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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعيين اثر برنامۀ تمريني هوازي و مقاومتي بر سطح رزيستين ،قندخون ناشتا ،انسولين و مقاومت
به انسولين زنان مبتال به ديابت بارداري انجام شد .بدينمنظور 34 ،نفر از زنان مبتال به ديابت بارداري بهصورت
دردسترس انتخاب شدند و بهطور تصادفي در سه گروه قرار گرفتند 12 .آزمودني (با ميانگين سني  28/39±2/60سال)
در گروه تمرين هوازي در آب (سه جلسه در هفته45 ،ـ 30دقيقه در روز ،با شدت  50تا  70درصد ضربان قلب بيشينه)،
 11آزمودني (با ميانگين سني  30/42±7/14سال) در گروه تمرين مقاومتي (سه جلسه در هفته ،بهصورت دو تا سه ست،
 15تکرار ،با شدت  50تا  70درصد ضربان قلب بيشينه و ميزان درک تالش) شرکت کردند و  11نفر (با ميانگين سني
 29/4±18/23سال) نيز درقالب گروه کنترل در طول دورۀ پژوهش هيچگونه فعاليت بدني نداشتند .در مرحلۀ
پيشآزمون و پسآزمون جهت برآورد ميزان سطح قندخون ،انسولين و رزيستين ،خونگيري بهعمل آمد و جهت
اندازهگيري ميزان رزيستين از روش االيزا استفاده شد .نتايج آزمون تي زوجي ،کاهش معناداري را در قندخون ناشتا در
گروه مقاومتي ( )P=0.012و کاهش غيرمعناداري را در گروه هوازي ( )P=0.31نشان ميدهد .در سطح رزيستين،
انسولين ،مقاومت به انسولين و حساسيت به انسولين نيز در گروههاي تمريني تغييرات غيرمعناداري مشاهده شد.
عالوهبراين ،نتايج آزمون تحليل کوواريانس نشانگر تفاوت معنادار در کاهش شاخص مقاومت به انسولين ( )P=0.008و
افزايش سطوح پالسمايي انسولين ( )P=0.031و حساسيت به انسوليندر بين گروهها بود؛ درحاليکه تحليل واريانس،
تفاوت معناداري را در سطوح رزيستين گروهها نشان نداد .بهنظر ميرسد (احتماالً) تمرينات مقاومتي درمقايسه با
تمرينات هوازي در کاهش سطح گلوکز ناشتا و مقاومت به انسولين در زنان مبتال به ديابت بارداري مؤثرتر ميباشند.

واژگان کلیدی :تمرين هوازي ،تمرين مقاومتي ،رزيستين ،قندخون ناشتا ،مقاومت به انسولين ،ديابت بارداري
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مقدمه
دیابت بارداري ( 1)GDMبهعنوان تشخیص عدم تحمل گلوكز براي اولینبار درطول بارداري تعریف
شده است .این شرایط مشابه با مجموعهاي از ناهنجاريهاي اساسی (برايمثال ،علل ژنتیکی و
محیطی) در دیابت خارج از بارداري میباشد ( .)1،2بارداري بهطور فیزیولوژیایی باعث ایجاد مقاومت
به انسولین میشود كه این اختالل پس از زایمان از بین میرود .سازوكارهاي دقیق مربوط به دیابت
بارداري ناشناخته است .بیشک ،مقاومت به انسولین نقش بسیار مهمی در آن دارد ( .)2مقاومت به
انسولین یک پدیدۀ طبیعی (ناشی از استروژن و پروژسترون مادر كه باعث هیپرپالزي سلولهاي
بتاپانکراس میشود) است كه در طول سه ماهۀ دوم بارداري با هدف اطمینان از عرضۀ كافی گلوكز
به جنین حاصل میشود .هورمونهاي جفت و ذخایر چربی در دوران بارداري ،این پدیده را در زنان
مبتال به  GDMافزایش میدهند؛ بنابراین ،گلوكز با انتشار تسهیل شده و ساده از جفت عبور میكند
و منجر به افزایش تولید انسولین در جنین میشود؛ بههمیندلیل ،ممکن است جنین تحتتأثیر
انسولین دچار رشد بیش از حد شود ( .)3اگرچه هورمونهاي جفتی از این طریق نیازهاي جنین را
برطرف میسازد؛ اما سازوكارهاي سلولی براي این تغییر پیچیده تاكنون ناشناخته هستند.
درهرصورت ،جفت از جمله عوامل دخیل در فرایند مقاومت به انسولین و رشد جنین در زنان با
بارداري طبیعی و زنان مبتال به دیابت بارداري است كه بهنظر میرسد ،جفت از طریق تولید برخی از
هورمونها در این فرایند مداخله میكند ( .)4مطالعات اخیر عالوه بر نقش این هورمونها به بررسی
نقش پپتیدهاي ترشحشده از بافت چربی در پاتوژنز مقاومت به انسولین پرداختهاند ( .)5بافت چربی
بهدلیل تولید آدیپوكینها ،اندام اندوكرین محسوب میشود و حضور این آدیپوكینها در بسیاري از
فرایندهاي فیزیولوژیکی و متابولیکی ضروري میباشد .اختالل در تولید و یا ترشح آدیپوكینها در
پاتوفیزیولوژي ابتال به دیابت نوع دو كه اختالل متابولیکی مشابه دیابت بارداري است ،نقش دارد
( .)6این مواد فعال زیستی شامل :آدیپونکتین ،ویسفاتین ،رزیستین و سایر آدیپوكینها میباشند.
رزیستین یک سایتوكین موجود در گردش خون است كه در سلولهاي چربی تولید گشته و بهوفور
در منوسیتها و ماكروفاژها بیان میشود .در آزمایشات حیوانی ،رزیستین موجب ایجاد مقاومت به
انسولین میگردد ( .)7سطح رزیستین سرم در چاقی افزایش مییابد؛ اما درمورد نقش آن در دیابت
نوع دو ،مقاومت به انسولین و فشارخون در انسان نظرات گوناگونی وجود دارد ( .)7در این ارتباط،
ژو 2و همکاران نشان دادند رزیستین با چاقی مركزي كه منجر به مقاومت به انسولین ،چاقی و
دیابت نوع دو میگردد ،ارتباط نزدیکی دارد ( .)8همچنین ،در پژوهشهاي مختلفی كه به بررسی
1. Gestational Diabetes Mellitus
2. Zhou
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سطوح رزیستین در دیابت بارداري پرداختهاند ،تناقضاتی وجود دارد؛ بهطوريكه برخی از پژوهشها،
سطح رزیستین را درجهت افزایش و برخی دیگر ،سطوح رزیستین را درجهت كاهش نشان دادهاند
(10ـ .)8مگیا 1و همکاران نیز عنوان كردهاند كه سطح سرمی رزیستین در دیابت بارداري كاهش
مییابد؛ اما نتوانستند ارتباطی بین مقاومت به انسولین و سطح سرمی رزیستین را نشان دهند (.)9
درمقابل ،چن 2و همکاران گزارش نمودند كه سطح سرمی رزیستین در دیابت بارداري افزایش
مییابد ( .)10بهطوركلی ،مطالعات انجامشده درمورد رزیستین هنوز در اول راه است و نتایج
بهدستآمده در اینمورد قطعی نمیباشد.
تا چند دهۀ اخیر ،اعتقاد بر این بود كه فعالیت بدنی در دوران بارداري باعث آسیبهاي ناشی از
ورزش و یا نتایج نامطلوب بر جنین و مادر میشود ( .)11بااینحال ،یافتههاي مطالعات بالینی و
همهگیرشناسی نشان میدهد كه فعالیتهاي بدنی مالیم و متوسط ،هیچ اثر منفی بر مادر و جنین
ندارد ( .)12كالج آمریکایی متخصصان زنان و زایمان و انجمن دیابت آمریکا ( ،)ADAفعالیت ورزشی
را بهعنوان یک درمان كمکی براي  GDMتشخیص داده است .شواهد بسیاري نشان میدهند زنانی
كه به فعالیت ورزشی میپردازند ،شانس كمتري براي ابتال به  GDMدارند ( .)14،13شركت در
هرگونه فعالیت بدنی در طول 20هفتۀ اول بارداري منجر به كاهش  50درصدي خطر ابتال به GDM
میشود ( .)13در تأیید این موضوع ،تابیاس 3و همکاران ( )2011عنوان كردند كه انجام فعالیت
ورزشی قبل از بارداري و طی آن با كاهش خطر توسعۀ دیابت بارداري همراه میباشد (.)12
دراینراستا ،ورزش هوازي از جمله فعالیت هایی است كه براي جلوگیري از افزایش وزن و نگهداري
آمادگی قلبی ـ عروقی توصیه میشود ( .)11در پژوهشهاي متعددي نشان داده شده است كه
تمرین هوازي ،سطح حاملهاي گلوكز ( 4)GLUT4در عضلۀ اسکلتی و همچنین ،سطح سنتز
گلیکوژن عضله و هگزوكیناز درنتیجۀ پیشرفت جذب گلوكز و فسفریلهشدن را در پاسخ به تحریک
انسولین افزایش میدهد ( .)15دراینمیان ،بهنظر میرسد تمرینات مقاومتی بهطور روزافزونی خود را
بهعنوان روشی مناسب جهت بهبود متابولیسم سالمتی كلی بدن و كاهش خطرات عوامل و عوارض
دیابت در افراد مبتال به دیابت مطرح مینماید .تمرینات مقاومتی با تأثیر بر افزایش مصرف گلوكز و
حفظ تودۀ عضالنی و حتی هیپرتروفی ناشی از انقباضهاي عضالنی موجب شده است كه براي
معالجه و كنترل تعداي از بیماريها ،بهعنوان ابزاري درمانی در نظر گرفته شود ()16،17؛ بنابراین،
تمرینات مقاومتی مناسب همانند تمرینات هوازي موجب افزایش حساسیت انسولینی ،افزایش
1. Megia
2. Chen
3. Tobias
4. Glucose Transporter
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هزینهكرد انرژي و بهبود كیفیت زندگی میشود .همچنین ،این تمرینات در درازمدت میتواند
سطوح پایۀ سایتوكینها را كاهش دهد ( .)18در رابطه با اثر تمرینات مقاومتی بر زنان مبتال به
دیابت بارداري پژوهشهاي اندكی وجود دارد .در پژوهشی نشان داده شده است كه تمرینات
مقاومتی در مدت بارداري بهطور معناداري دوز استفاده از انسولین را كاهش میدهد ()19؛ بنابراین،
درمجموع بهنظر میرسد تمرینات مقاومتی كه با گروههاي مختلف عضالنی انجام میگیرد ،میتواند
حتی اثربخشی بیشتري نسبت به تمرین هوازي داشته باشد و شاید اگر فعالیتهاي هوازي در
محیط آب انجام گیرد ،بتواند این كمبود را جبران نماید (كه البته این موضوع تاكنون مورد مطالعه
قرار نگرفته است).
با توجه به اهمیت این دوران و بهطور همزمان كاهش فعالیت بدنی روزانه بر اثر ماشینیشدن زندگی
و شیوع دیابت بارداري و نیز عدم انجام پژوهشی در ارتباط با اثر تمرینات هوازي و مقاومتی بر
سطوح آدیپوسایتوكین رزیستین ،بررسی اثر دو نوع برنامۀ تمرینی هوازي و مقاومتی بر دیابت
بارداري بهعنوان برنامۀ درمانی و تندرستی میتواند موردتوجه پژوهشگران باشد؛ بنابراین ،با توجه به
سازوكارهاي متفاوت تمرینات هوازي و مقاومتی بر دیابت ،این سؤال مطرح میشود كه آیا برنامۀ
تمرینی هوازي در آب و مقاومتی بر زنان مبتال به دیابت بارداري تأثیر متفاوتی دارد؟ ازاینرو ،در
این پژوهش به بررسی و مقایسۀ دو نوع برنامۀ تمرینی هوازي و مقاومتی بر دیابت بارداري و تالش
براي ازبینبردن برخی از سازوكارهاي درگیر در این اختالل از طریق ورزش بهعنوان درمان كمکی و
انتخاب بهترین نوع فعالیت بدنی براي این افراد پرداخته شده است.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نــوع مداخلهاي و نیمهتجربی میباشد (این پژوهش كارآزمایی بالینی با كد
 IRCT=2014031717035در پایگاه كارآزماییهاي بالینی ایران ثبت شده است) .جامعـۀ آمـاري
پژوهش را كلیـۀ مادران مبتال به دیابت بارداري مراجعـهكننـده به درمانگاه پریناتولوژي بیمارستان
آموزشی ـ درمانی حافظ و درمانگاه مطهري وابسته به دانشگاه علومپزشکی شهرستان شیراز جهــت
مراقبتهاي بهداشتی قبل از زایمان تشکیل دادند .جهت تشخیص دیابت بارداري از آزمون پایش
گلوكز یکساعته ( 1)OGCTبا دریافت  50گرم گلوكز خوراكی استفاده شد و زنان باردار با سطح
گلوكز پالسمایی بیش از  130میلی گرم بر دسیلیتر براي تشخیص قطعی دیابت بارداري تحت
آزمون تحمل گلوكز خوراكی ( 2)OGTTمیگرفتند؛ بدینصورتكه نمونهگیري خون وریدي در
1. Oral Glucose Challenge Test
2. Glucose Tolerance Test
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ساعات صفر ،یک ،دو و سه پس از دریافت  100گرم گلوكز خوراكی بهمنظور ارزیابی سطح گلوكز
خون انجام میگرفت و سطح گلوكز خون بهترتیب برابر یا بیش از  155 ،180 ،95و  140میلی گرم
بر دسیلیتر در حداقل دو نوبت بهعنوان دیابت بارداري تشخیص داده میشد.
جهت انجام پژوهش 34 ،نفر از زنان مبتال به دیابت بارداري تحتدرمان با انسولین با سن بارداري
 24هفته كه سابقۀ فعالیت بدنی و هیچگونه بیماريهاي سیستمیک و منع پزشکی براي انجام

هرگونه فعالیت بدنی را نداشتند ،داوطلبانه وارد پژوهش شدند و بهصورت تصادفی به سه گروه تقسیم
شدند .سن بارداری زنان موردمطالعـه براساس اولین روز آخرين قاعدگی ( 1)LMPمطمئن و منظم و
سونوگرافی اوایل بارداري محاسبه گشت .این افراد طـی مراجعـۀ روزانـه به درمانگاه حافظ،
شناسایی شدند و پس از توضیح كامـل هــدف پژوهش براي آنها و تکمیل فرم رضایتنامه،
پژوهشگر بهصــورت مصاحبه و با پرسیدن سؤاالت بهصــورت شفاهی ،به جمـعآوري اطالعــات
درمورد میزان فعالیت بدنی با استفاده از پرسشنامۀ بینالمللی فعالیت بدنی در دوران بارداري
( )20( 2)IPAQو مشخصات فردي و سابقۀ پزشکی پرداخت .از این پرسشنامه صرفا جهت اطالع از
میزان فعالیت بدنی افراد استفاده شد تا از این طریق افرادي كه فعالیت بدنی سبکی داشتند ،انتخاب
شوند .این پرسشنامه در سنجش می زان فعالیت بدنی توسط سازمانی جهانی بهداشت مورد استفاده
قرار گرفته است و در پژوهشهاي مختلف در كشور نیز بهكار رفته و روایی و پایایی آن تأیید گردیده
است .این پرسشنامه شامل سؤاالتی است كه وضعیت فعالیت بدنی را مورد بررسی قرار میدهد.
طبق این دستورالعمل ،شدت مجموع فعالیتهاي بدنی انجامشدۀ یک فرد با توجه به انرژي مصرفی
در زمان بارداري و قبل از آن در یکی از سه گروه سبک ،متوسط و سنگین قرار میگرفت .شایانذكر
است كه امتیازبندي پرسشنامه براساس پروتکل بینالمللی پرسشنامه بود .نحوۀ نمرهدهی آن نیز
بهگونـهاي بود كه فعالیتهایی مانند ایروبیک ،دوچرخهسواري با سرعت باال ،كوهنـوردي و بسکتبال
كه به بیش از شش كالري در دقیقه نیاز دارند ،فعالیت جسمانی شدید نامیده میشدند و
فعالیتهایی چون والیبال ،بدمینتون ،نظافـت اتاق و پیادهروي كه به سه تا شش كالري در دقیقه
احتیاج دارند ،فعالیت جسمانی متوسط در نظر گرفته میشدند .الزمبهذكر است هرگونه فعالیتی كه
مدتزمان آن كمتر از  10دقیقه بود ،حذف گشته و در محاسبه در نظر گرفته نمیشد .محاسبۀ
شدت انرژي مجموع فعالیتها در روزهاي گذشته طبق دستورالعمل  IPAQانجام گرفت و اگر
مجموع انرژي محاسبهشده در طـول هفته كمتر از  600مت بر كالري بود ،شدت فعالیت بدنی در

1. Last Menstrual Period
2. International Physical Activity Questionnaire
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دستۀ سبک جاي میگرفت؛ اگر بین  600تا  3000مت بر كالري در هفته بود در دستۀ متوسط و
اگر بیش از  3000مت بر كالري در هفته بود در دستۀ سنگین طبقهبندي میشد.
در آغاز پژوهش قد نمونـهها با استفاده از متر نواري اندازهگیري گشت و با استفاده از وزن قبل از
بارداري كه بهروش خودگزارشدهی بهدست آمده بود ،شاخص تودۀ بدنی برحـسب كیلوگرم بر متر
مربع محاسبه گردید ( .)20ویژگیهاي توصیفی آزمودنیها در جدول شمارۀ یک ارائه شده است.
جدول  -1مشخصات فردي آزمودنيها در وضعيت پايه
متغير
سن
(سال)
قد
(سانتی متر)
وزن
(كیلوگرم)
نمایۀ تودۀ بدن قبل از بارداري
(كیلوگرم بر متر مربع)

هوازي

مقاومتي

کنترل

مقدار P

28/39±2/60

30/42±7/149

29/18±4/33

*0/701

164/3±3/31

166/42±7/60

162/27±2/61

0/084

68/65±8/96

73/18±10/10

63/81±11/21

0/076

25/13±6/73

26/37±2/41

24/3±4/82

0/154

* سطح معناداري P>0.05
اطالعات بهصورت میانگین±انحراف استاندارد نشان داده شده است.

آزمودنیها براي انجام آزمایش خون ناشتا به آزمایشگاه معرفی شدند 24 .ساعت قبل از شروع برنامۀ
تمرینی و در شرایط پایه ،بهمنظور اندازهگیري متغیرهاي خونی از آزمودنیها درحالت ناشتا در
ساعت هفت الی هشت صبح خونگیري بهعمل آمد و گروه تجربی بهمدت شش هفته به فعالیت
ورزشی (هوازي یا مقاومتی) پرداخت؛ اما گروه كنترل در این مدت در هیچ برنامۀ تمرینی شركت
نکرد 48 .ساعت پس از اتمام دوره ،مجددا از تمامی آزمودنیها نمونۀ خونی براي اندازهگیري
متغیرها گرفته شد .جهت اندازهگیري فاكتورهاي خـونی بیماران ،پس از هشضت تا  12ساعت
ناشتا 10 ،سیسی خون از ورید زند اسفلی گرفته شد و بهمنظور تعیین میزان قنـدخون ناشتا ،ابتدا
سرم از خـون جدا گردید و طی دو تا سه ساعت پس از انجام نمونهگیري ،انـدازهگیـري گلوكز سرم
بهروش گلوكز اكسیداز (با استفاده از اتوآنالیزهیتاچی و معرف پارسآزمون) صورت گرفت .غلظت
انسولین سرم نیز با استفاده از كیت آزمایشگاهی خریداريشده از شركت ایزوتوپ ال تی دي1ساخت

1. Izotopes Ltd
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كشور مجارستان و بهروش االیزا اندازهگیري گردید .عالوهبراین ،براي اندازهگیري رزیستین سرم،
كیت سنجش رزیستین به روش االیزا از شركت هنگ زیو آستبیوفارماكو ال تی دي 1آمریکا تهیه
شد و رزیستین براساس تکنیک االیزا و با استفاده از دستگاه االیزاریدر مورد سنجش قرار گرفت و
درنهایت ،برحسب پیکوگرم بر میلیلیتر بیان گردید.
ذكر این نکته ضرورت دارد كه مقاومت به انسولین با استفاده از مدل هموستاز ارزیابی مقاومت به
انسولین (میزان گلوكز سرم در حالت ناشتا (میلیگرم در دسیلیتر) × سطح انسولین سرم در حالت
ناشتا (میلیواحد بر لیتر) )405 /محاسبه شد .حساسیت به انسولین نیز با استفاده از فرمول زیر
اندازهگیري گردید (:)21
])QUICKI = 1/[log (fasting insulin, µU/ml) + log (fasting glucose, mg/dl

با توجه به راهنماییها و توصیههاي انجامشده درزمینۀ ورزش مادران در دوران بارداري و
ویژگیهاي برنامۀ تمرینات هوازي و مقاومتی و منابع موجود ،برنامۀ تمرینات مادران باردار
غیرورزشکار بهمدت شش هفته اجرا گردید (24ـ .)15 ،22برنامۀ تمرینی شامل شش هفته تمرینات
هوازي در آب و تمرینـات مقاومتی با شدت متوسط (70ـ 50درصد ضربان قلب بیشینه) و هفتهاي
سه جلسه ( )22بهصـورت گروهـی بود .جهت همسانسازي شدت تمرینات هوازي و مقاومتی و با
توجه به منابعی كه تمرینات مقاومتی و هوازي را براي زنان باردار تجویز كرده بودند ،عالوه بر شدت
درک فشار از ضربان قلب نیز استفاده شد .شایانذكر است كه اینگونه تمرینات مقاومتی
طراحیشده براي این آزمودنیها ،ماهیتی استقامتی دارند.
برنامۀ تمرین هوازي از  30دقیقه در جلسۀ اول آغاز شد و بهتدریج بر مدت آن اضافه گشت و در
جلسات آخر مدتزمان هر جلسه به  45دقیقه رسید .برنامههاي تمرینـی عبارت بودنـد از:
گرمكردن عمومی ،حركات كششی در خارج از آب و راهرفـتن آرام در آب ،انجام حركات ایروبیک با
شدت متوسط در آب و راهرفتن آرام و غوطهوري در آب جهت بازگشت به حالت اولیه (سردكردن)
(24ـ .)22در تمرینـات مقاومتی بهدلیل امتناع برخی از مادران نسبت به انجام فعالیتهایی كه یک
تکداد بیشینه ( 2)1RMآنها از طریق آن محاسبه میشد ،پروتکل تمرینی با توجه به منابع موجود
بهروش زیر و بدون محاسبۀ  1RMو با استفاده از دمبل كش انجام گرفت و افزایش شدت تمرینات
با استفاده از تنظیمات كش در زیر صفحۀ نگهدارندۀ كش انجام شد .تمرینـات مقاومتی شامل
حركاتی براي هشت گروه از عضالت اصلی (سهسربازویی ،دوسربازویی ،دلتوئید ،چهارسرران،
همسترینگ ،عضالت ساق پا ،عضالت سینهاي و پشتی) بودند .این تمرینات در هشت ایستگاه با 15
1. Hangzhou Eastbiopharmco Ltd
2. One Repetition Maximum
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تکرار در هر ایستگاه و دورههاي استراحتی  30ثانیه تا یک دقیقهاي بهصورت دایرهاي انجام گرفت
( .)19الزمبهذكر است كه در هفتۀ اول و دوم تمرینات در دو ست و از هفتۀ سوم تا پایان دورۀ
تمرینات در سه ست انجام شد ( .)19شدت تمرینات هوازي و مقاومتی براساس میزان درک تالش
( )19،22،23( 1)RPEو با استفاده از ضربانسنج پالر تی  231ساخت كشور فنالند كنترل گردید.
سپس ،از آزمودنیها خواسته شد تا فشار درکشده از تمرین را براساس مقیاس درک فشار بورگ
اعالم كنند (جدول شمارۀ دو).
جدول  -2مقياس  15امتيازي درک تالش

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

فعالیتی ندارم
فوقالعاده سبک
بسیار سبک
بسیار سبک
بسیار سبک
سبک
متوسط
متوسط
متوسط
سنگین
بسیار سنگین شدید
بسیار سنگین شدید
بسیار سنگین شدید
فوقالعاده سنگین
حداكثر فعالیت ممکن

 90دقیقه پس از یک وعدۀ غذایی و پیش از شروع مداخله در هر جلسه ،میزان قندخون آزمودنی
توسط گلوكومتر اندازهگیري میگردید و اگر میزان گلوكز خون بین  100تا  250میلیگرم/
دسیلیتر بود ،به آزمودنی اجازۀ تمرین داده میشد ( .)19ذكر این نکته ضرورت دارد كه جهت
1. Rating of Perceived Exertion
2. Polar T31-CODED
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جلوگیري از مداخالت تغذیهاي ،تمامی آزمودنیها در هر سه گروه یک رژیم غذایی را در طول دورۀ
درمان دریافت كردند.
جهت بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو ـ ویلک استفاده شد كه با توجه به كمبودن
تعداد نمونهها در هر گروه ،توزیع برخی از متغیرها طبیعی نبود؛ بنابراین ،بهمنظور تحلیل این
متغیرها از آزمون ناپارامتریک ویلکاكسون بهره گرفته شد و جهت مقایسۀ درونگروهی متغیرهاي
نرمال و درصد میزان تغییرات در هر گروه از آزمون تی همبسته استفاده شد .آزمون كوواریانس و
واریانس نیز براي مقایسۀ بینگروهی بهكار رفت .الزمبهذكر است كه دادهها بهوسیلۀ نرمافزار
اس.پی.اس.اس  23مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و سطح معناداري معادل ( )P<0.05در نظر
گرفته شد.
نتایج
نتایج حاصل از آزمون تی زوجی نشان میدهد كه درمورد میزان اثربخشی دو مدل تمرینی بر
متغیرهاي اندازهگیريشده ،تنها در گلوكز ناشتاي گروه مقاومتی تفاوت معناداري وجود دارد .نتایج
حاصل از این بخش از پژوهش در نمودار شمارۀ یک تا پنج و جدول شمارۀ سه ارائه شده است.
نتا یج آزمون تحلیل كوواریانس نشانگر تفاوت معناداري در سطوح پالسمایی انسولین (،)P= 0.031
شاخص مقاومت به انسولین ( )P= 0.008و حساسیت به انسولین ( )P= 0.015در بین گروهها بود؛
درحالیكه تفاوت معناداري در سطوح رزیستین (  )P=0.276گروهها مشاهده نگردید (جدول شمارۀ
سه).
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جدول 3ـ تغييرات شاخصهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيک آزمودنيها از پيشآزمون تا پسآزمون در
گروههاي تجربي و کنترل
متغير
رزیستین
()pg/ml

گلوكز ناشتا ()mg/dl

انسولین
()µU/ml

مقاومت به انسولین

وزن هفته  30و24
()kg

حساسیت به انسولین

گروه ها

پيش آزمون

پس آزمون

مقدار P

هوازي
مقاومتی
كنترل
هوازي
مقاومتی
كنترل
هوازي
مقاومتی
كنترل
هوازي
مقاومتی
كنترل
هوازي
مقاومتی
كنترل
هوازي

6203/1755±1/7
6208/1997±7/9
7419/1539±5/33
83/41 8±/42
93/81 8±/19
89/10±54/23
8/14 2±/28
9/81 2±/23
12/54 3±/14
1/69 0±/58
2/26 0±/51
2/76 0±/69
73/6±87/15
78/8±96/98
68/11±25/18
0/35 ±/019

2708±6604/79
5950/1554±27/42
7333/1289±63/05
81/6±75/89
87/8±09/17
89 10±/50
7/81 2±/54
10/2±22/76
13/2±81/90
1/57 0±/54
2/18 0±/58
3/01 0±/60
76/5±23/93
81/29 8±/81
70/10±66/84
/36 ±/019

0/433
0/553
0/490
0/311
0/012
*0/399
0/685
0/431
0/149
0/486
0/503
0/169
0/0001
0/0001
0/0001
/490

مقاومتی

0/33 ±/013

/34 ±/013

0/453

كنترل

0/32 ±/011

/32 ±/009

0/095

*سطح معناداريP=0.05
با استفاده از آزمون ویلکاكسون

 Pتحليل واريانس و
کوواريانس
0/276

0/075

0/031

0/008

0/384

0/015
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10,000
9,000
7,420
6,604

6,203

پیش آزمون

پس آزمون

7,000
6,000
5,000
4,000

pg/ml

6,209

5,950

7,334

8,000

3,000
2,000
1,000
0
پیش آزمون

پس آزمون

هوازي

مقاومتی

پیش آزمون

پس آزمون

كنترل

شکل 1ـ تغييرات رزيستين پس از شش هفته تمرين در هر سه گروه

آنگونه كه در شکل شمارۀ یک و جدول شمارۀ دو نشان داده شده است ،سطوح رزیستین خـون
پس از شش هفته فعالیت ورزشی هوازي نسبت به قبل از فعالیت 6/46 ،درصد افـزایش یافته و پس
از فعالیت ورزشی مقاومتی 4/16 ،درصد كاهش داشته است كه این افزایش و كاهش از نظر آماري
معنادار نمیباشد (.)P<0.05
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0.36
0.35
0.34
0.33

0.33

0.32

پیش آزمون

پس آزمون

هوازی

پیش آزمون

پس آزمون

مقاومتی

پیش آزمون

0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27

پس آزمون

کنترل

شکل 2ـ تغييرات حساسيت به انسولين پس از شش هفته تمرين در هر سه گروه

آنگونه كه در شکل شمارۀ دو و جدول شمارۀ دو نشان داده شده است ،حساسیت به انسولین پس
از شش هفته فعالیت ورزشی هوازي مقاومتی نسبت به قبل از فعالیت بهترتیب  2/87و  3/03درصد
افـزایش یافته است كه این افزایش از نظر آماري معنادار نمیباشد (.)P<0.05
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120.00
93.81

پیش آزمون

پس آزمون

87.09

89.54

پس آزمون

پیش آزمون

80.00
60.00
40.00

میلی گرم در دسی لیتر

83.41

81.75

97.91

100.00

20.00
0.00

هوازی

پیش آزمون

مقاومتی

پس آزمون

کنترل

شکل 3ـ تغييرات قندخون ناشتا پس از شش هفته تمرين در هر سه گروه

آنگونه كه در شکل شمارۀ سه و جدول شمارۀ دو نشان داده شده است ،سطوح قندخون ناشتا پس
از شش هفته فعالیت ورزشی هوازي و مقاومتی نسبت به قبل از فعالیت بهترتیب  1/9و  7/1درصد
كاهش یافته است كه این كاهش از نظر آماري در گروه مقاومتی معنادار میباشد (.)P<0.05
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4.00
3.01

2.76
2.26
1.69

1.58

پیش آزمون

پس آزمون

3.50
3.00
2.50

2.18

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

هوازی

پیش آزمون

پس آزمون

مقاومتی

پیش آزمون

پس آزمون

کنترل

شکل4ـ تغييرات مقاومت به انسولين پس از شش هفته تمرين در هر سه گروه

آنگونه كه در شکل شمارۀ چهار و جدول شمارۀ دو نشان داده شده است ،مقاومت به انسولین پس
از شش هفته فعالیت ورزشی هوازي و مقاومتی نسبت به قبل از فعالیت بهترتیب  7/1و  3/54درصد
كاهش یافته است كه این كاهش از نظر آماري معنادار نمیباشد (.)P<0.05
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شکل 5ـ تغييرات انسولين پس از شش هفته تمرين در هر سه گروه

آنگونه كه در شکل شمارۀ پنج و جدول شمارۀ دو نشان داده شده است ،سطح انسولین پس از
شش هفته فعالیت ورزشی هوازي و مقاومتی نسبت به قبل از فعالیت بهترتیب  4/05درصد كاهش و
 4/18درصد افزایش یافته است كه این كاهش و افزایش از نظر آماري معنادار نمیباشد (.)P<0.05
بحث و نتیجهگیری
افزایش رزیستین با مقاومت به انسولین همراه میباشد؛ اگرچه سازوكارهاي دقیق آن تاكنون
ناشناخته باقی مانــده است ( .)25افزایش بیـان ژن رزیـستین ،متابولیـسم گلـوكز عــضالت
اسکلتی را مختـل ساخته و عــدم تحمل گلوكز را افـزایش میدهـد؛ بنـابراین ،ممکن است نقش
مهمی در مقاومت به انـسولین و یا هموستاز گلوكز داشته باشد ( .)7بااینحـال ،نقش فیزیولوژیایی
رزیستین بر مقاومت به انـسولین و چـاقی نامشخص میباشد ( .)7عالوهبراین ،برخـی از پژوهشگران
بر این باور هستند كه رزیستین ارتباط مستقیمی با تغییرات نمایۀ تودۀ بدن ،چربی بدن و گلوكز و
انـسولین در افـراد چـاق دارد ( .)7،25برخی از پژوهشهاي پیشین به تأثیر رژیم غذایی متعــادل و
فعالیـت ورزشی مـنظم در كـاهش سطوح رزیستین خون و نیز كاهش تودۀ چربی بهواسطۀ كاهش
وزن بدن در پاسخ به رژیم غـذایی و یا فعالیت ورزشی كه منجر به كاهش رزیستین سرم میشود،
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اشاره نمودهاند ( .)6،7در این پژوهش بهنظر میرسد كه تمرینات شش هفتهاي با شدت متوسط
براي تغییرات معنادار رزیستین نتوانسته است فشار متابولیکی الزم را بهوجود آورد .علـت عدم
تفاوت معنادار در پژوهش حاضر ممکن است بهدلیل فقدان ازدستدادن وزن قابلتوجه و زمینههاي
ژنتیکی غیرقابلكنترل افراد و مدت و شدت فعالیت ورزشی باشد ( .)1در پژوهش حاضر ،درصد
تغییرات رزیستین در گروه هوازي  6/46درصد و در گروه مقاومتی  -4/32درصد گزارش شد كه این
افزایش درصد تغییرات گروه هوازي در آب را میتوان به كاهش میزان انسولین پس از مداخله در
این گروه نسبت داد .كاهش درصد تغییرات در گروه مقاومتی ناشی از افزایش میزان انسولین در
گروه مقاومتی میباشد .همچنین ،غلظت پایین انسولین تاحد زیادي انتشار رزیستین را افزایش
میدهد و اگر جفت درمعرض غلظت باالتري از انسولین قرار بگیرد ،رزیستین به سطح پایه
برمیگردد ( .)1شایانذكر است كه با افزایش سن بارداري ،میزان ترشح انسولین براي اثر محافظتی
از جنین افزایش مییابد؛ اما در بارداري همراه با دیابت ،اختالل در ترشح انسولین وجود دارد (.)1
عالوهبراین ،نتایج نشان داد كه مقاومت به انسولین در پی شش هفته تمرین هوازي و مقاومتی در
گروههاي مداخلهاي كاهش مییابد كه این كاهش غیرمعنادار است .ازسويدیگر ،حساسیت به
انسولین ،افزایش غیرمعنادار در گروه هوازي و مقاومتی و كاهش غیرمعناداري را در گروه كنترل
نشان داد .یکی از مشخصههاي دوران بارداري ،افزایش مقاومت به انسولین است كه این امر در
دیابت بارداري داراي اهمیت بیشتري میباشد؛ زیرا ،امکان تشخیص بارداريهاي با عواقب خطرناک
نظیر دیابت بارداري و نیز احتمال ابتال به دیابت نوع دو را در آینده مقدور میسازد ( .)8مطالعات
نشان دادهاند كه دیابت بارداري با اختالالتی در مقاومت به انسولین و نقص در سلولهاي بتاي
پانکراس همراه میباشد ( .)26احتمال میرود دیابت بارداري در زنانی با وزن طبیعی تاحدودي
بهدلیل نقص در سلولهاي بتاي پانکراس باشد كه با ورزش اصالح نمیشود؛ درحالیكه در زنان
داراي اضافهوزن ممکن است مقاومت به انسولین بهعنوان سازوكار برجستهتري نمایش داده شود
( .)27شواهد حاكی از آن است كه اثر حفاظتی ورزش در پیشگیري از دیابت نوع دو در میان افراد
چاق ،افرادي كه احتمال میرود مقاومت به انسولین در آنها رخ دهد ،بیشتر میباشد .عالوهبراین،
فعالیت ورزشی در زنان داراي اضافهوزن مبتال به دیابت بارداري سودمندي بیشتري دارد (.)29،28
مقاومت به انسولین در بارداري طبیعی ،چندعاملی بوده و شامل :كاهش توانایی انسولین به
فسفریلهكردن گیرندۀ انسولین ،كاهش بیان سوبستراي گیرندۀ انسولین ( )IRS-1و افزایش زیرواحد
 αP85از اینوزیتول ـ  3ـ فسفات ( )PI-3كیناز میباشد ( )30كه دراینمیان IRS-1 ،در زنان مبتال
به دیابت بارداري ،بیشتر كاهش مییابد و مقاومت باالتري را ایجاد میكند .بااینوجود ،در زنان مبتال
به دیابت بارداري ،تغییرات متقابل و معکوسی در میزان فسفریلهكردن سرین و تیروزین  IRو IRS-1
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رخ میدهد كه بیشتر مانع پیامرسانی و كاهش اساسی در انتقال  GLUT-4و جذب كمتر گلوكز
نسبت به بارداري طبیعی میشود (.)30
درحالحاضر ،شواهد نشان میدهد كه بهبود حساسیت به انسولین ناشی از تمرینات ورزشی با
تغییرات در بیان یا فعالیت پروتئینهاي درگیر در انتقال پیام انسولین در عضالت اسکلتی مانند
 AMPKو پروتئین كیناز  )Akt( Bسوبستراي  AS160در ارتباط است ( .)31حساسیت به انسولین
بهعنوان تابعی از زمان ،هنگامیكه تمرینات هوازي متوقف میشود ،كاهش مییابد .بااینوجود،
برخی از پژوهشها اثرات پایدار فعالیت ورزشی بر حساسیت به انسولین ،چهار تا هفت روز پس از
تمرین را گزارش نمودهاند ( .)27پس از فعالیت ورزشی ،افزایش سنتز آدنوزینتري فسفات و افزایش
فعالیت عامل بیوژنز میتوكندریایی ،حساسیت به انسولین را افزایش میدهد و یا افزایش نفوذپذیري
غشا همراه با افزایش تحریک مویرگها توسط انسولین میتواند بهنفع جذب گلوكز و افزایش
حساسیت به انسولین باشد .عدم معناداري تمرینات مقاومتی براي افزایش حساسیت به انسولین در
هر گروه ،احتماال به دلیل عدم توانایی تمرینات مقاومتی در افزایش تراكم مویرگی عضله و یا تغییر
نوع تار عضالنی درراستاي بهبود حساسیت به انسولین بوده و یا ناشی از زمانبندي اندازهگیري
حساسیت به انسولین پس از آخرین جلسۀ تمرینی میباشد ( .)32الزمبهذكر است كه تغییرات
میزان مقاومت به انسولین و حساسیت به انسولین با وجود غیرمعناداربودن در هر گروه میتواند
بهعنوان استداللی براي اثربخشی فعالیت بدنی بر دیابت بارداري در نظر گرفته شود.
نتایج پژوهش حاضر درمورد سطح گلوكز ناشتا ،كاهش غیرمعناداري را در دو گروه هوازي و كنترل
و كاهش معناداري را در گروه مقاومتی نشان داد .در پژوهشی كه توسط اوستدام 1و همکاران
( )2012انجام گرفت ،نشان داده شد كه یک برنامۀ ورزشی در سه ماۀ دوم و سوم بارداري در زنان
داراي اضافهوزن و درمعرض خطر دیابت بارداري ،تأثیر معناداري بر قندخون ناشتا و حساسیت به
انسولین ندارد ()33؛ درحالیكه پترسون 2و همکاران عنوان كردند زنانی كه سه بار در هفته فعالیت
ورزشی انجام میدهند ،بهشکل معناداري مقادیر قندخون ناشتا و قندخون بعد از غذاي پایینتري
نسبت به گروه رژیمدرمانی دارند ( .)34برمبناي مطالعات ،توانایی انسولین براي مهار لیپولیز در
ماههاي آخر بارداري كاهش مییابد و این كاهش در  GDMبیشتر میشود؛ درنتیجه ،افزایش FFA
بیشتر ،افزایش تولید گلوكز كبدي و افزایش مقاومت به انسولین را بههمراه دارد ( .)30تمرینات
مقاومتی نیز با افزایش  FFAبدون تغییر در ظرفیت ذاتی عضله براي پاسخ به انسولین منجر به
افزایش دسترسی به گلوكز میشود؛ درحالیكه تمرینات هوازي ،دسترسی به گلوكز را مستقل از
1. Ousstdam
2. Peterson
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تغییراتی در  ،FFAتودۀ چربی و حداكثر اكسیژن مصرفی افزایش میدهد كه این امر حاكی از ایجاد
تغییرات درونی در توانایی عضله براي سوختوساز قند میباشد ( .)32احتماال بهدلیل دسترسی
بیشتر به  ،FFAتمرینات مقاومتی ،تأثیر معناداري را بر سطح گلوكز ناشتا داشته است .همچنین ،با
توجه به مطالعات انجامشده ،فعالیت تودۀ عضالنی بزرگتر ،افزایش جذب گلوكز بیشتري را در پی
دارد .با آنكه در حین تمرینات هوازي ،گروههاي مختلف عضالنی مورد استفاده قرار میگیرند؛ اما
هنگام انجام تمرینات مقاومتی بهدلیل بهكارگیري تودۀ عضالنی بیشتر ،نیازمنديهاي انرژي افزایش
مییابد .همچنین ،تمرینات مقاومتی و افزایش حجم تودۀ عضلۀ اسکلتی ممکن است موجب افزایش
پاسخ نسبت به گلوكز خون شود و ازسويدیگر ،تمرین باعث افزایش فعالیت دستگاه سمپاتیک
(اپینفرین و نوراپینفرین) و هورمون رشد میگردد كه هركدام از این هورمونها بهنوبۀ خود لیپولیز
را فعال ساخته و منجر به كاهش تودۀ چربی بدن میشوند (.)35
برمبناي یافتهها ،مقادیر انسولین در گروه هوازي ،كاهش (غیرمعنادار) و در گروه مقاومتی ،افزایش
(غیرمعنادار) یافت .مقاومت به انسولین شدید یا طوالنیمدت در افراد چاق یا دیابتی با كاهش تکثیر
سلولهاي بتا و اختالل و كاهش در عملکرد سلولهاي بتا همراه است؛ درنتیجه ،در پاسخ به
مقاومت انسولین طوالنیمدت ،سطوح و عملکرد سلولهاي بتا حفظ نمیشود و درنهایت ،منجر به
كاهش ترشح انسولین و افزایش غلظت گلوكز خون در جمعیتهاي مذكور میشود ( .)36در ماههاي
آخر بارداري طبیعی براي حفظ گلوكز در محدودۀ طبیعی و جبران كاهش حساسیت به انسولین،
میزان ترشح انسولین بهطور نامتناسبی افزایش مییابد ()30؛ درصورتیكه در  GDMترشح انسولین
كاهش پیدا میكند؛ بنابراین ،سرم انسولین بههمان نسبت تغییر میكند ( .)30فعالیت ورزشی
به عنوان یک عامل افزایش حساسیت به انسولین موجب بهبود عملکرد انسولین در اشخاص و
مدلهاي حیوانی مقاوم به انسولین میشود؛ اگرچه اثر آن بر توده و عملکرد سلولهاي بتا و ترشح
انسولین در زنان مبتال به دیابت بارداري موردتوجه قرار نگرفته است؛ اما با استناد به یافتههاي
پژوهش حاضر و سایر مطالعات پیشین درمورد دیابت نوع دو میتوان اینگونه نتیجهگیري كرد كه
تمرینات مقاومتی ،نهتنها از طریق كاهش مقاومت به انسولین ،بلکه بهواسطۀ افزایش توده و عملکرد
سلولهاي بتا ،هموستاز گلوكز را بهبود میبخشد ( .)37متون علمی حاكی از آن است كه رژیم
غذایی و فعالیت ورزشی ـ هر دو ـ ترشح انسولین را افزایش میدهند؛ درحالیكه سازوكارهاي
عملکردي هریک ،مستقل از دیگري است .رژیم غذایی پرچرب براي غلبه بر مقاومت به انسولین،
تودۀ سلولهاي بتا را بهواسطۀ فرایند هایپرتروفی افزایش میدهد؛ درحالیكه فعالیت ورزشی ،تودۀ
سلولهاي بتا را از طریق فرایند هایپرپالزي و كاهش مرگ سلولی افزایش میبخشد (.)37
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دراینزمینه ،ماركلو 1و همکاران ( )2010نشان دادند كه تمرین مقاومتی موجب كاهش استفاده از
انسولین در زنان مبتال به دیابت بارداري میشود ()19؛ درحالیكه برانکسون 2و همکاران ()2004
تفاوت معناداري را در بیمارانی كه در گروه تمرین و كنترل بودند ،مشاهده نکردند ( .)27این نتایج
متمایز ممکن است ناشی از تفاوت در ویژگیهاي بیماران ،مداخلۀ صورتگرفته ،مدت فعالیت
ورزشی و حجم نمونۀ كم در هر گروه و زمان تشخیص دیابت بارداري باشد .این احتمال وجود دارد
كه در این پژوهش عوامل غیرقابلكنترلی مانند نگرانی مادر براي سالمتی جنین ،محدودیتهاي
بدنی ،فقدان انرژي الزم و انگیزۀ آزمودنی بر نتایج آزمون تأثیر گذاشته باشد.
یافتهها نشان دادند كه تمرینات مقاومتی نسبت به فعالیتهاي هوازي ،با بهبود در ترشح بیشتر
انسولین ،افزایش جذب گلوكز و افزایش حساسیت به انسولین در زنان مبتال به دیابت بارداري همراه
هستند و بهبود این عوامل موجب كاهش مقاومت به انسولین در زنان مبتال به دیابت بارداري
میشود .تمرینات مقاومتی با افزایش انرژي مصرفی و افزایش اكسیژن مصرفی پس از ورزش
( )EPOCموجب افزایش سالمت متابولیکی در این بیماران میگردد ( .)31همچنین ،تمرینات
مقاومتی از طریق سازوكار افزایش سرعت برداشت گلوكز ،پروتئین انتقالدهندۀ گلوكز و افزایش
بیان ژن یا فعالیت پروتئینهاي مختلف درگیر در پیامرسانی انسولین و افزایش فعالیت گلیکوژن
سنتاز و درنهایت ،افزایش ذخیرهسازي گلیکوژن بر هموستاز گلوكز تأثیر دارد ( .)38اگرچه مطالعات
اندكی دراینزمینه وجود دارد و پژوهش حاضر از اولین پژوهشهاي انجامشده دربارۀ اثر ورزش و
تمرینات بدنی بر زنان مبتال به دیابت بارداري در سه ماۀ دوم میباشد و نیز هرچند این یافتهها،
سازوكارهاي نقش فعالیت ورزشی بر مقاومت به انسولین را در زنان مبتال به دیابت بارداري آشکار
مینماید؛ اما بااینوجود ،مطالعات بیشتري مورد نیاز است تا بهطور عمیقتر ،سازوكارهاي مؤثر بر
تغییرات مرتبط با دیابت بارداري پس از انجام فعالیتهاي ورزشی مورد بررسی قرار گیرد.
پیام مقاله :با توجه به نتیجه مطالعه حاضر كه نشان داد احتماال تمرینات مقاومتی درمقایسه با
تمرینات هوازي در كاهش سطح گلوكز ناشتا و مقاومت به انسولین در زنان مبتال به دیابت بارداري
مؤثرتر میباشند ،پیشنهاد میشود كه براي كاهش سطح گلوكز ناشتا و مقاومت به انسولین در زنان
مبتال به دیابت بارداري ،از تمرینات مقاومتی استفاده شود.

1. Marcloo
2. Brancson
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تقدیر و تشکر
پژوهش حاضر با حمایت مركز مطالعات بیماريهاي مادر و جنین دانشگاه علومپزشکی شیراز انجام
 از، همچنین.گرفته است كه بدینوسیله از پشتیبانی و همکاري آنها سپاسگزاري میشود
آزمایشگاه بیمارستان حافظ شیراز و تمامی آزمودنیها یی كه ما را در انجام این پژوهش یاري
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Abstract
The purpose of study was to determine the effect of aerobic and resistance training on
resistin, fasting blood sugar, insulin and insulin resistance in women with gestational
diabetes mellitus. For this purpose, 34 women with gestational diabetes voluntarily
participated which were selected from the available sampling pool. The subjects were
simple random assigned in 3 groups. 12 subjects (age 28.92 ± 3.60 years) participated in
an aerobic training group (3 days/week, 30-45 min/day, 50-70%maximum heart rate),
11subject (age 30.27 ± 4.14 years) participated in a resistance training group (3
days/week, 2-3 set of 15 repetition, 50-70%maximum heart rate and Rating of perceived
exertion), and 11 subjects (age 29.18 ± 4.23 years) were in control group who did not
participate in any exercise program during the study period. Blood samples were
collected in the pre-test and post-test to assess the level of blood sugar, insulin and
resistin. ELISA method was used to measure resistin. Paired samples T Test results
showed that resistance training leads to significant decrease in fasting blood sugar
(P=0.012) and insignificant reduction in aerobic group (P=0.31), in training groups was
observed insignificant changes in resistin, insulin levels, insulin resistance and insulin
sensitivity. The results of covariance analysis indicated a significant difference in
decreased insulin resistance index (P=0.008) and increased insulin plasma levels
(P=0.031), and insulin sensitivity between groups. While variance analysis did not show
significant difference in resistin levels in groups. It seems likely resistance training is
more effective in compression to aerobic training in reducing fasting glucose levels and
insulin resistance in women with gestational diabetes.

Keyword: Aerobic Training, Resistance Training, Resistin, Fasting Blood Sugar,
Insulin Resistance, Gestational Diabetes
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