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Abstract
Many studies have investigated the effect of exercise on diabetes-related factors. The main
purpose of the present study was to compare the effects of continuous and Interval
endurance training on glycemic factors in type 2 diabetic patients in a systematic and metaanalysis review of Iranian studies. In the present study, databases of Science Direct,
Scopus, science of the Web, SID, Magiran, and Scholar with special keywords from 1380
to 1398 years was searched. After initial screening, the full text of the articles was
evaluated and Inclusion criteria were articles that were analyzed. Two hundred thirty-one
articles were reviewed and 25 articles met the criteria for systematic review and metaanalysis. Accordingly, 908 diabetic patients were divided into two groups of control and
experimental groups, respectively: 494 and 414, in the experimental group (301 females,
189 males) and the control group (247 females, 136 males). The mean age of the subjects
in the present study was 50 years. The results of the meta-analysis showed that both
interval and continuous exercise improved glucose indexes. (p = 0.001% CI = -1.24 -0.86,
Z = -10) and insulin (p = 0.001; SE = 0.18, 95% CI = -1.62 -0.917, Z = -7) and insulin
resistance (p = 0.001; SE = 0.05, 95% CI = -0.34 -0.13, Z = -4.52). There was a significant
difference between continuous and interval exercise on glucose and insulin levels (p =
0.002 and p = 0.0001). But there was no difference in insulin resistance (p = 0.42) .
Continues and interval endurance training improves blood glucose, insulin, and insulin
resistance levels. Interval training is more effective in improving glycemic index, although
further studies and higher quality are still needed.
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Extended Abstract
Background and Purpose
Many studies have investigated the effect of exercise on diabetes-related factors.
fasting glucose and insulin and insulin resistance well-known risk factors for type
2 diabetes. Exercise has long been recognized as a cornerstone of diabetic
management and the prevention of incident diabetes. Exercise has long been
recognized as a cornerstone of diabetic management and the prevention of
incident diabetes. For example, the American College of Sports Medicine
currently recommends that individuals with type 2 diabetes expend a minimum
cumulative total of 1,000 kcal per week of energy from physical activities (1). The
main purpose of the present study was to compare the effects of continuous and
Interval endurance training on glycemic factors in type 2 diabetic patients in a
systematic and meta-analysis review of Iranian studies.

Material and Method
In the present study, databases of ScienceDirect, Scopus, science of the Web, SID,
Magiran, and Scholar with special keywords from 1380 to 1398 years was
searched. The outcome, and reported means (or differences between means).
Exclusion criteria were as follows: (1) patients with diabetes type 1; (2) duplicate
publication or subgroup analysis of the included trials; (3) RCTs that did not report
enough data for completing a meta-analysis; and (4) studies with less than 6weeks of follow up. Two examiners separately extracted all data. For the variables
of interest, we extracted sample sizes including baseline and post-intervention
standard deviations for the intervention and control groups following the methods
of Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (2). Two authors
separately evaluated the methodological quality of the trials the Down and Blac
of bias tool (3) was used to evaluate the risk of bias of involved trials for the
following study characteristics: random sequence generation (selection bias),
allocation concealment (selection bias), blinding of participants and personnel
(performance bias), blinding of outcome assessment (detection bias), incomplete
outcome data (attrition bias), selective reporting (reporting bias), and other bias.
After initial screening, the full text of the articles was evaluated and Inclusion
criteria were articles that were analyzed. The effect size intervention of each study
was estimated as the difference mean changes in parameters between the training
and control groups during intervention. We completed the analysis using random
effect models [26,28], and the results are shown as the weighted mean difference
(WMD). We statistically evaluated heterogeneity using I2 index [29].
heterogeneity between studies used with meta-regression. The funnel plot used to
assess the publication bias and statistically assessed the bias using the Egger
methods [31,32]. All analyses were conducted using Stata/SE software version
12.0 (Stata; College Station, TX, USA).
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Results
221 articles were selected based on searches in databases, after initial review of
titles and abstracts and removal of irrelevant articles, 120 articles were evaluated.
After reviewing the full text of the remaining articles if the article met the
inclusion criteria, the information was extracted. Thus, a total of 25 articles were
included in the meta-analysis. 19 articles for glucose 19 articles for insulin 10
articles were evaluated for insulin resistance. Accordingly, 908 diabetic patients
were divided into control and experimental groups, respectively, 494 and 414,
respectively. The mean age of the subjects in this study was 50 years. The metaanalysis of 19 clinical trials conducted on diabetic subjects, including 12
continuous exercise and 7 intermittent exercise studies, showed that continuous
and intermittent endurance training significantly decreased glucose levels (p =
0.001; SE = 0.18, 95 % CI = -1.24 -0.86, Z = -10) in subgroup analysis between
continuous training (p = 0/001; SE = 0.12, 95% CI = -1.43 -0.929, Z = -9.19) and
intermittent training (p = 0/001; SE = 0.12, 95% CI = -1.18 -0.59, Z = -5.93) As
the data in Chart 1 shows, there is a significant relationship between endurance
and periodic exercise and insulin in domestic studies. (P = 0.002).The metaanalysis of 19 clinical trials of diabetic subjects, including 13 continuous exercise
and 9 periodic exercise studies, showed that exercise training could significantly
improve insulin levels (p = 0.001; SE = 0.18, 95% CI = -1.62 -0.917, Z = -7 ) in
subgroup analysis of endurance training (p = 0/001; SE = 0.2, 95% CI = -1.21 0.4, Z = -3.7) and periodic exercise (p = 0.001; SE = 0.2, 95% CI = -3.51 - 2.04,
Z = -7.4) Specified as there is a significant relationship between endurance and
periodic exercise and insulin in studies conducted in the country (p <0.001). =
0.0001).The number of studies that examined the effect of insulin resistance
changes on the present study was 10 studies, 7 studies endurance training and 3
periodic exercise studies showing that overall exercise training can significantly
improve insulin resistance levels (p <0.001 SE = 0.05, 95% CI = -0.34 -0.13, Z =
-4.52) in subgroup analysis of endurance training (p = 0/001; SE = 0.2, 95% CI =
-.29 -0.08, Z = - 3.5) and intermittent exercise (p = 0/001; SE = 0.05, 95% CI = 1.5 -0.6, Z = -4.5) was identified.

Conclusion
present meta-analysis show that both periodic exercise and endurance training
decrease glucose, insulin, and insulin resistance. More partially, regular exercise
reduced blood glucose and insulin levels, and continued endurance training
reduced insulin resistance. Studies have shown that endurance exercise can
decrease fasting blood glucose, insulin and insulin resistance in patients with type
2 diabetes (3–7).. The reasons for the major change in glycemic indexes in diabetic
patients after intermittent exercise include increased protein content of insulin
receptors and increased protein kinase B activity, which plays a key role in
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transmitting insulin signaling, which results in decreased blood glucose in
diabetics (18).). In fact, greater power efficiency in non-interfering peripheral
muscles with increased cardiopulmonary capacity is the main characteristic of
periodic exercises, which is preferred to continuous training. Because in
continuous exercise due to the phosphocreatine fraction and the use of myoglobinbound oxygen stores, blood lactate levels increase, while at intervals between
intense exercise intervals during phosphocreatine and myoglobin recovery, lactate
concentrations decrease in blood. It works (47). Intermittent exercises can produce
maximum pressure without using anaerobic metabolism and lactic acid
accumulation (18).

Article Message
Based on the present study, it is recommended that due to the small number of
studies conducted on the effect of interval training on the other hand, the greater
effectiveness of this type of exercise on insulin resistance in type 2 diabetic
patients, in future research, more attention should be paid to these training.
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چکیده
پژوهشهاي زيادي تأثير فعاليت ورزشي را بر عوامل مرتبط با بيماري ديابت بررسي کردهاند .هدف اصلي از
انجامشدن پژوهش حاضر ،مقايسۀ آثار تمرينات استقامتي تداومي و تناوبي بر فاکتورهاي گليسميک بيماران مبتال
به ديابت نوع دو ،بهصورت مرور نظاممند و فراتحليل مطالعات داخل ايران بود .در پژوهش حاضر ،پايگاههاي
اطالعاتي  Magiran ،SID ،Web of Science ،Scopus ،PubMed ،Science Directو Google Scholar
از سالهاي  1380تا  ،1398همراه با کلمات کليدي جستوجو شدند .بعد از غربالگري اوليه ،متن کامل مقاالت
ارزيابي شد و مقاالتي که معيارهاي ورود به پژوهش داشتند ،تحليل شدند .تعداد  231مقاله بررسي اوليه شدند و
از اين ميان  25مقاله معيارهاي ورود به مرور سيستماتيک و فراتحليل را داشتند؛ برايناساس  908فرد ديابتي که
به دو گروه تجربي و گروه کنترل بهترتيب تعداد  494و  414نفر تقسيم شدند ،در گروه تجربي ( 305زن 189 ،مرد)
و در گروه کنترل ( 278زن 136 ،مرد) قرار گرفتند .ميانگين سني آزمودنيها در پژوهش حاضر  50سال بود .نتايج
متاآناليز نشان داد که تمرينات تناوبي و تداومي هر دو موجب بهبود شاخصهاي گليسمي ميشوند .تمرينات
استقامتي تداومي و تمرينات تناوبي موجب کاهش معنادار سطوح گلوکز ((P=0.001; SE=0.18, 95% CI= -
 1.24 - 0.86, Z=-10و انسولين ( (P=0.001; SE= 0.18, 95% CI= -1.62 - 0.917, Z=-7و مقاومت به
انسولين ( )P=0.001; SE= 0.05, 95% CI= -0.34 - 0.13, Z=-4.52شدند .بين تمرين تداومي و تناوبي در
سطوح گلوکز و انسولين اختالف معنادار مشاهده شد ( ،)P=0.0001 ،P=0.002اما اين اختالف در مقاومت به
انسولين مشاهده نشد ( .)P=0.42تمرينات استقامتي تداومي و تناوبي موجب بهبود سطوح گلوکز خون ،انسولين
و مقاومت به انسولين ميشوند و تمرينات تناوبي در بهبود عملکرد شاخصهاي گليسمي مؤثرتر هستند؛ اگرچه در
اين زمينه به انجامدادن مطالعاتي بيشتر و با کيفيت بهتر نياز است.
واژگان کلیدی :گلوکز ،انسولين ،مقاومت به انسولين ،تمرينات تناوبي ،تمرينات تداومي.
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مقدمه
شیوع دیابت در جهان حدود  6/4درصد است و انتظار میرود تا سال  ۲۰۳۰تعداد افراد مبتال به دیابت
به  ۳66میلیون نفر برسد ( .)1جمعیت دیابتی ایران بیش از  1/5میلیون نفر تخمین زده میشود و
حدود  14/5تا  ۲۲/5درصد از افراد بیشتر از  ۳۰سال به دیابت یا اختالل تحمل گلوکز مبتال هستند.
شواهد نشان میدهند ،از افراد دچار اختالل تحمل گلوکز تقریباً  ۲5درصد از آنها در آینده دچار
دیابت آشکار خواهند شد و نیمی از آنها در حد اختالل تحمل گلوکز باقی میمانند ،ولی از خطر
عوارض عروق بزرگ در امان نخواهند ماند (.)۲
متابولیسم کربوهیدراتها ،چربیها و پروتئینها در دیابت نوع دو دچار اختالل میشوند .در دیابت نوع
دو مقاومت به انسولین وجود دارد و سلولهای بتای پانکراس توانایی کافی تولید انسولین برای غلبه
بر این مقاومت را ندارند ( .)۳همچنین در مواجهه با افزایش سطح انسولین و اختالل در مسیر
پیامرسانی انسولین ،تولید گلوکز از کبد متوقف میشود ( .)۳تأمین انسولین از سلولهای بتا بهطور
نسبی کاهش مییابد و درکل عالوهبر مقاومت به انسولین اختالل در عملکرد سلولهای بتا و کمبودن
نسبی انسولین ایجاد میشود ( .)4مطالعات نشان دادهاند که تغییر سبک زندگی میتواند بروز دیابت
را حداقل به  11سال به تأخیر بیندازد و حتی در  ۲۰درصد از موارد بروز آن را منتفی کند (.)5
عوارض دیابت میتواند هزینههای محسوس و نامحسوس سنگینی را به نظام سالمت وارد کند (.)6
فعالیت بدنی منظم از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر بیماری دیابت است و از طریق مکانیسمهای
متفاوتی میتواند موجب بهبود اختالل متابولیسم در بیماران دیابتی شود ( .)۷، ۸انجامدادن فعالیت
استقامتی از طریق تأثیرگذاری بر حساسیت انسولین ،نوروپاتی محیطی ،مشکالت قلبی-عروقی ،کلیوی
و میوپاتی عضالنی و عوارض مرتبط با درد نوروپاتی ،موجب بهبود این بیماری میشود ( .)9 ،1۰از
مکانیسمهای درگیر در بهبود دیابت بهوسیلۀ فعالیت ورزشی ،افزایش انتقالدهندههای گلوکز به درون
سلولهای عضالنی ،افزایش تودۀ عضالنی ،افزایش پاسخدهی بدن به انسولین و حساسیت به انسولین
و برداشت گلوکز بدون نیاز به انسولین میتوان اشاره کرد (.)9
در بین انواع تمرین ،تمرینهای هوازی متداول بهخصوص تمرینات استقامتی تداومی و با شدت
متوسط برای بیماران دیابتی نوع دو مناسباند .در همین باره دانشکده پزشکی ورزشی آمریکا
( )American College of Sports Medicineدر سال  ۲۰1۰توصیه کردند که افراد مبتال به دیابت
نوع دو برای بهبود شاخصهای خطر قلبی-عروقی ،کاهش چربی و کنترل قندخون باید حداقل 15۰
دقیقه فعالیت هوازی در هفته انجام دهند .مطالعات قبلی گزارش دادهاند که فعالیت ورزشی با شدت
زیاد می تواند تأثیر بیشتری بر شاخصهای خطر قلبی-عروقی در مقایسه با تمرینات هوازی تداومی
با شدت متوسط داشته باشند ( ،)1۰ ،11اما تمرینات با شدت زیاد برای بیمارانی که مشکالت قلبی-
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عروقی دارند ،سالمندان و همچنین بیماران دیابتی نوع دو خطر بیشتری دارد .بهتازگی تمرینات
کمحجم پرشدت تناوبی نشان دادهاند که قند خون را کاهش میدهند و ظرفیت میتوکندریایی را
افزایش میدهند ( .)1۲بهبود فاکتورهای قلبی در بیماران دیابت نوع دو و سندرم متابولیک در هر دو
تمرین کمشدت و پرشدت تناوبی نشان داده شده است ()1۳؛ این موضوع بیماران را تشویق میکند
که از تمرینات تناوبی که در زمان کوتاهتری میتوانند بهبود بیشتری حاصل کنند ،استفاده کنند.
تأثیر تمرینات تناوبی بر کنترل گلیسمی عملکرد عروقی در بیماران دیابتی نوع دو نشان داده شده
است ()14؛ بنابراین در مطالعۀ فراتحلیل حاضر بهمنظور استفاده از تحلیل آماری قویتر و دستیابی
به نتایج کاملتر ،به مقایسۀ مطالعات انجامشده در ایران پرداخته شده است که تأثیر تمرین استقامتی
تداومی و تناوبی را بر انسولین ،گلوکز خون و مقاومت به انسولین در بیماران مبتال به دیابت نوع دو
بررسی کردهاند.
روش پژوهش
روش جستوجوي مقاالت
این مطالعه براساس دستورالعمل  Cochraneانجام شده است ()15؛ بر همین اساس بهمنظور تعیین
مطالعات مداخلهای ،پایگاههای اطالعاتی ،PubMed ، ،Google Scholar ،ISI ،SID ،Magiran
 Scopus ،Science Directو نشریات وزارت علوم برای یافتن مقاالت چاپشده در نشریات معتبر
داخلی و خارجی جستوجو شدند .از ترکیب واژههای زیر برای جستوجو در پایگاههای ذکرشده
استفاده شد« :تمرینات با شدت باال»« ،تمرین استقامتی»« ،تمرین هوازی»« ،تمرین تناوبی»« ،تمرین
تداومی»« ،دیابت»« ،دیابت نوع دو»« ،دیابت ملیتوس»« ،انسولین»« ،گلوکز خون ناشتا» و «مقاومت
به انسولین» .در این پژوهش تمام مقاالت منتشرشده از سال  1۳۸۰تا سال  1۳9۸استخراج شدند.
روند انتخاب مقاالت
با توجه به گستردگی مقاالت داخلی و تناقض بین آنها و همچنین با توجه به اینکه مقاالت فراتحلیل
خارجی با توجه به محدودیت زبانی اغلب مقاالت داخلی و فارسی را در روند فراتحلیل قرار ندادهاند،
مقاالت داخلی ارزیابی شدند .معیارهای ورود مقاالت به مطالعۀ حاضر عبارت بودند از -1 :مطالعاتی
که بیش از شش هفته مداخلۀ تمرینی داشتند و شامل افراد دیابتی نوع دو بودند؛  -۲مقاالتی که
نمونۀ آنها صرفاً انسانی بود؛  -۳مطالعاتی که کارآزمایی بالینی تصادفی بودند؛  -4مقاالتی که در
آنها گروه کنترل و گروه تجربی وجود داشت؛  -5مطالعاتی که تمرین ورزشی بهتنهایی بر افراد مبتال
به دیابت نوع دو انجام شده بود .معیارهای خروج مقاالت از پژوهش عبارت بودند از -1 :مقاالت
مروری؛  -۲گزارشهای موردی؛  -۳مطالعات حیوانی؛  -4مقاالت همایشها و کنفرانسها؛  -5مقاالتی
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که دادههای موردنیاز برای تحلیل آماری در آنها وجود نداشت؛  -6مقاالت انجامشده بر بیماران مبتال
به دیابت نوع یک؛  -۷مقاالتی که تأثیر فعالیت بدنی را بههمراه یک مکمل بررسی کرده بودند؛ -۸
مطالعاتی که تمرینات حاد و تمرینات مقاومتی را بررسی کرده بودند؛  -9مطالعات تکراری؛ -1۰
مطالعات فاقد گروه کنترل.
استخراج دادهها و ارزیابی کیفیت مطالعات
پس از بررسی اولیۀ مقاالت ،اطالعات مربوط به نام نویسندۀ اول مقاله ،سال انتشار مقاله ،شهر محل
اجرای مطالعه ،حجم نمونه ،سن ،جنس شرکتکنندگان ،روش نمونهگیری ،مشخصات برنامۀ ورزشی،
نوع ورزش ،شدت ورزش و مدت ورزش از مقاالت استخراج شدند .دو داور متخصص کیفیت مقاالت
را با استفاده از چکلیست  Down and Blackارزیابی کردند ( )16و در صورت تناقض نظر دو داور،
داور سوم کیفیت مقاالت را کنترل کرد .با توجه به اینکه در مطالعات مداخلۀ ورزشی سازمان تنها
صورت میگیرد و کورسازی پژوهش امکانپذیر نیست ،امتیاز مربوط به این آیتم در نظر گرفته نشد.
در چکلیست  Down and Blackموارد مربوط به نحوۀ گزارش عوامل مخدوشکنندۀ پژوهش،
سوگیری پژوهش مانند سلسلهمراتب قراردادن افراد در گروههای کنترل و تجربی ،اطالعنداشتن
شرکتکنندگان از گروههای مطالعاتی و اطالعنداشتن کارکنان آزمایشگاه از تخصیص گروه ها بررسی
میشود.
تجزیه و تحلیل آماری
همۀ متغیرها بین افراد گروه تجربی و گروه کنترل با استفاده از نسبت شانس ( )ORو با ضریب
اطمینان  95درصد بررسی شدند .ناهمگنی مطالعات با استفاده از  I squareبررسی شد .با توجه به
نوع مطالعات و یکساننبودن دادهها از مدل اثرات تصادفی استفاده شد ..آنالیز حساسیت برای
تحتتأثیر قرارگرفتن مطالعات انجام پذیرفت .سوگیری در چاپ مقاالت با استفاده از نمودارهای قیفی
رسم شد .ارزیابی نامتقارن بهوسیلۀ آزمون رگرسیون متقارن و آزمون بگز انجام شد .تحلیل آماری
بهوسیلۀ نرمافزار استاتا نسخۀ  14/۲انجام شد .سطح معناداری نیز  P < 0.05در نظر گرفته شد .شکل
شمارۀ یک مراحل ورود مطالعات به مرور سیستماتیک را نشان میدهد.
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شکل - 1چگونگي انتخاب مقاالت
Figure 1 - How to select articles

نتایج
براساس جستوجو در پایگاههای اطالعاتی ۲۲1 ،مقاله انتخاب شدند .بعد از بررسی اولیۀ عناوین و
چکیدۀ مقاالت و حذف مقاالت غیرمرتبط 1۲۰ ،مقاله وارد مرحلۀ ارزیابی شدند .پس از بررسی متن
کامل مقاالت باقیمانده درصورتیکه مقاله معیارهای ورود به مطالعه را داشت ،اطالعات آن استخراج
شد؛ بنابراین درمجموع  ۲5مقاله وارد فراتحلیل شدند 19 .مقاله برای گلوکز 19 ،مقاله برای انسولین
و  1۰مقاله برای مقاومت به انسولین ارزیابی شدند؛ برایناساس  9۰۸نفر دیابتی به دو گروه تجربی و
گروه کنترل بهترتیب تعداد  494و  414نفر تقسیم شدند که در گروه تجربی ( ۳۰5زن 1۸9 ،مرد) و
در گروه کنترل ( ۲۷۸زن 1۳6 ،مرد) قرار گرفتند .میانگین سنی آزمودنیها در پژوهش حاضر 5۰
سال بود (جدول شمارۀ یک).
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نتایج متاآنالیز  19کارآزمایی بالینی انجامگرفته روی افراد دیابتی که  1۲مطالعه تمرینات تداومی و
هفت مطالعه تمرینات تناوبی بودند ،نشان داد که تمرین استقامتی تداومی و تناوبی موجب کاهش
معنادار سطوح گلوکز شده است ( .)P=0.001; SE=0.18, 95% CI= -1.24 -0.86, Z= -10در آنالیز
زیرگروهها بین تمرینات تداومی ( )P=0.001; SE= 0.12, 95% CI= -1.43 -0.929, Z= -9.19و
تمرینات تناوبی ( )P=0.001; SE= 0.12, 95% CI= -1.18 -0.59, Z= -5.93مشاهده شده است.
همانگونه که اطالعات شکل شمارۀ یک نشان میدهد ،در مطالعات انجامشده در داخل کشور ،بین
ورزش استقامتی و تناوبی و انسولین ارتباط معناداری وجود دارد )( (P=0.002شکل شمارۀ دو).
نتایج متاآنالیز  19کارآزمایی بالینی انجامگرفته روی افراد دیابتی که  1۳مطالعه تمرینات تداومی و
نُه مطالعه تمرینات تناوبی بودند ،نشان داد که تمرین ورزشی میتواند بهبود معناداری در سطوح
انسولین ایجاد کند ( )P=0.001; SE=0.18, 95% CI= -1.62 -0.917, Z= -7در آنالیز زیرگروهها
تمرینات تداومی استقامتی ( )P=0.001; SE=0.2, 95% CI= -1.21 -0.4, Z= -3.7,و تمرین تناوبی
( )P=0.001; SE=0.2, 95% CI= -3.51 - 2.04, Z=-7.4مشخصشده است .همانگونه که اطالعات
شکل شمارۀ سه نشان میدهد ،در مطالعات انجامگرفته در داخل کشور ،بین ورزش استقامتی و تناوبی
و انسولین ارتباط معناداری وجود دارد (( )P=0.0001شکل شمارۀ چهار).
تعداد مطالعاتی که در پژوهش حاضر برای بررسی میزان تغییرات مقاومت به انسولین وارد مطالعه
شدند 1۰ ،مطالعه بود :هفت مطالعۀ تمرینات استقامتی و سه مطالعۀ تمرینات تناوبی که نشان میدهد
بهطورکلی تمرین ورزشی میتواند بهبود معناداری در سطوح مقاومت به انسولین ایجاد کند
( .)(P=0.001; SE=0.05, 95% CI= -0.34 -0.13, Z=-4.52در آنالیز زیرگروهها تمرینات تداومی
استقامتی ( )P=0.001; SE=0.2, 95% CI= -.29 -0.08, Z=-3.5و تمرین تناوبی

( ;P=0.001

 )SE=0.05, 95% CI= -1.5 - 0.6, Z=-4.5مشخص شده است .همانگونه که اطالعات شکل شمارۀ
پنج نشان میدهد ،در مطالعات انجامگرفته در داخل کشور ،بین ورزش استقامتی و تناوبی و انسولین
ارتباط معناداری وجود ندارد (( )P=0.42شکل شمارۀ شش).
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جدول  -1مشخصات مطالعات انجامگرفته بر افراد ديابتي واردشده به مرور سيستماتيک و فراتحليل
Table 1-Characteristics of studies performed on diabetic individuals included in the
systematic review and meta-analysis
Authors

Years

City

Number of
experimental
groups
Total

Number of
control groups

Training
)duration (weeks

افراسیابی و همکاران ()1۸

139
7

بوشهر

2
0

10

10

12

آقامحمدی و همکاران ()19

139
4
139
4
139
4

اهواز

12

12

8

آبادان

2
0
2
4
2
3

12

8

6

12

11

8

بازیار و همکاران ()۲۲

139
4

شهرکرد

5
2

17

18

8

اسماعیلی و همکاران ()۲۳

139
4

مشهد

1
8

10

8

8

قارداشی و همکاران ()۲4

139
3
139
6
139
6

تهران

3
0
2
0
2
4

15

15

10

10

10

8

12

12

12

افشونپور و همکاران ()۲۰
عزیزی و همکاران ()۲1

غالمان و همکاران ()۲5
غالمی و همکاران ()۲6

اهواز

تهران
تبریز

Type of training

عابدی و اخوت ()1۷

139
5

محالت

3
5

18

17

8

تناوبی با شدت باال
High intensity
interval
تناوبی با شدت باال
High intensity
interval
ایروبیک
Arobic
تداومی هوازی
Continuous aerobics
هوازی
Aerobic
تناوبی با شدت باال
High intensity
interval
ترکیبی (مقاومتی هوازی)
Combination (aerobic
)resistance
تناوبی هوازی
Interval aerobic
هوازی
Aerobic
هوازی
Aerobic
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Table 1-Characteristics of studies performed on diabetic individuals included in
the systematic review and meta-analysis

15

15

8

15

15

12

بیرجند

÷

10

10

12

پارسیان و همکاران ()56

139
2

اسالمشه
ر

3
0

15

15

12

شاهجردی و همکاران ()۳4

138
7

تفت

1
8

10

8

8

حیدری شریفآبادی و همکاران
()۳5

139
7

تودشک

4
8

12

12

10

شوندی و همکاران ()۳6

138
9

مبارکه

3
0

15

15

8

سوری و همکاران ()۳۷

139
0

تهران

2
6

13

13

8

یاوری و همکاران ()۳۸

138
9
139
1

تبریز

6
5
8
0

35

30

16

80

20

52

Authors

27

26

8

مقرنسی و تاجی همکاران ()۳۰
مطهری طبری و همکاران ()55
مطلبی و همکاران ()۳1
موسویان و همکاران ()۳۲
نظامدوست و همکاران ()۳۳

یاوری و همکاران ()۳9

Years

8

8

10

خورشیدی و همکاران ()۲9

City

11

11

10

میر و همکاران ()۲۸

ساری
ساوه
زاهدان
مازندران
اهواز
بهبهان

تبریز

Total

Number of
experimental groups

Number of control
groups

Training duration
)(weeks

12

12

8

ایلخانی و همکاران ()۲۷

بجنورد

2
4
2
4
2
2
1
6
5
3
3
0
3
0

Type of training

139
5
139
2
139
0
139
3
139
4
139
1
139
2
139
3

12

12

8

تناوبی هوازی
Interval aerobic
هوازی و قدرتی
aerobic & Resistant
هوازی
Aerobic
هوازی (کارسنج)
Aerobic
هوازی
Aerobic
تناوبی هوازی
Interval aerobic
هوازی
Aerobic
هوازی
Aerobic
هوازی
Aerobic
هوازی
Aerobic
تناوبی با شدت باال
High intensity
interval
هوازی
Aerobic
تناوبی با شدت باال
High intensity
interval
هوازی
Aerobic
هوازی
Aerobic
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Study

%

ID

ES (95% CI)

Weight

Khorshidi et al (1390)

-34.51 (-62.26, -6.76)

0.97

Mogharnesi et al (1391)

-50.87 (-87.64, -14.10)

0.55

Parsiyan et al (1392)

-38.00 (-76.50, 0.50)

0.51

Mir et al (1392)

-2.83 (-11.88, 6.22)

9.15

Musaviyan (1392)

-11.26 (-19.58, -2.94)

10.83

Nezam dust et al (1393)

-22.10 (-46.28, 2.08)

1.28

Motahari-Tabari et al (1393)

-25.36 (-31.31, -19.41)

21.19

Azizi et al (1394)

-67.25 (-117.89, -16.61)

0.29

Afshun pur et al (1394)

-28.44 (-55.38, -1.50)

1.03

Aghamohamadi et al (1394)

-14.46 (-18.85, -10.07)

38.89

Gholaman et al (1395)

-45.50 (-63.71, -27.29)

2.26

Shahrjerdi et al (1397)

-21.85 (-47.98, 4.27)

1.10

Subtotal (I-squared = 72.6%, p = 0.000)

-17.41 (-20.32, -14.49)

88.07

Sharifabadi et al (1389)

-30.04 (-72.49, 12.41)

0.42

Suri et al (1390)

-17.92 (-56.03, 20.19)

0.52

motalebi et al (1391)

-45.33 (-87.84, -2.82)

0.42

Ghardashi et all (1393)

-23.59 (-36.15, -11.03)

4.75

Bazyar et al (1394)

-68.13 (-99.63, -36.63)

0.76

Abedi et al (1395)

-68.78 (-100.03, -37.53)

0.77

Ilkhani et al (1395)

-2.75 (-15.96, 10.46)

4.30

Subtotal (I-squared = 77.3%, p = 0.000)

-22.55 (-30.48, -14.62)

11.93

-18.02 (-20.76, -15.28)

100.00

Endurance Training

Interval Training

Heterogeneity between groups: p = 0.233
Overall (I-squared = 73.5%, p = 0.000)

-118

0

118

 انباشت تأثير تمرينات تداومي و تناوبي بر سطوح گلوکز ناشتا-1 شکل
Figure 1- Accumulation of the effect of continuous and Interval exercise on fasting
glucose levels
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 مقايسه تأثير تمرينات تداومي و تناوبي بر گلوکز خون-2 شکل
Figure 2 - Comparison of the effect of continuous and interval training on blood
glucose
Study
ID

ES (95% CI)

%
Weight

Endurance Training
Shahrjerdi et al (1387)
Shavandi et al (1389)
Khorshidi et al (1390)
Mir et al (1392)
Parsiyan et al (1392)
musaviyan (1392)
mogharnesi et al (1393)
Nezam dust et al (1393)
Motahari-Tabari et al (1393)
Azizi et al (1394)
Afshun pur et al (1394)
Aghamohamadi et al (1394)
Gholaman et al (1395)
Subtotal (I-squared = 0.0%, p = 0.564)

-3.28 (-7.75, 1.18)
-2.58 (-5.50, 0.34)
-1.61 (-3.84, 0.62)
-0.31 (-1.29, 0.67)
-0.02 (-1.07, 1.03)
-0.13 (-4.72, 4.46)
-1.69 (-5.64, 2.26)
-1.80 (-5.84, 2.24)
-3.11 (-10.45, 4.23)
-1.75 (-5.78, 2.28)
-4.21 (-7.97, -0.45)
-0.75 (-4.13, 2.64)
-0.91 (-1.46, -0.36)
-0.81 (-1.22, -0.41)

0.64
1.49
2.55
13.17
11.42
0.60
0.81
0.78
0.24
0.78
0.89
1.10
42.13
76.60

Interval training
Suri et al (1390)
Ghardashi et all (1393)
Bazyar et al (1394)
Abedi et al (1395)
Ilkhani et al (1395)
Sharifabadi et al (1397)
Subtotal (I-squared = 72.7%, p = 0.003)

-9.51 (-14.32, -4.70)
-1.75 (-3.44, -0.06)
-2.39 (-3.66, -1.12)
-2.38 (-3.77, -0.99)
-1.91 (-4.68, 0.86)
-6.20 (-8.52, -3.88)
-2.78 (-3.52, -2.05)

0.55
4.43
7.83
6.59
1.65
2.35
23.40

Heterogeneity between groups: p = 0.000
Overall (I-squared = 64.0%, p = 0.000)

-1.27 (-1.63, -0.92)

100.00

-14.3

0

14.3

 نمودار انباشت تأثير تمرينات تداومي و تناوبي بر سطوح انسولين خون-3 شکل
Figure 3 - Accumulation diagram of the effect of continuous and interval training
on blood insulin levels
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 مقايسۀ تأثير تمرينات تداومي و تناوبي بر سطوح انسولين-4 شکل
Figure 4 - Comparison of the effect of continuous and interval training on insulin
levels
Study

%

ID

ES (95% CI)

Weight

Shavandi et al (1389)

-0.36 (-2.02, 1.29)

0.39

Mir et al (1392)

-0.14 (-0.25, -0.03)

91.26

Nezam dust et al (1392)

-1.26 (-2.23, -0.29)

1.12

Aghamohamadi et al (1394)

-2.12 (-3.27, -0.97)

0.80

Azizi et al (1394)

-2.23 (-3.86, -0.61)

0.41

Afshun pur et al (1394)

-2.10 (-3.45, -0.74)

0.58

Gholaman et al (1395)

-1.40 (-3.31, 0.51)

0.29

Subtotal (I-squared = 81.0%, p = 0.000)

-0.19 (-0.30, -0.09)

94.85

Ghardashi et all (1393)

-1.59 (-2.91, -0.27)

0.61

Bazyar et al (1394)

-1.00 (-1.69, -0.31)

2.22

Abedi et al (1395)

-1.00 (-1.67, -0.32)

2.32

Subtotal (I-squared = 0.0%, p = 0.712)

-1.07 (-1.52, -0.61)

5.15

-0.24 (-0.34, -0.14)

100.00

Endurance Training

Interval training

Heterogeneity between groups: p = 0.000
Overall (I-squared = 80.3%, p = 0.000)

-3.86

0

3.86

 نمودار انباشت تأثير تمرينات تداومي و تناوبي بر مقاومت به انسولين-5 شکل
Figure 5 - Accumulation diagram of the effect of continuous and interval training
on insulin resistance
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 مقايسۀ تمرينات تداومي و تناوبي بر مقاومت به انسولين-6 شکل
Figure 6- Comparison of continuous and interval training on insulin resistance

 نمودار قيفي بگز براي گلوکز-7 شکل
Figure 7- Bags funnel plot for glucose
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شکل  -8نمودار قيفي بگز براي انسولين
Figure 8- Bags funnel plot for Insulin

شکل  -9نمودار قيفي بگز براي مقاومت به انسولين
Figure 9- Bags funnel plot for Insulin resistance
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بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با هدف مقایسۀ تأثیر تمرینات هوازی و تمرینات تناوبی بر شاخصهای گلیسمی در بیماران
دیابت نوع دو انجام گرفت .نتایج متاآنالیز  ۲5کارآزمایی بالینی نشان داد که انجامدادن تمرینات
ورزشی در بیماران دیابت نوع دو موجب بهبود سطوح گلوکز خون انسولین و مقاومت به انسولین
میشود.
مطالعات نشان دادهاند که فعالیت ورزشی استقامتی میتواند موجب کاهش گلوکز خون ناشتا ،انسولین
و مقاومت به انسولین در بیماران مبتال به دیابت نوع دو شود ( .)16 ،19 ،۲9 ،4۰ ،41نتایج این مطالعه
با نتایج مطالعات آذری و همکاران ( )4۲و رحمتی و همکاران ( )4۳که کاهش گلوکز خون ناشتا،
کاهش انسولین ،کاهش مقاومت به انسولین را در یک متاآنالیز بررسی کردند ،همسوست .یاوری و
همکاران ( )۳9نیز تأثیر فعالیت هوازی را بر شاخصهای گالیسمی شاخصهای خطر قلبی عروقی و
ترکیب بدنی در بیماران دیابت نوع دو ( ۳۷مرد و  4۳زن ۳۳ ،تا  69سال) بررسی کردند .نتایج پژوهش
آنها نشان داد که تمرینات هوازی تداومی موجب کاهش هموگلوبین گلیکوزیله ،فشارخون
سیستولیک ،تریگلیسیرید پالسما و بهبود حداکثر اکسیژن مصرفی میشوند .مطهری و همکاران
( )44تأثیر هشت هفته تمرین هوازی را بر گلوکز ،انسولین و مقاومت به انسولین در  5۳زن دیابتی
نوع دو بررسی کردند .مطالعۀ آنها کاهش معنادار سطوح گلوکز پالسما ،سطوح انسولین و مقاومت به
انسولین را نشان داد .افراسیابی و همکاران ( )1۸با مقایسۀ  1۲هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد بر
پروفایل لیپیدی بیماران دیابتی نوع دو در  ۸۰شرکتکنندۀ مرد ،نشان دادند که تمرینات تناوبی از
طریق تغییر در سازوکارهای مختلف سبب بهبود شاخصهای گالیسمی التهابی در افراد چاق مبتال به
دیابت نوع دو میشوند.
موسویان و همکاران ( )۳۲کاهش گلوکز ناشتای خون ،کاهش انسولین پالسما و کاهش مقادیر
مقاومت به انسولین را پس از  ۲1هفته تمرین استقامتی نشان دادند .غالمان و همکاران ( )۲5تأثیر
یک دوره تمرین هوازی بر شاخصهای گلیسمی را در زنان دیابتی مطالعه کردند .در این مطالعه نشان
داده شد که بهدنبال هشت هفته تمرین هوازی سطوح گلوکز خون و مقاومت به انسولین کاهش یافت.
عزیزی و همکاران ( )۳۳نشان دادند که هشت هفته تمرین هوازی بهصورت معناداری موجب کاهش
غلظت سرم سطوح گلوکز و مقاومت انسولین در زنان شد .همراستا با نتایج پژوهش حاضر ،نتایج
مطالعۀ سوری و همکاران ( )۳۷نشان داد که ورزش میتواند موجب بهبود هموگلوبین گلیکوزیله،
قندخون و بهبود انسولین در دیابت بیماران دیابتی نوع دو شود .یک فراتحلیل که به بررسی اثرات
شدت فعالیت ورزشی در افراد مبتال به دیابت نوع دو پرداخت ،نشان داد که ورزش با شدت بیشتر
میتواند موجب بهبود بهتر شاخصهای گلیسمی در بیماران دیابت نوع دو شود (.)45
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فعالیت هوازی موجب افزایش جذب گلوکز بیشتر در عضالت اسکلتی ،ازبینرفتن چربی احشایی و
افزایش ظرفیت اکسیداسیون لیپیدها در سلولهای عضالنی میشود ( .)44همچنین فعالیت بدنی
موجب افزایش عملکرد انسولین در سلولهای اندامهای درگیر در ورزش ،تنظیم مثبت تحریک مسیر
سیگنالینگ توسط انسولین ،کاهش ذخایر گلیکوژن در کبد و عضالت ،کاهش نشانگرهای التهابی،
جلوگیری از آتروفی عضالت و افزایش تراکم شبکۀ مویرگی در عضالت میشود ( .)۲9به نظر میرسد
تأثیر تمرین هوازی به عوامل مختلفی از قبیل نوع ،شدت و فراوانی تمرین و سطح گلوکز اولیه بستگی
دارد (.)45
تمرینات تداومی به کاهش چربی و کاهش تجمع تریگلیسیریدهای درونسلولی منجر میشوند.
افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب از تأثیرات دیگر تمرینات ورزشی است ( .)41افزایش برداشت
گلوکز خون سبب افزایش اکسیداسیون کربوهیدراتها میشود که این نیز موجب کاهش اکسیداسیون
چربی میشود ( .)46همچنین تمرین به کاهش معنادار غلظت پروتئین واکنشگر  ،Cفشارخون و
هموگلوبین گلیکولیزه منجر میشود .بهطورکلی ،تجمع چربی اضافی موجب مقاومت به انسولین
میشود (.)4۲
از دالیل تغییر عمده در شاخصهای گالیسمی در بیماران دیابتی پس از تمرینات تناوبی میتوان به
افزایش محتوای پروتئینی گیرندههای انسولینی و افزایش فعالیت پروتئینکیناز  Bکه نقش اساسی
در انتقال پیامرسانی انسولین را بر عهده دارد اشاره کرد که پیامد آن کاهش گلوکز خون افراد دیابتی
است (.)1۸
درحقیقت ،بازده توانی بزرگتر در عضالت محیطی بدون تداخل با افزایش ظرفیت قلبی-تنفسی،
مشخصۀ اصلی تمرینهای تناوبی است که آن را به تمرینات تداومی ارجح میکند؛ زیرا در تمرینهای
تداومی بهدلیل کسر فسفوکراتین و استفاده از ذخایر اکسیژن متصل به میوگلوبین ،سطح الکتات خون
افزایش مییابد؛ این در حالی است که در فواصل استراحتی بین تناوبهای تمرینی شدید زمان
بازسازی ذخایر فسفوکراتین و میوگلوبین ،با برداشت الکتات در کاهش غلظت الکتات خون مؤثر است
( .)4۷تمرینهای تناوبی در مقایسه با تمرینهای تداومی با نرخ کاری مشابه ،قدر هستند بدون
بهکارگیری سوختوساز بیهوازی و تجمع اسیدالکتیک ،فشار بیشینه ایجاد کنند (.)1۸
بهبود مقاومت انسولینی همراه با اثرگذاری ورزش بر متابولیسم گلوکز است .فعالیت ورزشی باعث
افزایش برداشت گلوکز توسط افزایش تعداد ناقلهای گلوکز در غشای پالسمایی می گردد .افزایش
بیان پروتئینهای مختلف در پیامرسانی انسولین موجب بهبود عبور گلوکز پالسما به درون سلول
عضالنی میشود .بهدنبال بهبود گلوکز پالسما انتظار میرود که میزان ترشح انسولین در افراد دارای
مقاومت به انسولین کاهش یابد (.)4۲
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برخی پژوهشهای دیگر نیز همسو با نتایج پژوهش حاضر از تمرینات تناوبی بهعنوان نوع تمرینی برتر
در زمان کمتر و بهبود شاخصهای متابولیک نام بردهاند؛ کسلر 1و همکاران ( )4۸نشان دادند تمرینات
ورزشی تناوبی بهمدت هشت تا  1۲هفته در مقایسه با تمرینات تداومی روش مؤثرتری در بهبود
شاخصهای خطرزای قلبی عروقی و آمادگی هوازی در جوانان غیرفعال است .پائولی ۲و همکاران ()49
به مقایسۀ اثر تمرینات تداومی با شدت زیاد و کم و تمرینات تداومی هوازی پرداختند .آنها نشان
دادند یک دورۀ  1۲هفتهای تمرینات تناوبی به بهبود بیشتر فشارخون پروفایل لیپیدی و تریگلیسیرید
خون در افراد دارای اضافهوزن منجر شد .با توجه به اثرات مفید ورزش تناوبی نظیر حجم کمتر کاهش
زمان تمرین ،این تمرینات میتوانند بهعنوان تمرینات مؤثر در بهبود بیماری دیابت نوع دو معرفی
شوند (.)5۰
از جمله محدودیتهای این مطالعه عبارت بود از :بیماران در این مطالعه داروهای متفاوتی مصرف
میکردند ،بیتحرک بودند و تعداد سالهای مبتالشدن آنها به دیابت متفاوت بود؛ مطالعاتی اندک
در زمینۀ تأثیر تمرینات تناوبی بر مقاومت به انسولین انجام شده بود و تعداد آزمودنی در گروهها کم
بود؛ با توجه به اینکه جستوجو در این مطالعه فقط از بین مقاالت داخل ایران بود ،ممکن است نتایج
مطالعۀ حاضر تعمیمیافتنی به کل جمعیت بیماران مبتال به دیابت نوع دو نباشد.
درمجموع ،نتایج متاآنالیز حاضر نشان میدهد که تمرینات تناوبی و تمرینات تداومی استقامتی باعث
کاهش گلوکز ،انسولین و مقاومت به انسولین میشوند .بهصورت جزئیتر ،تمرینات تناوبی موجب
کاهش بیشتر گلوکز خون و انسولین خون میشوند و تمرینات استقامتی تداومی موجب کاهش بیشتر
مقاومت به انسولین میشوند.
پیام مقاله
تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی هر دو موجب بهبود سطوح گلوکز خون ،انسولین و مقاومت به
انسولین میشوند و برای بیماران دیابتی نوع دو مفید هستند .به نظر می رسد تمرینات تناوبی در
بهبود عملکرد شاخصهای گلیسمی مؤثرتر هستند؛ اگرچه در این زمینه به انجامدادن مطالعاتی بیشتر
و با کیفیت بهتر نیاز است.
تشکر و قدرداني
بر خود الزم میدانیم از تمامی کسانی که در انجامدادن این مطالعه ما را یاری کردند ،قدردانی و
سپاسگزاری کنیم.
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