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مطالعات طب ورزشی
مقالة پژوهشی

اثر شش هفته تمرين قدرتي بر برخي ويژگيهای بيومکانيکي مفصل زانو در
افراد مبتال به ديابت نوع 2
1

حميدرضا نوروزی ،1ليال يوزباشي ،2اکرم کريمي اصل

3

 .1استادیار بیومکانیک ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
(نویسنده مسئول)
 .2استادیار آسیبشناسی ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .3استادیار فیزیولوژی ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
تاريخ ارسال1399/09/08

تاريخ پذيرش 1399/11/26

چکيده
کاهش قدرت عضالنی اندام تحتانی ازجمله اختالالت ناشی از ديابت نوع  2است .هدف پژوهش حاضر
بررسی تأثیر يک دوره تمرينات قدرتی بر برخی پارامترهاي بیومکانیکی مفصل زانو در افراد مبتال به
ديابت نوع  2بود .در اين مطالعه  24بیمار مبتال به ديابت نوع  2در دو گروه کنترل ( 12نفر) و تمرين (12
نفر) شرکت کردند .قبل و بعد از اعمال شش هفته تمرينات قدرتی ،متغیرهاي پژوهش با استفاده از
دينامومتر ايزوکینتیک اندازهگیري شدند .نتايج نشان داد بین حداکثر گشتاور کانستريک خم و باز
شدن زانو و زمان رسیدن به حداکثر گشتاور کانسنتريک خم و باز شدن زانوي دو گروه اختالف
معناداري وجود دارد .به نظر میرسد تمرينات قدرتی میتواند با افزايش حداکثر گشتاور کانستريک
زانو و کاهش زمان رسیدن به اوج گشتاور ،ظرفیت تولید نیرو و عملکرد عصبی -عضالنی بیماران مبتال
به ديابت نوع  2را بهبود بخشد.
واژگان کليدی :تمرين قدرتی ،حداکثر گشتاور ،زمان رسیدن به حداکثر گشتاور ،ديابت نوع 2

1. Email: norouzihr@gmail.com
2. Email: l.youzbashi@znu.ac.ir
3. Email: karimiasl@znu.ac.ir
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مقدمه
بیماری دیابت یکی از معضالت اساسی و جدی در زمینۀ سالمت انسان بهشمار میآید .شیوع دیابت
در نیمۀ دوم قرن بیستم در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ،موازی با پیشرفتهای اقتصادی–
اجتماعی و تغییر در سبک زندگی بهسرعت رو به افزایش است ( .)1در سال  2019حدود 425
میلیون نفر ( % 8/8افراد بالغ جهان) در دنیا مبتال به دیابت تشخیص داده شدهاند که پیشبینی
میشود این رقم تا سال  2045به  629میلیون نفر در دنیا برسد ( .)2در ایران این نسبت بین افراد
 20تا  79ساله در سال  ،2019حدود  %9/6بوده که با سرعتی چشمگیر در حال افزایش است (.)3
دیابت نوع دو بیماری متابولیک نظاممندی است که بر اثر عوامل ژنتیکی (اختالل در ترشح انسولین
و مقاومت به انسولین) ( )4و عوامل محیطی (مانند چاقی ،رژیم غذایی نامناسب ،کاهش فعالیت
فیزیکی ،استرس و همچنین پیری) بهوجود میآید ( .)5-8دیابت در واقع اختالل در هموستاز گلوکز
در بدن است که با سه نوع ناهنجاری پاتوفیزیولوژیک اختالل در ترشح انسولین ،مقاومت محیطی به
انسولین و تولید بیشازحد گلوکز بهوسیلۀ کبد مشخص میشود ( .)9دیابت نوع دو بافتهای
متعددی را در بدن تحت تأثیر قرار میدهد؛ ازجمله عضالت ،اعصاب و عروق و در صورتی که بیماری
کنترل نشود به اختالالت میکروواسکوالر( 1نوروپاتی 2،نفروپاتی 3و رتینوپاتی ،)4اختالالت
ماکروواسکوالر(5مشکالت قلبی عروقی) ،ضعف عضالنی ( ،)10آسیب سیستم حرکتی ،قطع عضو و
نهایتاً مرگ زودرس منجر میشود (.)12 ،11 ،6
افراد مبتال به دیابت نوع دو ،در مقایسه با افراد غیردیابتی ،بیشتر در معرض ناتوانی حرکتی قرار
دارند .یکی از علل مهم این ناتوانی ،ضعف عضالنی در بیماران دیابتی است ،بهطوریکه مطالعات
کاهش  30تا  50درصدی در قدرت عضالت مچ پا و زانو را گزارش کردهاند ( .)13شواهد آماری
اخیر نشان میدهد تمرینات مقاومتی میتواند از کاهش تودۀ عضالنی در افراد جلوگیری و
پالستیسیتی 6و ظرفیت هایپرتروفی 7را در عضالت افراد میانسال حفظ کند ( .)15 ،14همچنین
این تمرینات به دلیل افزایش در زاویۀ پنیشن(8زاویۀ اتصال فیبر عضالنی منفرد به تاندون مرکزی)،
سطح مقطع فیزیولوژیکی عضله را تغییر میدهند و با این تغییر ،معماری عضله ،ظرفیت تولید نیرو
1. Microvascular
2. Neuropathy
3. Nephropathy
4. Retinopathy
5. Macrovascular
6. Plasticity
7. Hypertrophy
8. Pinnation Angel
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در عضله را افزایش میدهند ( .)16شواهد نشان میدهند فعالیت عضالت پس از برنامۀ تمرین
قدرتی ،به دلیل افزایش فراخوانی واحدهای حرکتی و نرخ آتش1واحدهای حرکتی افزایش مییابد
( .)17مطالعات زیادی گزارش کردهاند که به دنبال تمرینات قدرتی ،بهویژه در  3-4هفتۀ ابتدایی
تمرین ،سطح فعالیت عضالت افزایش مییابد که شاهدی بر سازگاریهای عصبی حاصل از اعمال
تمرینات قدرتی است (.)18 ،17
از طرفی ،مطالعات متعددی نشان دادهاند فعالیت بدنی و ورزش در بهبود عوارض دیابت نوع دو
ازجمله ضعف عضالنی نقشی مؤثر دارد ( .)19-21دستورالعملهای کنونی انجمن دیابت آمریکا
( 2،)ADAانجمن مطالعات دیابت اروپا ( 3)EASDو کالج پزشکان آمریکا ( 4)ACPهمه بر اهمیت
درمانی مداخالت ورزشی در درمان دیابت نوع دو تأکید میکنند ( ADA .)22-24اظهار میکند
«برای بهبود کنترل قند خون ،کنترل وزن مناسب و کاهش خطر بیماریهای عروق مغزی ،فعالیت
بدنی هوازی متوسط یا شدید توصیه میشود» .عالوه بر این ،دستورالعمل ADA ،از سال 2006
بهصراحت بر کاربرد تمرینات قدرتی در بیماران دیابتی تأکید کرده ( ،)24ولی این دستورالعمل
جزئیاتی دربارۀ شدت و نوع ورزش قدرتی برای بهرهوری بیشتر اعالم نکرده است .اگرچه برخی
مزایای متابولیک و مورفولوژیک تمرینات قدرتی بر افزایش تودۀ عضالت اسکلتی در برابر تودۀ چربی
( )25بهبود ظرفیت دسترسی به گلوکز ( ،)26 ،22ظرفیت عملکردی و افزایش کیفیت زندگی و
پیشگیری از سارکوپنیا )25(5در بیماران دیابتی مطرح شده است.
ضعف عضالنی و آتروفی ایجادشده در اندام تحتانی بیماران دیابتی میتواند خطر سقوط را در آنها
افزایش دهد ( .)27رضائیان و همکاران ( )1395با بررسی پارامترهای فضایی-زمانی راه رفتن نشان
دادند ریتم راه رفتن ،طول گام و سرعت در افراد دیابتی کاهش مییابد ( .)28بنابراین ،بهبود قدرت
عضالنی با تأکید بر متغیرهای بیومکانیکی میتواند کمککننده باشد .گشتاور خم شدن و باز شدن
مفصل یکی از متغیرهای مهم حرکتی برای تجزیهوتحلیل بیومکانیکی است ( ،)29اما با این حال،
اطالعات اندکی دربارۀ اثرات تمرینات قدرتی بر ویژگیهای بیومکانیکی عضله در بیماران دیابتی
موجود است .همچنین درک دقیقی از ویژگیهای تمرینات قدرتی و سازوکار سازگاری آن با توجه به
وضعیت ،شدت و مدتزمان ابتال به بیماری دیابت وجود ندارد .بنابراین بررسی تأثیر تمرینات قدرتی
بر بیماران دیابتی و طراحی برنامههای تمرینی مؤثر با حداقل عوارض در این بیماران اهمیت زیادی
1. Firing rate
)2. American Diabetes Association (ADA
)3. European Association for the Study of Diabetes (EASD
)4. American College of Physicians (ACP
5. Sarcopenia
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دارد .همچنین درگیری و ضعف عضالنی در بیماران مبتال به دیابت نوع دو عمدت ًا در اندام تحتانی
مشاهده میشود و این اختالل از دیستال به پروگزیمال ایجاد میشود به این معنا که ضعف عضالت
دیستال به تغییر در بار کار مفصل از دیستال به پروگزیمال منجر میشود ( .)31 ،30بنابراین به نظر
میرسد بررسی ویژگیهای ایزوکینتیکی ازجمله حداکثر گشتاور کانسنتریک و مدتزمان رسیدن به
حداکثر گشتاور عضالت خمکننده و بازکنند زانو با استفاده از دستگاه ایزوکینتیک به دنبال یک
دوره تمرینات قدرتی ،میتواند شاخصی از تأثیر تمرینات قدرتی بر تغییرات بیومکانیکی و چگونگی
تغییرات تولید نیروی عضالنی در بیماران مبتال به دیابت نوع دو فراهم آورد.
روش پژوهش
جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ بیماران زن مبتال به دیابت نوع دو (غیروابسته به انسولین)،
مراجعهکننده به مراکز درمانی شهر تهران بود که توسط پزشک متخصص تشخیص قطعی داده شده
و تحت درمان بودند .از میان این افراد 24 ،نفر بدون سابقۀ ابتال به بیماری نورولوژیکی محیطی و
مرکزی ،ضایعات ارتوپدی اخیر ،رتینوپاتی ،زخم پا ،نارسایی کلیوی ،کبدی ،تنفسی ،قلبی و کمکاری
و پرکاری تیروئیدی درمان نشده و فشار خون باال ( بر اساس معاینه و تشخیص پزشک) و اعتیاد به
مواد اعتیادآور و الکل (بر اساس گزارش فرد) ،بهصورت هدفمند انتخاب و سپس بهصورت تصادفی به
دو گروه تجربی (12نفر) و گروه کنترل (12نفر) تقسیم شدند .تعداد نمونهها بر اساس متوسط تعداد
شرکتکنندگان در مطالعات قبلی و با توجه به محدودیت تعداد افراد عالقهمند به شرکت در طرح
تمرینی ،تعیین شد .قند خون ناشتا همۀ آزمودنیها  150 -110بود و داروهای خوراکی کنترل
دیابت مصرف میکردند (داروهای مصرفی در حین مطالعه هیچگونه تغییری نکردند) و دستکم 5
سال از ابتالی آنها به این بیماری گذشته بود .همچنین ،هیچکدام از آزمودنیها تا  6ماه قبل از
ورود به مطالعه ،ورزش خاصی را بهصورت حرفهای یا منظم انجام نمیدادند.
پس از ارجاع بیماران توسط متخصص ،روند کامل پژوهش برای بیماران توضیح داده شد و فرم
رضایت آگاهانه برای ورود به پژوهش از تمام افراد دریافت شد .آزمودنیهای هر دو گروه در ابتدای
ورود به مطالعه و پس از  6هفته ارزیابی شدند .گروه تجربی در مدت  6هفته ،تمرینات قدرتی را
مطابق با پروتکل تمرینی پژوهش انجام دادند ،در حالی که گروه کنترل در این مدت هیچگونه
تمرینی انجام ندادند و از آنها خواسته شد سطح فعالیت فیزیکی و داروهای مصرفی را بدون تغییر
حفظ کنند.
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پروتکل تمرینات قدرتی در این مطالعه بر اساس روش هرمی معکوس1به مدت  6هفته و بهصورت
 3روز غیر متوالی در هفته در نظر گرفته شد ( .)32هر جلسه تمرین شامل  3تا  5ست بود که هر
ست با کاهش وزن بار و افزایش تکرار نسبت به ست قبلی همراه بود .از مهمترین مزایای این روش
کمترین میزان ایجاد خستگی و کاهش خطر آسیب است که در افراد سالمند یا آسیبدیده نیز
توصیه شده است .بهمنظور خالص بودن جزء قدرتی تمرین و حفظ شدت در محدودۀ توصیۀ ADA
و ایجاد حداکثر سازگاری عصبی-عضالنی ،شدت تمرین در ست اول  %80یک تکرار بیشینه
(2)1RMبا  6تکرار در نظر گرفته شد و بهتدریج از شدت تمرین در هر ست کاسته و بر تعداد تکرار
افزوده شد .ست دوم با  8تکرار و  1RM %70انجام شد و ست آخر با  12تکرار و  1RM %60انجام
شد .بین هر ست  2دقیقه استراحت در نظر گرفته میشد تا ضربان قلب افزایش نیابد و از اثرات
استقامتی تمرین پیشگیری شود .بهمنظور تعیین میزان وزنه ،هر هفته دوباره  1RMاندازهگیری شده
و پروتکل تمرینات طبق آن انجام شد .تمرینات با درگیر کردن گروههای عضالنی بزرگ اندام
تحتانی و تحت نظارت و با دستگاه تمرین درمانی تکنوجیم 3در محل فدراسیون پزشکی ورزشی
انجام شد .قند خون ،فشار خون و ضربان قلب بیماران قبل و بعد از هر جلسه تمرین ثبت شد.
بهمنظور ارزیابی ایزوکینتیکی از دستگاه ایزوکینتیک مدل هوماک نورم )2009(4استفاده شد .قبل
از شروع آزمون فرد روی صندلی ایزوکینتیک قرار گرفت و پس از آشنا شدن با روش کار ،شاخص-
های ایزوکینتیکی گشتاور فلکشن و اکستنشن زانو از پای غالب که با ضربۀ توپ تعیین میشد،
ارزیابی شد .با توجه به تأثیر جاذبه بر اندازۀ گشتاور در این دستگاه ،اصالح اثر جاذبه با وزن کردن
اندام بهطور خودکار بهوسیلۀ دستگاه انجام شد .نوع انقباض آزمون در این مطالعه کانسنتریک تعیین
شد و پارامترهای ایزوکینتیک در سرعت زاویهای  60درجه بر ثانیه برای مفصل زانو در هر دو جهت
فلکشن و اکستنشن در دامنۀ  90درجه فلکشن تا  170درجه اکستنشن اندازهگیری شد .با توجه به
اینکه بر اساس منحنی نیرو-زمان عضله ،در سرعتهای حرکتی کمتر ،فراخوانی واحدهای حرکتی
بیشتر است و با افزایش سرعت ،گشتاور حداکثر کاهش مییابد؛ ارزیابیها در سرعت  60درجه بر
ثانیه انجام گرفت ( .)33در حین انجام آزمون ،افراد با بازخورد شنیداری به اعمال حداکثر نیروی
خم و راست کردن زانو تشویق میشدند .هر آزمون پنج بار تکرار و میانگین هر پنج تکرار ثبت شد.
حداکثر گشتاور5مهمترین پارامتر آزمون ایزوکینتیک است که در انقباض کانسنتریک قابلمحاسبه
1. Reversed Pyramid Training
2. 1 Repetition Maximum
3. Technogym
4. HUMAC NORM
5. Peak Torque
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است .عالوه بر این ،پارامتر مدتزمان رسیدن به حداکثر گشتاور 1نیز در هر بار تکرار از طریق
منحنی نیروزاویه مفصلی با استفاده از نرمافزار دستگاه محاسبه شد .برای بررسی نرمال بودن توزیع
دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد و اطالعات بهدستآمده با استفاده از آزمون تحلیل
کوواریانس در سطح معناداری  p=0/05تجزیهوتحلیل شد.
يافتهها
جدول  1ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها را به تفکیک گروهها نشان میدهد .اختالف اندک
این مقادیر نشانگر همگن بودن گروههاست.
جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد ويژگیهاي جمعیتشناختی آزمودنیها
تعداد

گروه

12

تجربی

12

کنترل
sig

سن (سال)
52/67±4/65

قد (سانتیمتر)
165/10±6/22

وزن (کیلوگرم)
70/50±10/95

BMI
26/01±4/89

51/67±2/93

165/67±9/44

69/58±11/39

25/41±4/35

0/54

0/75

0/84

0/75

نتایج نشان داد پس از خارج کردن اثر متغیر کووریت ،در حداکثر گشتاور کانسنتریک خم شدن
( )p=0/021و حداکثر گشتاور کانسنتریک باز شدن زانو ( )p=0/032بین دو گروه تجربی و کنترل
اختالف معناداری وجود داشت؛ بهعبارتدیگر ،تمرینات قدرتی تأثیر معناداری بر این متغیرها داشته
است .همچنین ،اختالفزمان رسیدن به حداکثر گشتاور کانسنتریک خم ( )p=0/009و باز شدن
زانو ( )p=0/005نیز بین دو گروه معنادار بود و متغیرهای فوق نیز تحت تأثیر تمرینات قدرتی
قرارگرفته بودند ،بهطوریکه انجام تمرینات قدرتی به کاهش زمان رسیدن به حداکثر گشتاور خم و
باز شدن زانو منجر شده بود .نتایج بررسی تأثیر تمرینات قدرتی بر متغیرهای مورد نظر پژوهش در
جدول  2آمده است.

1. Time to Peak Torque

109

نوروزي :اثر شش هفته تمرين قدرتی بر برخی ويژگیهاي ...
جدول  -2نتايج آزمون تحلیل کوواريانس براي بررسی اثر تمرينات قدرتی بر متغیرهاي وابسته
حرکت

متغیر

خم شدن زانو
حداکثر گشتاور
باز شدن زانو

زمان رسیدن به
حداکثر گشتاور

خم شدن زانو
باز شدن زانو

گروه

میانگین و انحراف
استاندارد

تجربی

109/75 ± 36/76

کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل

79/33 ± 18/57
159/10 ± 36/76
140/33 ± 15/54
0/67 ± 0/46
0/96 ± 0/29

تجربی

0/78 ± 0/39

کنترل

1/67 ± 0/72

F

P

اندازة
اثر

6/24

0/021

0/23

5/25

0/032

0/10

8/41

0/009

0/32

9/76

0/005

0/38

بحث و نتيجهگيری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرینات قدرتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی
گشتاور خم و باز شدن زانو در افراد مبتال به دیابت نوع  2بود .نتایج نشان داد ،بین حداکثر گشتاور
کانسنتریک خم شدن و باز شدن زانو در دو گروه کنترل و تجربی در پسآزمون اختالف معناداری
وجود دارد .افراد مبتال به دیابت نوع  2عالوه بر مقاومت به انسولین مستعد ضعف جسمانی مرتبط با
دیابتاند .اختالل در عملکرد حرکتی ،کاهش قدرت و تودۀ عضالنی و خطر زیاد سقوط و شکستگی-
های استخوانی در افراد مبتال به دیابت نوع  2گزارش شده است ( .)34اگرچه کاهش تودۀ عضالنی و
افزایش بافت چربی از تغییرات مرتبط با افزایش سن است ،با این حال دیابت نوع  2کاهش قدرت و
تودۀ عضالت اسکلتی در سالمندان را شتاب میبخشد .از آنجا که عضالت اسکلتی بافت اصلی
مصرفکنندۀ گلوکز از خون است؛ بنابراین کاهش تودۀ عضالت اسکلتی ممکن است با افزایش سن،
مقاومت به انسولین را بیشتر کند ( .)35بهطورکلی فاکتورهایی از قبیل نوع فیبر عضالنی ،اندازۀ فیبر
عضالنی ،پتانسیل غشاء ،غلظت یونهای درونعضالنی و گنجایش پمپ سدیم-پتاسیم میتواند در
پی تمرین قدرتی دستخوش تغییر شود که این عوامل احتماالً پتانسیل عمل فیبر و سطح فعالیت
عضله را تغییر میدهند .گزارش مطالعات پیشین نشان میدهد تمرینات مقاومتی بیشترین اثربخشی
را در دورۀ میانسالی افراد مبتال به دیابت دارند ( )18 ،17که با جامعۀ هدف پژوهش حاضر تناسب
دارد ،همچنین پولتو1و همکاران ( )2008با بررسی اثر تمرینات ایزوکنتیک اکسنتریک زانو بر افراد
سالم به این نتیجه رسیدند که این تمرینات گشتاور بازکنندهها را افزایش داده است که با نتیجۀ
1. Poletto
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مطالعۀ حاضر همخوانی دارد ،اگرچه تأثیر آن بر الگوی راه رفتن ناچیز بوده است .به نظر میرسد
تمرین خمکنندهها ،بهعنوان مکملی برای تمرین بازکنندهها ،برای تعادل بین آگونیستها و
آنتاگونیستهای زانو ضروری است ()36؛ بنابراین با توجه به نتایج شش هفته برنامۀ تمرین قدرتی
که روی تمامی گروههای عضالنی انجامشده است ،حداکثر گشتاور کانسنتریک اکستنشن زانو در
افراد مبتال به دیابت نوع  2افزایش یافته است.
نتایج نشان داد یک دوره تمرینات قدرتی بر زمان رسیدن به حداکثر گشتاور کانسنتریک خم شدن
و باز شدن زانو در افراد مبتال به دیابت نوع  2تأثیرگذار است .گزارش مطالعات پیشین نشان میدهد
سرعت هدایت عصبی و چگالی فیبرها و واحدهای حرکتی در افراد مبتال به دیابت نوع  2کاهش
مییابد ( .)37مطالعهای ضمن مقایس سطح فعالیت الکترومایوگرافیک عضلۀ واستوس لترالیس1بین
افراد مبتال به دیابت نوع  2و افراد سالم دریافت آنتروپی 2،بهعنوان عالمتی برای ناهماهنگی عضالنی،
در افراد مبتال به دیابت بیشتر است و همچنین همزمانی واحدهای حرکتی در افراد مبتال به دیابت
بهطور معناداری از افراد سالم کمتر است ( .)31عضالت اسکلتی بهوسیلۀ بافت پیوندی پوشش داده
شدهاند که میتواند نقشی مهم در انتقال نیرو به تاندون ایفا کند و از طرفی آرایش بافت پیوندی
نسبت به فیبرهای عضالنی منفرد در تولید نیرو اثرگذار است .شواهد علمی حاکی از این است که
تمرینات قدرتی ،در بافت پیوندی موجود در مجموعۀ عضالنی شامل اجزای االستیک سری و موازی
را تغییراتی مطلوب ایجاد میکند .در همین خصوص ،هندساکر 3و همکاران ( )2016دریافتند
تمرینات قدرتی موجب سفتتر شدن تاندون و درنتیجه افزایش ضریب یانگ یا شیب منحنی تنش-
کرنش میشود .افزایش سفتی تاندون روی زمان الزم برای کشش اجزای االستیک سری اثر
میگذارد و موجب کاهش تأخیر الکترومکانیکی و افزایش نرخ توسعۀ نیرو میشود؛ بنابراین افزایش
سرعت اعمال نیرو را در پی دارد .همچنین افزایش سفتی تاندون به کاهش کشیدگی تاندون و
احتماالً تغییر ویژگیهای طول-تنش در عضلۀ تمرینکرده منجر میشود (.)38
آندرسون 4و همکاران ( )2009پی بردند فعالیت نوروتروفیکهای 5پایانههای اعصاب حرکتی و
سمپاتیک مانند نوروتروپین 3 6و  4در بیماران مبتال به دیابت نوع  2کمتر از افراد سالم است،
همچنین بیان کردند که بین کاهش فعالیت این نوروپپتیدها و شدت ضعف عضالنی در عضلۀ

1. Vastus Lateralis
2. Eentropy
3. Handsaker
4. Andreassen
5. Neurotrophic
6. Neurotrophin
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موردبررسی یعنی گاستروکنمیوس1ارتباط معناداری وجود دارد ()37؛ بنابراین در بیماران مبتال به
دیابت ،تغذیه عصبی پیوندگاه عصبی-عضالنی برای آتش کردن واحدهای حرکتی مختل میشود و
شاید عاملی در کاهش کیفیت و اختالل در فعالیت عضله باشد .از طرفی دیگر نبود فعالیت فیزیکی
با کاهش قدرت و تودۀ عضالنی ارتباطی نزدیک دارد .دو عامل خطرزای مهم در پیشرفت ،دیابت
بهویژه در سالمندان ،چاقی مرکزی و نداشتن فعالیت بدنی است که میتواند از طریق کاهش حمایت
عروقی و نوروپاتی محیطی شدت دیابت نوع  2را افزایش دهد (.)39
از طرف دیگر ،سازگاری تمرینات قدرتی اغلب به الگوی حرکت ،سرعت ،نوع انقباض و میزان نیروی
استفادهشده حین تمرین وابسته است که نشاندهندۀ نقش برجستۀ سازگاریهای عصبی حاصل از
تمرینات مقاومتی ،بهویژه در هفتههای آغازین انجام برنامۀ تمرینی است .بخشی از این سازگاریها
شامل کاهش زمان واکنش عضله به تحریک ،افزایش نرخ فراخوانی واحدهای حرکتی و افزایش
سرعت هدایت پیام عصبی است که میتوان کاهش زمان رسیدن به اوج گشتاور را به این سازگاری-
های عصبی-عضالنی حاصل از تمرینات مقاومتی نسبت داد ( .)40با توجه به نتایج 6 ،هفته تمرین
قدرتی به فعالسازی الگوی عضالت و کاهش زمان رسیدن به حداکثر گشتاور اثرگذار منجر شد.
افزایش حداکثر گشتاور کانسنتریک میتواند نشاندهندۀ بهبود مکانیک ساختارهای اسکلتی-
عضالنی دخیل در تولید نیرو و ایجاد حرکت و ارتقای ظرفیت تولید نیروی عضله باشد .همچنین،
کاهش زمان رسیدن به حداکثر گشتاور کانسنتریک طی حرکات خم و باز شدن مفصل زانو میتواند
به علت افزایش هماهنگی بین عضالنی و درونعضالنی و بهبود سرعت انتقال پیامهای عصبی و زمان
واکنش عضالت به پیامهای عصبی باشد .بنابراین ،با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،به نظر میرسد
تمرینات قدرتی میتوانند با افزایش حداکثر گشتاور کانستریک زانو و کاهش زمان رسیدن به اوج
گشتاور ،ظرفیت تولید نیرو را افزایش دهند .عالوه بر این ،احتماالً با تغییراتی که در آرایش
ساختاری اجزای عضله ایجاد میکنند و همینطور سازگاریهای عملکردی در سیستمهای عصبی-
عضالنی ،موجب میشوند قدرت ،استقامت و کیفیت عضالنی ،بهخصوص در ناحیۀ اندام تحتانی ،که
تکیهگاه بدن در افراد مبتال به دیابت نوع  2است ،بهبود یابد و ضمن پیشگیری از خطرات همراه با
ضعف عضالنی حاصل از دیابت و افزایش سن ،به حفظ و پیشرفت استقالل حرکتی بزرگساالن
مبتال به دیابت نوع  2کمک میکنند .در پژوهش حاضر تأثیر تمرینات قدرتی روی برخی متغیرها
بررسی شد ،با این حال پارامترهای دیگری از قبیل فعالیت الکتریکی عضالت ،آرایش ساختاری
اجزای عضله ،تغییرات متابولیکی بافت عضالنی و میزان هایپرتروفی حاصل از تمرین و غیره نیز
وجود دارد که بررسی آنها در کنار متغیرهای مطالعهشده میتواند پاسخ روشنتری به ابهامات
1. Gastrocnemius
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موجود در خصوص کارایی تمرین قدرتی در بیماران مبتال به دیابت نوع  2بدهد .همچنین به نظر
میرسد افزایش مدتزمان اجرای برنامۀ تمرینی و ارزیابی مجدد متغیرهای موردمطالعه ،یک تا دو
هفته پس از آخرین جلسۀ تمرین ،بتواند تغییرات مورفولوژیک و ثبات و دوام تغییرات حاصل از
تمرین قدرتی را بهتر نشان دهد.
آنچه تاکنون میدانستیم
درگیری و ضعف عضالنی در بیماران مبتال به دیابت نوع  2عمدتاً در اندام تحتانی مشاهده میشود و
دربارۀ تأثیر تمرینات قدرتی بر ویژگیهای بیومکانیکی عضله در بیماران دیابتی اطالعات اندکی
موجود است.
آنچه مطالعة حاضر اضافه کرده است
تمرینات قدرتی میتواند با افزایش حداکثر گشتاور کانستریک زانو و کاهش زمان رسیدن به اوج
گشتاور ،ظرفیت تولید نیرو و عملکرد عصبی-عضالنی بیماران مبتال به دیابت نوع  2را بهبود بخشد.
پیام مقاله
با دستیابی به اثرات تمرینات قدرتی بر پارامترهای بیومکانیکی و نحوۀ تغییرات تولید نیرو و
عملکرد عصبی-عضالنی در بیماران مبتال به دیابت نوع  2میتوان با اهداف روشنتری این تمرینات
را برای این افراد توصیه کرد.
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Abstract
Decreased muscle strength in the lower extremities is one of the disorders caused by
type 2 diabetes. The purpose of this study was to investigate the effect of six weeks
strengthening exercise on some biomechanical parameters of knee joint in type 2
diabetic patients. 24 patients with type 2 diabetes participated in the study and were
divided in control group (N=12) and exercise group (N=12). Before and after six weeks
of strengthening exercise program, research variables were measured by isokinetic
dynamometer. The results showed that there were significant differences in concentric
peak torque of knee flexion and extension and time to concentric peak torque of knee
flexion and extension between two groups. It seems that strengthening exercise can
improve the power generation capacity and neuromuscular function in patients with type
2 diabetes by increasing knee concentric peak torque and decreasing time to concentric
peak torque.

Keywords: Strengthening Exercise, Peak Torque, Time to Peak Torque, Type 2
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