتوکسی میتوکندریایی،سیبروز اختالل التهاب، افـزایشتی،

چـاقیرادیکال و سارکوپالسـمیک شـبکه اسـترس آزاد، هاي

م بـزرگ2-7گردد.یایجاد تهدیـدي آن عوارض و دیابت شیوع

به و است جهانی بهداشت میبراي سالنظر تا به2040رسد

یابد.642 افزایش نفر نوع8میلیون دیابت سازوکارهاي اگرچه

نشدهبه2 شناخته کامل نقـشطور التهـابی فراینـدهاي اما اند،

دارنـد.قابل فعـالالتهـاب9توجهی افـزايازسـبـا یـانبیشو

سدریالتهابپیشینپروتئینچند ینانسـولیگنالینگسرکوب

بروز التهـابی10.داردنقـشانسـولینبهمقاومتو ازعوامـل

با6-اینترلوکینجمله آلفا توموري نکروز عامل رويتأثو یر

انسولینیهايیرندهگ گیرنده سوبستراي و )،i)1-IRSانسولین

کـاهش را تیـروزین فسفوریالسـیون ومیزان بـهداده منجـر

i- Insulin Receptor Substrate-1 
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فعالیت از پـروتئینPI3Kiجلوگیري 11،12شـود.یمـPKBiiو

ن مطالعه راچندین پروگرانولین التهابی پیش یـکعنوانبهقش

در انسـولین بـه مقاومـت تقویـت بـا رابطه در جدید شاخص

ــاران ــتالبیم ــهمب ــوعب ن ــت ــزارش2دیاب ــردهگ ــدک 13-15.ان

ــولین وزن)iii)PGRNپروگران ــا ب ــی ــا68پروتئین ــوک88ت یل

انواعدالتون بیشتر اپیتلیـال،هـاسـلولجملهازهاسلولدر ي

ع آدیپوسیتایمنی، و بیانصبی بـاالي16.شـودیمـها غلظـت

PGRNداراي افراد انسـولینیدر مقاومـت و احشـایی چـاقی

وشـــدهگـــزارش شیموتاکســـی،PGRNاســـت فعالیـــت در

دارد.یتمنوسفراخوانی نقـش آدیپـوز بافت به 17،18PGRNها

میهاسلولراIL6ivبیان افزایش چربی افـزایشي با که دهد؛

ــزان فسفوریالســیونSOCS3^می ــار مه ــه ب و اســت ــراه هم

مقاومــتIRS-1تیروزینــی بــروز منتهــیو انســولین بــه

14گردد.یم

مهــم از تغییــراتیرگــذارتأثيهــامداخلــهینتــریکــی بــر

التهابی؛سایتوکاین مـهايیتفعالانجامهاي باشـدیورزشـی

سازگار وهاييکه التهـابی پـیش سـایتوکاین بـر آن تنظیمی

است آشکارشده یکـیعنوانبهیبیترکینتمر19،20.ضدالتهابی

روش دريهااز سـالمتیمؤثر وضعیت دبهبود بتییـاافـراد

می برمبنـايشناخته آن سـازوکار کـه درشود تغییـر ایجـاد

ژن برخـی وبیان مسـايمجموعـهيسـازفعـالهـا يایرهاز

سلولپیامانتقال دارد.یدرون ینتمـرهـايسـازگاري21قرار

تنهایمقاومت عضالنیشافزایی،به تار مقطع قـدرتیسطح و

تنهایاستقامتینتمرهاييسازگارینچنهمویعضالن یی،به

اکسايکارآمدیتوکندریایی،میوژنزبیعنی ضـد ویشـیدفـاع

اهمینیتمریمصرفیژناکسیتتقو شـیـناترکیبیت، یوهدو

ــیتمر ــبین غال در ــرینرا ــیترکتم ــزایشرایب ــیاف ــدم .ده

یبـیترکیـبترتهـايسـازگارينقیضوضدیجنتاحالینباا

تقو منجر که دارد محیتوجود کـمیشافـزایکی،آنابولیطکم

پـا عضالت تغتنـهیینقدرت فعالییـرو -یعصـبهـايیـتکـم

مهم22شود.یمیعضالن تداخل، دربـارهینتـرپدیده ينظریـه

مسیر دو که است ترکیبی تمرین پیـامچالش آبشـاريانتقال

مقابـلAkt/mTOR/S6Kviمتفاوت راAMPK/PGC1αviiدر

i- Phosphoinositide 3-Kinases
ii- Protein Kinase B
iii- Progranulin
iv- Interleukin 6
v- Suppressor Of Cytokine Signaling 3
vi - Protein Kinase B/ The Mammalian Target Of Rapamycin/
Ribosomal Protein S6 Kinase Beta-1 
vii - AMP-Activated Protein Kinase/ Peroxisome Proliferator-
Activated Receptor Gamma Coactivator 1-Alpha

مــ نظرمطــرحبــاوجود23.دهــدینشــان درتــداخلیــهبــودن

ااثـریبـی،ترکینتمريهابرنامه تمریـنمثبـت بـرینـیروش

ــاخص ــاش ــابيه بیالته ــاراندر ــابتیدیم ــکاری ـــشآش دهـ

ه24-26.است دیگر برخی که گـزارشگونهیچهرچند را تأثیري

جدبه27،28PGRN.نکردند شاخص بیدعنوان یابتیدیماراندر

استییشناسا کمحالاینبا؛شده زمیمطالعات اثـرینـهدر

فقـط.اسـتشـدهانجـامPGRNبریورزشیتفعال کنـون تـا

مثبتviiiیون اثر همکاران ورزشییتفعالياهفتهچهارو هاي

ــرات تغیی ــر ب دومPGRNرا ــوع ن ــابتی دی و ــاق چ ــراد اف در

کردند. اساس18گزارش پـژوهشبر پیشـین، پژوهشی ادبیات

بــر ترکیبــی تمــرین اثــر زمینــه در مطالعــه نخســتین حاضــر

ــرات ــرPGRNتغیی حاض ــژوهش پ از ــدف ه ــابراین بن ــود. ب

اثر ترکیبی12بررسی تمرین ،PGRNتغییراتبهبودبرهفته

و عضـالنی قدرت انسولین، به مقاومت گلیکوزیله، هموگلوبین

بود. بدنی ترکیب

روشمواد هاو

پـیش طرح با تجربی نیمه نوع از حاضر -آزمـونپژوهش

بود.پس طریقآزمون از پـاورنـرمابتدا جـی ورودافـزار بـا

بتايپارامترها آلفـا8/0سطح خطـاي اثـر05/0؛ انـدازه ،3/0

با برابر که شد تعیین نمونه آزمودنینفر36حجم ازبود. هـا

بهزنانبین دومبتال نوع بـهب،دیابت ورود شـرایط اسـاس ر

ورود معیارهاي شدند. انتخاب عبارتنـدپژوهش پـژوهش بـه

سنیاز: بیمارهـا50تـا30دامنه دیگـر بـه ابـتال عـدم سـال،

قلبـی بیمـاري وـازجمله کلیـوي اخـتالل و کبـدي عروقـی،

سابقه عدم ويتیروئیدي، اخیـر ماه شش در ورزشی فعالیت

بودن تودهدارا بـیيشاخص بـر35تـا27نبدنی کیلـوگرم

عـدممترمربع از: عبارتنـد نیـز پـژوهش از خروج معیارهاي .

دوجلسه مکملحضور مصرف تمرین، دیگـر،يهااي ورزشی

خـون مراحل در شرکت فعالیـريگعدم در شـرکت هـايیـت،

دیگر. صورتبهسوکوریکشیوهبهکنندگانشرکتورزشی

یـکترکیبـیینتمـر،)نفـر12(کنتـرلگروهسهدرتصادفی

(مقاومتی-هوازي( -مقاومتی(دومترکیبیتمرینو)نفر12)

کـه.شدندتقسیم)نفر12)(هوازي شـد تقاضا کنترل گروه از

در شرکت ویـتفعالاز ورزنـد اجتنـاب دیگـر ورزشـی هـاي

دهنـد. انجـام را خـود روزانه کـهفعالیت اسـت ذکـر بـه الزم

همسانچرخه زنان ماهانه قاعدگی اطالعـاتسازيي گردیـد.

viii -Youn
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احتمـالیدربارهکامل خطرات و مزایا پژوهش، اجراي روش

پژوهش هرکنندگانشرکتبهگرتوسط آن دنبال به شد. داده

رضایتکنندهشرکت مطالعه از امضـانامهپس را آن کتبـی، ي

جسـمانیپرسشو فعالیـت کردنـد.راGPPAQiنامه درپـر

وجلسه اول اسـاسي هـريبنـدزمـانيبرنامـهبـر از شـده

سـپسکنندهشرکت یابد. حضور آزمایشگاه در که شد تقاضا

محقق تنشاخصتوسط ایسـتادهیسنجهاي قـد قـد(ازجمله

یـکسنج حساسـیت با (متـر)یلـیمسکا وزن سـکاتـرازوي،

حساس با آلمان کشور گـرم)یتساخت بـدنیصـد ترکیـب و

شد.اندازه جلسـههمگیري همین در خـونیهـاهنمونـچنین ي

آزمایشگاهی علوم متخصص فرد بـرايشـدهگرفتهتوسط و

جداسـازي از پـس و داده انتقـال آزمایشـگاه بـه بعدي آنالیز

منفی دماي در نگـهیسانتدرجه80سرم شـد.گـراد درداري

گذشتجلسه طی دوم، اوج24ي اکسـیژن اسـتراحت، ساعت

اساسمصرفی بروسبر اسـتفاده29شدهیلتعدپروتکل بـا و

طبق بر (کالیبره گردان نوار دستگاه شـرکتيهـاپروتکـلاز

وگانـدازهسـازنده) سـوم جلسـه در گردیـد. ثبــت و بــایـري

باشـگاه72گذشت در حضور با استراحت بـاتمـرینساعت

برزیسـکی فرمـول طریـق از بیشینه تکرار یک قدرت 30وزنه،

پروتکل گردید. دوتمرینيبرنامهبرآورد هـر بـراي ترکیبی

مـدت بـه هفتـه در جلسه سه تواتر با تمرینی هفتـه12گروه

استراحتی با تمرینی دوره پایان در گردید. سـاعته،48تکمیل

بـدنی،مجدداً وهـاشـاخصترکیـب عملکـردي يهـانمونـهي

حاضـر پـژوهش شـد. بررسـی گرفتـه اخـالقخونی کـد بـا

IR.MUMS.REC.1397.204مشـهد پزشکی علوم دانشگاه از

.شدانجام

شاخصاندازه یسنجتنگیري

ثبتگاندازهبراي و تنهاشاخصیري دستگاهي از سنجی

مارك بدنی Inترکیب Body جنـوبی720 کـره کشور ساخت

الزم شد. ذکراستفاده نحوهبه که اساسیريگاندازهاست بر

شد.ااتخاذشدهيهاپروتکل انجام سازنده شرکت سوي ز

مصرفیاندازه اوج اکسیژن گیري

تعـد بـروس اسـتاندارد پروتکـل آزمون بـرايشـدهیلاز

اسـتفادهگاندازه مصـرفی اوج اکسیژن یا هوازي ظرفیت یري

انجـام ایمنـی اسـتاندارد شرایط به توجه با آزمون انجام شد.

نحوهیناباشد، درباره کامل اطالعات هرگهاندازحال به یري

هرکنندهشرکت از شد. سرحدکنندهشرکتداده تا شد تقاضا

i -The General Practice Physical Activity Questionnaire

بـه آزمون طول در و دهد ادامه تردمیل روي دویدن به امکان

شـدکنندگانشرکتهر داده زبانی اراديخسـتگیتـاتشویق

شـماره.دهندادامهراخودفعالیت فرمـول طریق از پایان در

گ برآورد مصرفی اوج اکسیژن 31.ردیددو،

یک شماره فرمول

= 2/327×T(minutes+9/48)]peakVO[

بیشینهگیرياندازه قدرت

حضــور دربــارهکننــدگانشــرکتبــا ابتــدا باشــگاه، يدر

سـپس شـد. داده الزم توضـیحات حرکـت، هر صحیح اجراي

شـروعگانـدازهشـدهیینتعحرکات از قبـل شـد. ثبـت و یـري

هر از بهکنندهشرکترکوردگیري شد دقیقهمدتخواسته ده

(دوچرخه کردن گرم تمرین تنظیمـیبرنامه شـدت بـا سواري

شـرکت پـستوسط و بـا1×10ازآنکننـدگان وزنـه تکـراري

خودانتخـابی) وشدت سـینه پـرس حرکـات و دهـد انجـام را

پا وعنوانبهپرس باالتنـه عضـالنی ویینپـاقدرت ثبـت تنـه

گرفتویهتجزمورد قرار 32.تحلیل

دو شماره فرمول

تکرار[ ÷0278/1-)0278/0×((تعداد 32وزن])

ترکیبی تمرین پروتکل

ترکیبی تمرین پروتکل اساسطراحی يهادستورالعملبر

ســويشــدهارائــه برنامــهACSMiiاز اســاس؛ بــراین بــود.

دربرگیرن هوازي یکدهتمرین وهله ده کـهدقیقهي بـود بـااي

فعال جـدادقیقهیکاستراحت کوشش هر بین 33،34شـد.یمـاي

روي دویدن بینشدت قلـب80-95تردمیل ضـربان درصـد

شدتبیشینه و فعـالبود از40-60بـیناستراحت درصـدي

شد تنظیم بیشینه قلب یـک35.ضربان هفتـه سـه پـنجهـر بـار

برنامـهدویدنورزشیفعالیتبرشدتدرصد گردیـد. اضافه

مدت به هوازي تمرینـیدقیقه30تا25تمرین جلسـه هـر در

هم کشید. مقاطول تمرین برنامه شـدتومتیچنین تـا60بـا

بیشــینه،85 تکــرار یــک مــدت18تــا15بــادرصــد و تکــرار

وینبیهثان120تا60استراحت ست بینیهثان150تا90هر

حرکت هفتـههر در جلسـه سـه تـواتر شـدت36.شـداجـرابا

ابتـدایی هفتـه سه در تمرین بـود70تـا60برنامه ودرصـد

درصـد پـنج میـزان بـه هفته سه هر تمـرینشـدتبـرسپس

شامل وزنه با تمرین حرکات گردید. پرساضافه حرکت شش

ران پشت پول، لت ران، جلو سینه، پرس سرشـانهوپا، پرس

بود.

ii- The American College of Sports Medicine
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شـدت بـا مقاومتی تمرین برنامه ابتدایی هفته تـا60سه

هفتـه70 سـه سـپس و شـد شـروع بیشینه تکرار یک درصد

میزانیک به اضـافه5بار بیشـینه تکرار یک میزان بر درصد

مدتمی براي گروه هر کـردن15تا10گردید. گـرم به دقیقه

با مقاومتی) و هوازي (تمرین اصلی برنامه سپس و پرداختند

بینمدت در50تا45زمان و گرفت انجام برنامهدقیقه انتهاي

بـا پایـان10تمرینی بـه تمرینـی جلسـه کـردن؛ سـرد دقیقـه

همرسیدیم طـول. در کـه شـد خواسـته کنترل گروه از چنین

ه در تمرین وورزشیفعالیتیچدوره نکننـد شـرکت دیگري

بپردازند. خود روزانه فعالیت به

اندازه شاخصنحوه زیستیهاگیري ي

ــراي ــدازهبـ ــريگانـ مقاوPGRNیـ و، ــولینی انسـ ــت مـ

از گلیکلوزیله شـد.یتکهموگلوبین استفاده آزمایشگاهی هاي

متخصص فرد توسط میزانابتدا آنتـیلیتریلیم5به ورید از

بـازویی بـایـريگخــون،کوبیتـال ســپس شـد. انتقــالانجــام

مراحـلهانمونه انجام و خونی شـرکتسـازآمـادهي طبـق ي

ســرمیســازنده گPGRNســطوح هموگلــوبین لیکوزیلــه،

)c1HbAمقا و انــدازه) انســولین بــه (ومــت شــد بــرايگیــري

و خـون گلـوکز میـزان ابتـدا انسـولین؛ بـه مقاومـت محاسبه

اندازه پایه طریـیريگانسولین از سـپس و همـاقشد فرمـول

ناشتا5/22( گردیـد.×/(گلوکز محاسبه ناشتا) متـذکرانسولین

هر که مدتکنندهشرکتشدیم به انجـامسـاع48حداقل از ت

آزمونیتفعال پیش در ورزشی خـودداري-هاي آزمـون پس

هم ازکند. مـدتهـاآنچنین بـه کـه شـد 12تـا10خواسـته

در اندازهساعت براي باشند. ناشتایی مقـادیروضعیت گیـري

PGRNبا ساندویچ االیزاي روش مـاركهايیتکاز تجـاري

EASTBIOPHARMسنجش دامنه با چین کشور 10ساخت

بر700تا حساسـیتیلیمنانوگرم و بـر12/5لیتـر نـانوگرم

روشیلـــیم از گلیکوزیلـــه هموگلـــوبین شـــد. لیتراســـتفاده

استفاده با سـیتکازآنزیماتیک طب پیشتاز تجاري اختهاي

دستگاهکشور با خوانش و کشـور902ایران ساخت هیتاچی

اندازه روشژاپن، از خـون گلـوکز سـنجش بـراي شد. گیري

وفتو کشـوریتکمتریک سـاخت آزمـون پـارس تجاري هاي

پنج حساسیت با دسییلیمایران در سـنجشگرم دامنه و لیتر

دسـییلیم115تا70 بر هـمگرم و شـد اسـتفاده چنـینلیتـر

بـاگاندازه سـاندویچ االیـزا روش از انسـولین هـايیـتکیري

دوDIAPLUSتجاري حساسـیت بـا آمریکـا کشـور ساخت

بر میلیمیکرو سنجشواحد دامنه بـر100تا10لیتر، میکـرو

میلــی شــد.واحــد انجــام مــدللیتــر ریــدر االیــزا دســتگاه از

ELX808IUخــوانش بــراي آمریکــا بیوتــک شــرکت ســاخت

شد. استفاده نمونه

تجزیه اندازهروش دادهوتحلیل هاگیري

واریـانسهـادادهوتحلیـلیـهتجزبراي آنـالیز آزمـون از

طبیعیيهااندازه توزیع ابتدا شد. استفاده بـاهـادادهتکراري

از شاپیرویلکاستفاده ازآزمون و انحـرافتائیـد و میـانگین

داده توصیف براي همهااستاندارد گردید. براياستفاده چنین

بین اسـتفادههاگروهمقایسه نیـز بونفرونی تعقیبی آزمون از

معنشد. کP>05/0داريیسطح و گردید تحللحاظ هـايیللیه

نرم از استفاده با .گرفتانجام24نسخهSPSSافزارآماري

هایافته

PGRNنتایج

تکـراري،هـايانـدازهآزمـونهـايمفروضهتائیدازپس

واریـانس تحلیل آماري آزمون تکـراريهـاانـدازهبـانتایج ي

(زمـان تعـاملی اثـر و (زمان) اصلی اثر که داد گـروه)×نشان

(معنــــیاخــــتالفداراي اســــت ).p>001/0؛p>001/0دار

کههمان جدولطور می2نتایج معنـیدهد؛نشان داريکاهش

پــس ــهدر ب نســبت ــیشآزمــون ســرمیپ ســطح در آزمــون

گروه دو در ترکیبـیپروگرانولین داردتمرین دروجـود امـا

معن تفاوت کنترل همداريیگروه نداشت. ازوجود پـس چنین

ن تعــاملی اثــر جــدولتفکیــک بــونفرونی آزمــون در3تــایج (

معنــیپـس تفـاوت نــداردهـاگــروهبـینداريآزمــون وجــود

)00/1>pجدول) به3). پروگرانـولیندردیگرعبارت) ،میزان

گروهعلی بین کاهش معن،هارغم نشـدداريیتفاوت هحاصـل

(است )1نمودار.

) گلیکوزیله هموگلوبین )c1HbAنتایج

تکـراري،هـايانـدازهآزمـونهـايهمفروضتائیدازپس

اندازه با واریانس آنالیز آزمون از برآمده تکـرارييهـانتایج

م (زماندهدینشان تعاملی اثر و (زمان) اصلی اثر گروه)×که

معنـــیداراي (اخـــتالف اســـت ).p=001/0؛p=001/0داري

جـدولهمان در نتـایج از کـه اسـت2طـور بـاوجودآشـکار

قابل پستوجهکاهش آزموندر پیش به نسبت از،آزمون پس

ــونفرونی ب آزمــون در تعــاملی ــر اث ــایج نت اخــتالفتفکیــک ،

نشـد(جدولهـاگـروهبینداريمعنی (3مشـاهده .(00/1=p.(

)2نمودار(
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آزمون-1نمودار پیش پروگرانولین سرمی سطوح گروه-تغییرات بین آزمون هاپس
گروهی،ت* درون گروهمعنا†غییرات بین هوازيکنترلداري تمرین گروهمعنا‡مقاومتی،-و بین مقاومتیکنترلداري تمرین §هوازي،-و

هوازيمعنا تمرین گروه بین مقاومتی-داري تمرین و هوازي-مقاومتی

انسولینی مقاومت نتایج

اثـهـايانـدازهآزمـونهـايمفروضهتائیدبا رتکـراري،

(زمان تعاملی اثر و (زمان) دنبـال×اصلی بـه ویـهتجزگروه)

با واریانس آنالیز آزمون دادهااندازهتحلیل نشـان تکراري ي

معنی اختالف گروهکه بین (داري اسـت موجـود ؛p=001/0ها

001/0=pــدول (ج ــا2) ب ــود). ــلوج قاب ــاهش درک ــه توج

بـهآزمونپس معنـییشپـنسبت اخـتالف بـینداآزمـون، ري

بـونفرونیگروه آزمـون در تعاملی اثر نتایج تفکیک از پس ها

) نشد (جدولp=088/0مشاهده .(3) )3نمودار)

ویژگییافته-1جدول به مربوط جمعیتهاي تنهاي و شرکتشناختی کنندگانسنجی

گروهمتغیرها
آزمونپیش

استاندارد انحراف و میانگین

آزمونپس

اس انحراف و تانداردمیانگین

درصد

تغییرات

(سال) سن

کنترل گروه

هوازي مقاومتی-تمرین

مقاومتی هوازي-تمرین

11/3±20/38

69/3±63/37

76/3±77/38
--

(سانتی متر)قد

کنترل گروه

هوازي مقاومتی-تمرین

مقاومتی هوازي-تمرین

13/4±80/157

10/3±63/159

67/1±85/156
-

-

کیلوگرم) ) وزن

کنترلگ روه

هوازي مقاومتی-تمرین

مقاومتی هوازي-تمرین

82/10±57/75

43/11±70/71

41/6±67/75

65/10±63/75

08/12±38/67

21/6±38/73

3/1
*6/0 

0/3*

توده شاخص

کیلوگرم بدنی(

مترمربع)

کنترل گروه

هوازي مقاومتی-تمرین

مقاومتی هوازي-تمرین

89/3±90/30

69/3±42/29

95/3±10/30

19/4±29/31

75/3±78/26

63/3±97/28

2/1
*8/9 

7/3*
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عضله توده

(کیلوگرم) اسکلتی

کنترل گروه

هوازي مقاومتی-تمرین

مقاومتی هوازي-تمرین

47/2±88/22

35/3±50/22

59/1±25/20

42/2±58/22

22/3±06/23

18/1±58/22

3/1

48/2

5/11*

بدنی چربی درصد

کنترلگروه

هوازي مقاومتی-تمرین

مقاومتی هوازي-تمرین

76/6±79/43

28/8±73/40

99/5±97/43

48/6±93/43

17/7±89/38

37/5±38/42

3/0

5/4*

6/3*

ناشتا خون گلوکز

دسی(میلی لیترگرم

خون)

کنترل گروه

هوازي مقاومتی-تمرین

مقاومتی هوازي-تمرین

73/30±20/139

79/21±90/140

78/22±22/150

85/26±90/153

59/15±72/111

56/18±55/124

0/10
*20/7 
*17/0

بر (میکرو انسولین

میلی لیتر)واحد

کنترل گروه

هوازي مقاومتی-تمرین

مقاومتی هوازي-تمرین

76/6±79/43

28/8±73/40

99/5±97/43

48/6±93/43

17/7±89/38

37/5±38/42

3/0
*4/5 
*3/6

پی*معنی آزمونداري همبسته-ش تی آزمون آزمون ≥05/0پس

آزمون-2نمودار پیش گلیکوزیله هموگلوبین سطوح گروه-تغییرات بین آزمون هاپس

گروهی،تغییرات* گروهمعنا†درون بین هوازيکنترلداري تمرین گروهمعنا‡مقاومتی،-و بین مقاومتیکنترلداري تمرین §هوازي،-و
گروهمعنا بین هوازيداري مقاومتی-تمرین تمرین و هوازي-مقاومتی

و باالتنه عضالت قدرت تنهیینپانتایج

مفروضه تائید اندازهبا آزمون اثرهاي نتایج تکراري، هاي

اختالف تعاملی اثر و ازیمعناصلی پس را وتحلیـلیهتجزدار

در نهردوداده پـا پرس و سینه پرس (جـدولي داد )2شـان

)001/0=p،001/0=p001/0؛=p،001/0=pاز پـس ترتیب). به

اختالف تعقیبی آزمون بخش در آماري نتایج داریمعنتفکیک

بهآزمونپسدر تمرینیشپنسبت با کنترل گروه بین آزمون

ــوازي ه ــی (-ترکیب ــاومتی ــیp=001/0مق ترکیب ــرین تم و (

ــاومتی (-مق ــوازي ــدرp=001/0ه ق در ــالنی) عض ــهت باالتن

بین اما گردید، اخـتالفهـاگروهمشاهده تمرینـی داریمعنـي

) ــد نگردی ــاهده ــهp=000/1مش رابط در ــدرت). ــالنیباق عض

بینیینپا هوازيهاگروهتنه ترکیبی تمرین گروه با کنترل -ي

) مقاومتیp=969/0مقاومتی ترکیبی تمرین گروه و هوازي-)

)161/0=pهم و بین) اختالفهاگروهچنین تمرینی داریمعني

) نگردید (جدولp=963/0مشاهده (3.(
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تغییراتیافته-2جدول به مربوط انسولینPGRNهاي به مقاومت گلیکوزیله، هموگلوبین عضالنی، قدرت کنندگانشرکتو

آزمونپسآزمونپیشگروهمتغیر
درصد

تغییرات

اصلی تعاملیاثر اثر

Sig.ESSig.ES

PGRN
میلی بر لیتر)(نانوگرم

کنترل گروه

هوازي مقاومتی-تمرین

مقاومتی هوازي-تمرین

80/7±94/203

86/23±75/215

99/24±51/214

90/10±53/203

44/19±67/172

89/13±70/185

2/0

96/19*

88/12*

01/0†72/001/0‡59/0

گلیکوزیله هموگلوبین

درصد)(

کنترل گروه

هوا مقاومتی-زيتمرین

مقاومتی هوازي-تمرین

93/0±75/6

96/1±26/8

60/1±47/7

36/1±13/7

57/1±45/5

39/1±12/6

6/5

01/34*

99/14*

01/0†78/001/0‡73/0

به مقاومت

انسولین(نسبت)

کنترل گروه

هوازي مقاومتی-تمرین

مقاومتی هوازي-تمرین

24/1±05/3

13/1±57/3

37/1±32/4

23/1±49/3

43/0±42/1

77/0±44/2

42/14

22/60*

51/43*

01/0†48/0
01/0‡

47/0

باالتنه عضالنی قدرت

(کیلوگرم)

کنترل گروه

هوازي مقاومتی-تمرین

مقاومتی هوازي-تمرین

34/2±98/24

32/2±42/25

75/2±57/25

15/2±04/25

45/2±68/28

63/2±73/29

24/0

82/12*

26/16*

01/0†86/0
01/0‡

75/0

پایین عضالنی قدرت

تنه

(کیلوگرم)

کنترل گروه

هوازي مقاومتی-تمرین

مقاومتی هوازي-تمرین

95/3±70/33

9519/4±93/32

76/3±02/34

36/4±35/33

67/5±09/38

93/4±95/40

03/1

66/15*

37/20*

01/0†77/001/0‡68/0

مصرفی اکسیژن

(میلی لیتر.بیشینه

دقیقه)ک بر یلوگرم

کنترل گروه

هوازي مقاومتی-تمرین

مقاومتی هوازي-تمرین

34/2±98/25

32/2±42/25

75/2±57/25

15/2±04/25

45/2±68/28

63/2±73/29

61/3

82/12*

26/16*

01/0†86/001/0‡75/0

آزمونمعنی* پیش بین همبسته)-داري تی (آزمون آزمون اصمعنی†،پس اثر زمانداري در گروهمعنی‡،لی و زمان بین تعاملی اثر معنیSig،هاداري اثرESداري،: اندازه :

هوازي) (ظرفیت مصرفی اوج اکسیژن نتایج

اندازه آزمون هاي مفروضه تائید ازبا پس و تکراري هاي

بـایمعن رابطـه در تعاملی اثر و اصلی اثر شدن يهـادادهدار

) ــرفی مص اوج ــیژن ــدولp،001/0=p=001/0اکس (ج از2) (

بــین مقایســه بــراي بــونفرونی تعقیبــی درهــاگــروهآزمــون

بهآزمونپس جدولیشپنسبت در نتایج شد. استفاده آزمون

ترکیبـییمنشان3 تمـرین گـروه بـا کنتـرل گـروه بـین دهد

(-هوازي مقاومتیp=202/0مقاومتی ترکیبی تمرین گروه و (-

) اختالفp=061/0هوازي هـمینمع) نـدارد، وجود چنـیندار

اخـتالفهـاگروهبین نیـز تمـرین نشـدیمعنـي مشـاهده دار

)000/1=p.(

بـین رابطـه اسـکلتی،PGRNتعیین عضـله تـوده بـا

بدنی توده شاخص و بدن وزن بدنی، چربی درصد

رابطهآمدهدستبهنتایج در پیرسون همبستگی ضریب از

بین رابطه شاخصPGRNبا نسنجتنبا بـینی کـه داد شـان

PGRNدیگر تـودهجملهازیسنجتنيهاشاخصو شاخص

) (p=499/0؛r=160/0بــدنی بــدن وزن ،(213/0=r368/0؛=p،(

) اسـکلتی عضله چربـیp=915/0؛r=-026/0توده درصـد و (

) رابطهp=105/0؛r=373/0بدنی ندارد.یمعن) وجود داري
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جف-3جدول بونفرونی تعقیبی آزمون بیننتایج گروهی انسولینPGRNمتغیرهايت به مقاومت گلیکوزیله، هموگلوبین و،

عضالنی کنندگانشرکتقدرت

هاگروهمتغیرها
بونفرونی آزمون

معنی داريسطح

PGRN
میلی بر لیتر)(نانوگرم

هوازي تمرین و مقاومتی-کنترل

مقاومتی تمرین و هوازي-کنترل

هوازي تمرین-تمرین و هوازي-مقاومتیمقاومتی

57/0

0/1

001

گلیکوزیله هموگلوبین

درصد)(

هوازي تمرین و مقاومتی-کنترل

مقاومتی تمرین و هوازي-کنترل

هوازي مقاومتی-تمرین تمرین و هوازي-مقاومتی

0/1

0/1

0/1

انسولین به مقاومت

(نسبت)

هوازي تمرین و مقاومتی-کنترل

مقاومتی تمرین و هوازي-کنترل

هوازيت مقاومتی-مرین تمرین و هوازي-مقاومتی

14/0

00/1

08/0

(کیلوگرم) باالتنه عضالنی قدرت

هوازي تمرین و مقاومتی-کنترل

مقاومتی تمرین و هوازي-کنترل

هوازي مقاومتی-تمرین تمرین و هوازي-مقاومتی

01/0*

01/0*

00/1

تنه پایین عضالنی قدرت

(کیلوگرم)

تمرین و مقاومتی-هوازيکنترل

مقاومتی تمرین و هوازي-کنترل

هوازي مقاومتی-تمرین تمرین و هوازي-مقاومتی

96/0

16/0

96/0

بیشینه مصرفی اکسیژن

دقیقه)(میلی بر کیلوگرم لیتر.

هوازي تمرین و مقاومتی-کنترل

مقاومتی تمرین و هوازي-کنترل

هوازي مقاومتی-تمرین تمرین و هوازي-مقاومتی

20/0

06/0

00/1

آزمون-3نمودار پیش گروه-تغییرات در انسولین به مقاومت خص شا آزمون ترکیبیپس تمرین هاي
گروهی،* درون گروه†تغییرات بین هوازيکنترلمعناداري تمرین گروهمعنا‡مقاومتی،-و بین مقاومتیکنترلداري تمرین §هوازي،-و

هوازيمعنا تمرین گروه بین مقاومتی-داري تمرین و هوازي-مقاومتی
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بحث

بررسی حاضر پژوهش از ترکیبـی12هدف تمـرین هفته

ــرات تغیی ــر ب ــف مختل ــب ترتی ــا ــتPGRN،c1HbAب مقاوم ،

اختالف نتایج بود. هوازي ظرفیت و عضالنی قدرت انسولینی،

سـطوحیمعن در را قاومـتموPGRN،c1HbAسـرمیداري

و کنترل گروه بین نشـانهاگروهانسولینی، ترکیبی، تمرین ي

هم اختالفنداد. قـدرتیمعنچنین و هـوازي ظرفیت در داري

بینیینپاعضالت قـدرتهـاگـروهتنه امـا نگردیـد؛ مشـاهده

در باالتنه انـدازههاگروهعضالنی یـک بـه ترکیبـی تمـرین ي

کنترل گروه به نسبت که یافت بود.یمعنافزایش دار

یافته از تغییـراتیکی حاضـر پـژوهش مهـم PGRNهاي

پـبهPGRNیراًاخبود. شـاخص یک درکننـدهبینـییشعنوان

نوع اسـتشناخته2دیابت زمینـه13.شـده در کمـی مطالعـات

رويیرتأث ورزشی حـالیـنابـا،شـدهانجامPGRNفعالیت

فعالئی هفته چهار کردند گزارش همکاران و منجریبدنیتون

کاهش نـوعیابـتددارايوچاقمردانوزناندرPGRNبه

م آنگرددیدو رابطـههمها. بـینیمعنـچنین وPGRNداري

درصـدجملهازی؛سنجتنهايشاخص بـدنی، تـوده شاخص

را ارتبـاط ایـن کـه کردنـد مشـاهده بدنی، وزن و بدنی چربی

کردنــدکننــدهمــنعکس بیــان چــاقی در مــزمن ایــن18.التهــاب

که کردند استدالل ورزشـیPGRNمحققین فعالیـت دنبال به

افزایش ورزش از بعد ویمبالفاصله از48یابد پـس سـاعت

کاهش تغیییمفعالیت این ایمنییمراتیابد. پاسخ نتیجه تواند

باشد. فعالیت حال در عضله عضالنی آسیب از PGRNناشی

هسـتند.IL6و مشابه سازکار و اثرات پـژوهشداراي نتـایج

داد نشان تمرین12حاضر هـوازيهفته ترتیـب بـا -ترکیبی

مقاومتی ترتیب با ترکیبی تمرین و میـزانهـوازي-مقاومتی

PGRNکـهکاهشداریمعنطوربه هرچند است، نسـبتیافته

کنتــرل گــروه تغییــراتبــه نبــودیمعنــایــن تغییــر.دار عــدم

درمعنی درمیPGRNدار پـایین آن عمـر نیمه از ناشی تواند

ساعت در که باشد، تمرین از بعد خون، بـهگردش اولیـه هاي

می باز خود ابتدایی همسطح ارتبـاطگردد. داريیمعنـچنـین

ــرات تغیی ــین ــرمیب ــاخصوPGRNس ــاش ــدنی،ه ب وزن ي

اسکلتی عضله توده و بدنی چربی درصد بدنی، توده شاخص

نشـد. مشـاهدهمشاهده عـدم اصـلی ارتبـاطیدلیـل چنـین ي

نمونهیم کم حجم مطالعه،مطالعهموردتواند این نتایج باشد.

مـی همکـارانش و یـون نتـایج با راستا هراهم کـهچباشـد نـد

دوهاپروتکل این کـهي آنجا از بودند. متفاوت بسیار پژوهش

چربیPGRNسطوح بافت در ماکروفاژي تغییرات به وابسته

از یکی مشاهدهترمهماست؛ عدم دالیل تغییراتین داریمعني

کنترل؛ گروه به چربـییمنسبت درصـد انـدك تغییرات تواند

تصـور باشـد. اسـکلتی عضـله تـوده نـاچیز افـزایش و بدنی

کهیم چربیشود بافت بافـتیمـکاهش در را التهـاب توانـد

دهـد. کـاهش ماکروفاژهـا نشـت طریـق از حـالینبـااچربی

ــرات تغیی ــازوکار س ــناخت ــتPGRNش فعالی ــه ب ــخ پاس در

نیازمند است.مطالعهورزشی بیشتري

پژوهش نتایج گلیکوزیله، هموگلوبین تغییرات با رابطه در

اختالف بینیمعنحاضر را ترکیبـیاهـگـروهداري تمـرین ي

کـاهش شـاهد ما حال این با نداد. نشان کنترل گروه به نسبت

هوازيداریمعن ترکیبی تمرین گروه گروه-براي و مقاومتی

مقـاومتی ترکیبـی تمـرین-تمرین برتـري کـه بـودیم هـوازي

نشان را مقاومتی و هوازي تمرین ترتیب با دهـد.یمـترکیبی

همکــارانش و بنــایی زمینــه ایــن کــاهش1394(در داریمعنــ)

با ترکیبی تمرین هفته هشت دنبال به را گلیکوزیله هموگلوبین

نکردند. گزارش هوازي و مقاومتی کردنـدهاآنترتیب عنوان

کاهش عدم دورهیمداریمعنکه بـودن کوتـاه از ناشی تواند

نیازمنـد گلیکوزیلـه هموگلـوبین تغییرات اینکه و باشد تمرینی

مـاههیتفعالانجام سـه حداقل براي ورزشی 37.باشـدیمـاي

) همکــارانش و هفتــه1396نصــیري هشــت کردنــد گــزارش (

ترکیبی قدرتیتمرین ترتیب کاهش-با سبب داریمعنـهوازي

نوع دیابت زنان در گلیکوزیله ایشـانیم2هموگلوبین شـود.

عضالنی انقباض خون، گلوکز ناقل افزایش به را احتمالی علل

نسـبت آن پیـام انتقـال مسـیر و انسـولین عملکـرد افزایش و

اثرهم38.دادند همکارانش و زارعی مختلـفهـاشـدتچنین ي

هوازي ترتیب با ترکیبی دیـابتی-تمرین زنـان در را مقاومتی

که گرفتند نتیجه و کردند کـاهش12مطالعه سبب تمرین هفته

گلیکوزیلهیمعن هموگلوبین (شدتدردار مختلـف گـروههـاي

70-80هـوازي-بیشینهتکراریکدرصد50-60مقاومتی:1

ــد ــینه،درص بیش ــب قل ــربان ــروهض ــاومتی2گ مق :70-60

قلبدرصد60-70هوازيـبیشینهتکراریکدرصد ضربان

و مقاومتی3گروهبیشینه -بیشینهتکراریکدرصد80-70:

بیشینهدرصد50-60هوازي قلب هـاآنگـردد.یمـ)ضربان

میـزان و تمرینـی برنامـه شـدت تمـرین، حجـم مانند عواملی

ازف (بـیش هفتگـی از150عالیت را عوامـلتـرمهـمدقیقـه) ین

کردنــداثرگــذار پیشــین39.گــزارش شــده گــزارش 37-39نتــایج

کاهش که بود حاضر پژوهش نتایج با دریمعنـهمسو را دار

از پــژوهش ایــن در شــد. داده نشــان گلیکوزیلــه هموگلــوبین
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هـوازي تمرین براي که گردید استفاده باال شدت با 80تمرین

مقـاومتی95تا تمـرین بـراي و یـک85تـا60درصد درصـد

شد استفاده بیشینه بـاتکرار مخـالف حاضـر پـژوهش نتایج .

ویافتــه هــوازي تمــرین کــه بــود همکــارانش و زارعــی هــاي

در را بـینادامنهمقاومتی قلـب80تـا60ي ضـربان درصـد

و کـرده70تا50بیشینه انتخـاب بیشـینه تکـرار یـک درصد

مـی39.بودند تصور کـهبنابراین؛ وشـدتدرشـود بـاال هـاي

نا فراخوانی عضالنی، بـهانقباض و ببخشد بهبود را گلوکز قل

نمایـد. کمک انسولین عملکرد بهبود و خون از گلوکز برداشت

درهم انسـولین مقاومـت بهبـود حاضـر پـژوهش نتایج چنین

داد.هـاگروه نشـان تمرینـی مطالعـهینبـااي نیازمنـد وجـود؛

شدتیلتکم در مختلفکننده باشد.یمهاي

نتـایج رابطـهآمـدهدسـتبـهدیگر قـدرتدر تغییـرات بـا

و باالتنه بیمـارانیینپاعضالنی در هـوازي ظرفیت نیز و تنه

اختالف حاضر پژوهش نتایج بود. قدرتیمعندیابتی را داري

افزایشیینپاعضالنی که هرچند نکردند، گزارش داریمعنتنه

هـوازي ترکیـب بـا ترکیبـی تمـرین گـروه و-براي مقـاومتی

گرد-مقاومتی مشـاهده افـزایشهوازي قـدرتیمعنـیـد. دار

هــوازي ترکیبــی تمــرین گــروه دو هــر در پــایین -عضــالنی

مقاومتی و مشـاهده-مقاومتی کنتـرل گروه به نسبت هوازي

افـزایش شـاهد هـوازي، ظرفیـت تغییرات با رابطه در گردید.

ترتیـبگروهدرونداریمعن بـا ترکیبـی تمـرین گروه براي ی

مقاومتی-هوازي و تغییـراتهوازي-مقاومتی این اما بودیم،

کنتـرل گروه به طـورکلییمعنـنسبت بـه نبـود. نظـردار بـه

مقاومتییم ترتیب با ترکیبی تمرین که نسـبت-رسد هـوازي

هوازي است.-به داشته نسبی برتري یکلـطـوربـهمقاومتی

با ترکیبی هاييسازگاردارايهرکداممتفاوت،یبترتتمرین

دفــردبــهمنحصـر را مــیخــود تصــور ایــنارنــد؛ کــه شــود

تحت بودن سازوکارتأثاختصاصی متفاوت پیامیر انتقال هاي

که بگذارنـدهاژنيسازفعالرويکدامهرباشد اثر مختلفی

هــم و میتوکنــدریایی عملکــرد و تعــداد افــزایش بــه چنــینکـه

منتهی عضالنی قدرت و هایپرتروفی رابطـهافزایش در شود.

ترکتأثبا تمرین کـهیر گفـت بایـد دیابتی بیماران روي بر یبی

با ترکیبی مقاومتیتمرین اسـترس-ترتیب کاهش در هوازي

هم آنابولیکی، عوامل بهبود و قـدرتمتابولیکی افـزایش چنین

اســت مــؤثر عصــبی سیســتم کارآمــدي و ــن30.عضــالنی ای

نظر سلولیهتغییرات میتداخل تقویت مسـکندیرا یرهايکـه

پیـــآبشـــار وAkt/mTOR/S6Kیســـلولدرونامانتقـــال

AMPK/PGC1αبــاتواننــدیمــ بســیار القــایــتاهمنقــش را

31نمایند.

از بررسـییژگـیویکی حاضـر پـژوهش 12یرتـأثهـاي

بـااهفته ترکیبی تمرین کـهیـبترتي زیـرا بـود مختلـف هـاي

پیشـینهـاژوهشپ بـرتأکي تمـرینتـأثیـد ياهفتـههشـتیر

هم تمداشتند. بخش در هوازي،چنین هـايشدتبریدتأکرین

دیگر با مقایسه در تمرین، بود.هاپژوهشباالي

ترکیبـــی تمـــرین شـــیوه دو ترتیـــب پـــژوهش ایـــن در

گرفت،موردبررس قرار ترتیناگربیاننتایجامای که یـببود

تغیريتـأثینتمر ینهموگلـوب،PGRNیرهـايمتغییـراتبـر

انسولیکوزیلهگل به مقاومت دلییراتتغیناونداردینو یـلبه

حجــم ــودن ب ــرعضــالتوتمــرینیکســان دردرگی مشــابه

است.گلوکزبرداشت نظربوده تمرینـییمبه ترتیب که رسد

شـدت، تمـرین، مدت طول مانند تمرینی متغیرهاي دیگر مانند

تمرینــی، جلســه هــر زمــان و تمرینــی جلســات یرتــأثتعــداد

همتوجهقابل ندارد. دلچنینی اینبه حاضـریل پـژوهش در که

بهبـودتأک بـر وهـاشــاخصیـد دیابــت بیمـاري در درگیـر ي

بهبـود روي تمرکـز و اسـت بـوده متابولیسم سرعت افزایش

کـه هرچنـد اسـت. نبـوده بـدن ترکیب و جسمانی فاکتورهاي

دو بنـابراین شـد. مشاهده گروه دو هر در بدنی ترکیب بهبود

نشان را مشابه نتایج ترکیبی تمرین دادند.ترتیب

کنتـرلیتمحدودینترمهماز عـدم حاضـر؛ پژوهش هاي

دریزتجوداروهاي بـودنکننـدگانشرکتشده ناکـافی بـود.

دیگر از نیز کافی نمونه مییتمحدودحجم ازبااباشد.ها ینکه

طـولکنندگانشرکت در را خـود غـذایی برنامـه شد خواسته

غذا رژیم کنترل اما ندهند، تغییر پژوهشی صـورتبهییدوره

محـدودیت دیگر یکی نشد. انجام حاضـرکامل پـژوهش هـاي

برآمـده که است بوده دو نوع دیابتی مردان به دسترسی عدم

بـراي تنهـا را پژوهشـگر کـه بـود دانشـکده قوانین قوانین از

می مجاز زنان روي دانست.مطالعه

گیريیجهنت

با12 ترکیبی تمرین قایبترتهفته تاثیري مختلف بـلهاي

ــود بهب در ــه ــتPGRNتوج مقاوم ــه، گلیکوزیل ــوبین هموگل ،

هم و بنـابراینهاشاخصچنینانسولین نداشـت. عملکـردي ي

می زمینه این در بیشتر مطالعات باشد.نیازمند

کردند،از:سپاسگزاري شرکت پژوهش این در که بیماران تمام

و تشکر راقدردانصمیمانه نماییم.یمی

منافع هیچنویس:تعارض پژوهش این انجام در تعارضندگان گونه

نداشتند .منافع

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
34

84
4.

13
99

.2
2.

4.
5.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16834844.1399.22.4.5.8
https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2773-en.html


References
1. Saini V. Molecular mechanisms of insulin resistance in

type 2 diabetes mellitus. World J Diabetes 2010; 1: 68.
2. Cochran E, Musso C, Gorden P. The use of U-500 in

patients with extreme insulin resistance. Diabetes Care
2005; 28: 1240-4.

3. Dokken BB, Saengsirisuwan V, Kim JS, Teachey MK,
Henriksen EJ. Oxidative stress-induced insulin resist-
ance in rat skeletal muscle: role of glycogen synthase
kinase-3. Am J Physiol Endocrinol Metab
2008; 294: E615-21.

4. Kamei N, Tobe K, Suzuki R, Ohsugi M, Watanabe T,
Kubota N, et al. Overexpression of monocyte chemo-
attractant protein-1 in adipose tissues causes macro-
phage recruitment and insulin resistance. Journal of
Biological Chemistry 2006; 281: 26602-14.

5. Koonen DP, Jacobs RL, Febbraio M, Young ME, Soltys
C-LM, Ong H, et al. Increased hepatic CD36 expression
contributes to dyslipidemia associated with diet-induced
obesity. Diabetes 2007; 56: 2863-71.

6. Osborn O, Olefsky JM. The cellular and signaling
networks linking the immune system and metabolism in
disease. Nat Med 2012; 18: 363-74.

7. Özcan U, Cao Q, Yilmaz E, Lee A-H, Iwakoshi NN,
Özdelen E, et al. Endoplasmic reticulum stress links
obesity, insulin action, and type 2 diabetes. Science
2004; 306: 457-61.

8. Zheng Y, Ley SH, Hu FB. Global aetiology and epide-
miology of type 2 diabetes mellitus and its comp-
lications. Nat Rev Endocrinol 2018; 14: 88-98.

9. Donate-Correa J, Luis-Rodríguez D, Martín-Núñez E,
Tagua VG, Hernández-Carballo C, Ferri C, Rodríguez-
Rodríguez AE, Mora-Fernández C, Navarro-Gonzalez
JF. Inflammatory targets in diabetic nephropathy. J Clin
Med 2020; 9: 458.

10. Bashir H, Bhat SA, Majid S, Hamid R, Koul RK,
Rehman MU, Din I, Bhat JA, Qadir J, Masood A. Role
of inflammatory mediators (TNF-α, IL-6, CRP), bio-
chemical and hematological parameters in type 2 dia-
betes mellitus patients of Kashmir, India. Med J Islamic
Repub Iran 2020; 34: 5.

11. da Rocha AF, Liboni TF, Kurauti MA, de Souza CO,
Miksza DR, Moreira CCL, et al. Tumor necrosis factor
alpha abolished the suppressive effect of insulin on
hepatic glucose production and glycogenolysis stimu-
lated by cAMP. Pharmacological Reports 2014; 66: 380-
5.

12. Chen L, Chen R, Wang H, Liang F. Mechanisms linking
inflammation to insulin resistance. Int J Endocrinol
2015; 2015: 508409.

13. Yang KD, He Y, Xiao S, Ai Q, Yu JL. Identification of
progranulin as a novel diagnostic biomarker for early-
onset sepsis in neonates. Eur J Clin Microbiol Infect Dis
2020; 39: 2405-14.

14. Matsubara T, Mita A, Minami K, Hosooka T, Kitazawa
S, Takahashi K, et al. PGRN is a key adipokine me-
diating high fat diet-induced insulin resistance and
obesity through IL-6 in adipose tissue. Cell Metab 2012;
15: 38-50.

15. Qu H, Deng H, Hu Z. Plasma progranulin concentrations
are increased in patients with type 2 diabetes and obesity
and correlated with insulin resistance. Mediators Infla-
mm 2013; 2013: 360190.

16. Ding Y, Wei J, Hettinghouse A, Li G, Li X, Einhorn
TA, Liu CJ. Progranulin promotes bone fracture healing
via TNFR pathways in mice with type 2 diabetes m-
ellitus. Ann N Y Acad Sci 2021 Feb 4.

17. Nicoletto BB, Canani LH. The role of progranulin in
diabetes and kidney disease. Diabetology & metabolic
syndrome 2015; 7: 117. https://dmsjournal.biomedcentr-
al.com/articles/10.1186/s13098-015-0112-6 

18. Youn B-S, Bang S-I, Klöting N, Park JW, Lee N, Oh J-
E, et al. Serum progranulin concentrations may be asso-
ciated with macrophage infiltration into omental adipose
tissue. Diabetes 2009; 58: 627-36.

19. Mansyur MA, Bakri S, Patellongi IJ, Rahman IA. The
association between metabolic syndrome components,
low-grade systemic inflammation and insulin resistance
in non-diabetic Indonesian adolescent male. Clin Nutr
ESPEN 2020; 35: 69-74.

20. Hontsariuk DO, Ferfetska KV, Khrystych TM, Fediv OI,
Temerivska TG, Jiguleva EO, Honcharuk LM, Olinik
OY. Incides of C-Reactive Protein, Tumor Necrosis Fac-
tor-α, Adiponectin, Leptin and Resistin in the Blood of
Patients Suffering from Chronic Pancreatitis and Type 2
Diabetes Mellitus. J Med Life 2020; 13: 568-71.

21. Banitalebi E, Hoseinzadeh A, Mardanpour-Shahrekordi
Z, Amani-Shalamzari S. Effect of three methods of
combined training (strength and endurance) on serum
adiponectin levels and insulin resistance in overweight
elderly women. Scientific Journal of Kurdistan Unive-
rsity of Medical Sciences 2015; 20. Available from:
URL: http://sjku.muk.ac.ir/article-1-2035-en.html

22. Banitalebi E, Baghanari HB. Effect of sequence order of
combined training (resistance and endurance) on stre-
ngth, aerobic capacity, and body composition in older
women. Middle East Journal of Rehabilitation and
Health 2015; 2. Availbale from: URL: http://journ-
al.skums.ac.ir/browse.php?a_id=2054&sid=1&slc_lang
=en

23. MacNeil LG, Glover E, Bergstra TG, Safdar A,
Tarnopolsky MA. The order of exercise during conc-
urrent training for rehabilitation does not alter acute
genetic expression, mitochondrial enzyme activity or
improvements in muscle function. PloS One 2014; 9:
e109189.

24. Lee T.H.Y, Yau S.Y. From Obesity to Hippocampal
Neurodegeneration: Pathogenesis and Non-Pharma-
cological Interventions. Int J Mol Sci 2020; 22: 2021.

25. Vieira VJ, Valentine RJ, Wilund KR, Antao N, Baynard
T, Woods JA. Effects of exercise and low-fat diet on
adipose tissue inflammation and metabolic compli-
cations in obese mice. Am J Physiol Endocrinol Metab
2009; 296: E1164-E71.

26. Ihalainen JK, Schumann M, Eklund D, Hämäläinen M,
Moilanen E, Paulsen G, et al. Combined aerobic and
resistance training decreases inflammation markers in
healthy men. Scandinavian Journal of Medicine &
Science in Sports 2018; 28: 40-7.

27. Ranjbar R, Habibi A. The Effect Of Eight Weeks Of
Combined Training (Aerobic-Circuit Resistance) On
Visfatin Concentration, IL-6 And TNF-Α In Obese Men
With Type Ii DiabeteS. Iranian Journal of Diabetes and
Metabolism 2018; 17: 39-48.

28. Libardi CA, Souza GV, GÁspari AF, Santos CFD, Leite
ST, Dias R, et al. Effects of concurrent training on
interleukin-6, tumour necrosis factor-alpha and C-
reactive protein in middle-aged men. J Sports Sci 2011;
29: 1573-81.

29. Trabulo M, Mendes M, Mesquita A, Seabra-Gomes R.
Does the modified Bruce protocol induce physiological
stress equal to that of the Bruce protocol? Rev Port
Cardiol 1994; 13: 753-60; 35-6.

30. Nascimento MAd, Cyrino ES, Nakamura FY, Rom-
anzini M, Pianca HJC, Queiróga MR. Validation of the

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
34

84
4.

13
99

.2
2.

4.
5.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16834844.1399.22.4.5.8
https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2773-en.html


Brzycki equation for the estimation of 1-RM in the
bench press. Revista Brasileira de Medicina do Esporte
2007; 13: 47-50.

31. Klusiewicz A, Borkowski L, Sitkowski D, Burkhard-
Jagodzińska K, Szczepańska B, Ładyga M. Indirect met-
hods of assessing maximal oxygen uptake in rowers:
Practical implications for evaluating physical fitness in a
training cycle. J Hum Kinet 2016; 50: 187-94.

32. Jayedi A, Rashidy Pour A, Khorshidi M, Shab Bidar S.
Body mass index, abdominal adiposity, weight gain and
risk of developing hypertension: a systematic review and
dose–response meta analysis of more than 2.3 million
participants. Obes Rev 2018; 19: 654-67.

33. Francois ME, Little JP. Effectiveness and safety of high-
intensity interval training in patients with type 2 diabe-
tes. Diabetes Spectr 2015; 28: 39-44.

34. Dipla K. The FITT Principle in Individuals with Type 2
Diabetes: From Cellular Adaptations to Individualized
Exercise Prescription. Journal of Advances in Medicine
and Medical Research 2017; 22: 1-18.

35. American College of Sports Medicine. ACSM's guid-
elines for exercise testing and prescription. Lippincott
Williams and Wilkins; 2013 Mar 4. Available from:
URL: https://www.acsm.org/read-research/books/acsms-
guidelines-for-exercise-testing-and-prescription

36. Annibalini G, Lucertini F, Agostini D, Vallorani L,
Gioacchini A, Barbieri E, et al. Concurrent aerobic and
resistance training has anti-inflammatory effects and
increases both plasma and leukocyte levels of IGF-1 in
late middle-aged type 2 diabetic patients. Oxidative me-
dicine and cellular longevity 2017; 2017.

37. Banaei P, Tadibi V, Rahimi M. Comparing the effect of
two protocols concurrent training (strength-aerobic) on
fasting blood glucose, glycosylated hemoglobin, high-
sensitivity C-reactive protein and insulin resistance in
women with type 2 diabetes. Sport Physiology 2015; 25:
99-108.

38. Nasiri S, Banitalebi E, Faramarzi M. Effects of Eight
Weeks of Personalized Alternate Sprint and Combined
Exercise (strength and aerobic) Training on Blood Level
of Glycated Hemoglobin (HbA1c) and Insulin Res-
istance in Women with Type 2 Diabetes. Community
Health Journal 2018; 11: 1-9.

39. Zarei M, Hamedinia M, Haghighi A, Noorafshar R,
Amini S. Effect of three combined aerobic-resistance
exercise training protocols with different intensities on
metabolic control and visfatin levels in men with type 2
diabetes. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism
2016; 16: 63-76.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
34

84
4.

13
99

.2
2.

4.
5.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16834844.1399.22.4.5.8
https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2773-en.html


Vol 22 No.4 Oct-Nov 2020 Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism / 354

Original Article

Effects of Combined Training on Progranulin, Glycosylated
Hemoglobin, and Insulin Resistance in Overweight and Obese

Women with Type 2 Diabetes
Mirzendedel Z1, Attarzadeh Hosseini SR1, Bijeh N1, Raouf Saeb AA2

1Department of Sports Physiology, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2General Physician, Parsian Diabetes Clinic of Mashhad, Mashhad, I.R. Iran.

e-mail: attarzadeh@um.ac.ir

Received: 19/09/2020 Accepted: 03/03/2021

Abstract
Introduction: Progranulin (PGRN) has been recently introduced as a new indicator of chronic

inflammatory response in type 2 diabetes. The present study aimed to investigate the effect of
combined training on serum levels of progranulin, glycosylated hemoglobin (HbA1c), and insulin
resistance in overweight and obese women with type 2 diabetes. Materials and Methods: A total of
36 women were divided into three groups: control, combined exercise 1 (combined aerobic-
resistance training), and combined exercise 2 (combined resistance-aerobic exercise training,
including aerobic exercises with an intensity of 80% to 95% of maximum heart rate and resistance
training with an intensity of 60% to 85% of one-repetition maximum). Anthropometric indices,
muscle strength, aerobic capacity, variations of PGRN, HbA1c, and insulin resistance were also
measured before and after training. To analyze the data, repeated measures analysis of variance
(ANOVA) was used, and the level of statistical significance was set at <0.05. Results: The main and
interaction effects of training on PGRN, HbA1c, insulin resistance, muscle strength, and aerobic
capacity were significant over time (P=0.001). Despite improvements in PGRN, HbA1c, insulin
resistance, lower-body muscle strength, and aerobic capacity in the training groups, no significant
difference was observed between the combined training groups and the control group (P<0.05).
However, the upper-body muscle strength significantly increased in both combined training
groups, compared to the control group (P=0.001). Conclusion: The use of combined exercise
training in different orders for 12 weeks did not have any significant effects on the PGRN, HbAc1,
insulin resistance, and functional factors.

Keywords: Combined Training, Type 2 Diabetes, Progranulin, Glycosylated Hemoglobin
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