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 چکیده

اینن بررسنی    از های دوران بارداری است که عوارض متعدی بر جنین و مادر دارد. هدف ترین بیماری شایع دیابت بارداری یکی از سابقه و هدف:

بنر مینزان پاسنخ بنه انسنولین و        DASH (Dietary Approaches To Stop Hypertention ) تأثیر یک دوره تمرین هوازی به همراه رژیم غذایی

 .زنان مبتال به دیابت بارداری بودمقاومت به انسولین 

با  40تا  30بارداری  با دامنه سنی  28تا  24زن چاق مبتال به دیابت بارداری در هفته  30این بررسی نیمه تجربی در ها:مواد و روش

ن هوازی به همراه رژیم و تمری DASH نفره )تمرین هوازی، رژیم غذایی 10گیری در دسترس و به طور تصادفی انتخاب  و در سه گروه  نمونه

دقیقه شروع  30درصد ضربان قلب ذخیره به مدت  50در گروه تمرین هوازی پروتکل تمرین  هشت هفته، با شدت  قرار گرفتند. DASH غذایی

افراد  از نظر درشت مغذی شبیه رژیم غذایی معمولی DASH دقیقه پایان گرفت. گروه رژیم غذایی 45درصد ضربان قلب و مدت  70و با شدت 

-3( و محصوالت لبنی کم چرب )واحد 7-8) ( ، غالت کاملواحد 4-5)  ها ( و سبزیواحد 4-5) ها مبتال به دیابت بارداری بود، ولی غنی از میوه

بوده و مقادیر اندکی چربی اشباع به  ( در روزواحد 2و گوشت و ماکیان و ماهی ) (واحد 3-2) چربی و روغن (،واحد 1) (، مغزهاواحد 2

ساعت ناشتایی در دو  12گیری متغیرهای بیوشیمیایی نیز بعد از  شد. خونگیری به منظور اندازه گرم سدیم در روز را شامل می میلی 2400همراه

ده ها دا.گیری قند خون ناشتا، قند خون دوساعته و انسولین نمونه خون ناشتا گرفته شد برای اندازه هفته انجام گردید. 8مرحله ابتدایی و انتهای 

و تعقیبی بونفرونی تحلیل شد. هم چنین سطح   (ANOVA)آزمون تحلیل واریانس  ،)همبسته ( t آزمون لون، از آزمون شاپیرویلک،با استفاده 

 . های آماری در نظر گرفته شد برای تمام روش (>05/0pداری ) معنی

(، قند =001/0p، باعث کاهش سطح قند خون ناشتا )DASH  رژیم غذایینتایج تحقیق نشان داد، هشت هفته تمرین هوازی به همراه  :هايافته

در زنان مبتال به دیابت  (=002/0pو افزایش سطح انسولین ) (=002/0pو مقاومت به انسولین ) (=001/0pساعت پس از صبحانه ) 2خون 

 (.>05/0p) بارداری شد

بهبود کنترل قند خون و سطح انسولین خون در افراد مبتال به دیابت بارداری در  DASH تمرینات هوازی همراه با رژیم غذایی گیري: نتیجه

 .ثر استؤم

  ، مقاومت به انسولین، دیابت بارداریDASH ، رژیم غذاییورزش واژگان كلیدي:

  مقدمه 

بنه GDM (Gestational Diabetes Mellitus )دیابت بارداری 

عننوان تشنخیص عدم تحمل گلوکز، برای اولین بنار، در طنول 

. در دوران بنارداری ترشنحات   (1) بنارداری تعریف شنده اسنت  

جفت که شنامل پروژسنترون، الکتنوژن جفتنی، هورمنون آزاد      

کننننده کورتیکننوتروپین و هورمننون رشنند هسننتند، همننراه بننا  

تغییرات هورمونی مادر، سبب مقاومت بنه انسنولین و افنزایش    
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شنوند کنه بنه همنین دلینل بنارداری ینک         ترشح انسولین می

 . (2)ت زا اس وضعیت دیابت

( کنه در  2013سایه میری و همکاران )در مطالعه متاآنالیز 

رابطه با بررسی میزان شیوع دیابت بارداری در ایران انجام شد، 

 درصد گزارش شنده اسنت   9/4شیوع دیابت بارداری در کشور 

در دیابت دوران بارداری شرایط سطح گلوکز خون در طی . (3)

کنه بنیش از اینن    بارداری باالرفته، عالئم دیابنت در زن بناردار   

گنردد، بنه طنوری کنه مقاومنت بنه        ، آشکار منی   دیابت نداشته

یابند.   انسولین به نحو پیش رونده تا هنگام زایمان افنزایش منی  

با مقاومت به انسولین و نینز   2دیابت بارداری، نظیر دیابت نوع 

ترشح انسولین معیوب، همراه است. در دیابت بنارداری مینزان   

هر واحند تحرینک گلیسنمی )شناخص      پاسخ انسولین به ازای

انسولینی( تنها نصف مقداری است که در بارداری طبیعی دیده 

 .(5, 4)شود  شده می

بر اساس مطالعات مختلف، راهکاری متعددی مانند فعالیت 

برای پیشگیری یا کنتنرل   (10-8)و رژیم غذایی  (7, 6)  بدنی

 این عارضه وجود دارد.  

هنای اصنلی    هنای اسنکلتی و بافنت چربنی، مکنان      ماهیچه

باشنند. اینن دو بافنت هندف در      دن میدسترسی به گلوکز در ب

. (11)شنوند   نیمه آخر بنارداری در برابنر انسنولین مقناوم منی     

های حرکتی و ورزشی با افزایش مصرف قند کنل بندن    فعالیت

تر کنردن سنوخت و    های عضالنی و همچنین فعال توسط سلول

شنوند. از اینن رو،    ها، سبب کاهش غلظت گلوکز منی  ساز چربی

توانند از تمرینات ورزشی جهت کنترل بهتر  بیماران دیابتی می

استفاده کنند. انواع مختلف تمرینات ورزشنی  گلوکز خون خود 

تواند برای آنان  از جمله تمرینات هوازی، مقاومتی و کششی می

تجویز شود، اما در این میان تمرینات هنوازی بنه عننوان جنز      

ضننروری در درمننان بیمنناران دیننابتی نننوع دو در نظننر گرفتننه  

تمنرین هنوازی منجنر بنه بهبنود مقاومنت بنه        . (12)شنود   می

ینا کناهش سنطح     2انسولین در زنان چاق مبتال به دیابت نوع 

شود. از سوی دیگنر،   می (7)گلوکز خون ناشتا و انسولین ناشتا 

ای به عنوان اولین خط درمان برای حفظ سنطح   مداخله تغذیه

. باشند  قند خون منادر و مندیریت دیابنت بنارداری مطنر  منی      

مطالعات پیشین اثنر محندودیت کربوهیندرات را روی کنتنرل     

, 8)انند   متابولیکی و نتایج بارداری در دیابت بارداری نشان داده

رژیم غذایی با شناخص گالیسنمی پنایین بنه عننوان ینک        .(9

ت. راهبرد کلیدی در مدیریت دیابت بنارداری منورد بحنث اسن    

  DASHرژینننننم غنننننذایی کاهننننننده فشنننننار خنننننون    

(Dietary Approaches to Stop Hypertension )   ینک رژینم

غذایی با دانسیته پایین است که به عنوان پایین آورننده فشنار   

، اما کارآیی این رژیم در بهبنود  (10)خون پیشنهاد شده است 

. (13)و سندرم متابولیک هم گزارش شنده اسنت    2دیابت نوع 

سنبزیجات و محصنوالت    DASHرژیم غنذایی کنتنرل کنننده    

ا محدودیت سدیم است و مورد استفاده لبنی کم چرب همراه ب

عنوان ینک رژینم   ه باشد، امروزه ب بیماران با فشار خون باال می

شود. این ننوع رژینم    متعادل برای تمامی بزرگساالن توصیه می

دارای محتوای باالی فیبر، آنتنی اکسنیدان، اسنید چنرب غینر      

اشباع و لبنیات کم چرب است که زمینه ساز کناهش مقاومنت   

باشند   نی، کاهش سطح التهاب و اختالالت متابولیکی میانسولی

. در یک مطالعه صورت گرفته بنر روی بزرگسناالن مبنتال    (14)

 8، بنرای مندت   DASHپیروی از رژیم غنذایی   2به دیابت نوع 

در قند خون ناشتا شده است داری  هفته، منجر به کاهش معنی

. مطالعه ولی پور و همکاران بر روی زنان مبتال به دیابنت  (15)

منجنر بنه کناهش       DASHبارداری نشان داده است که رژینم 

تا و بهبنود شناخص   سطح گلوکز خنون ناشنتا و انسنولین ناشن    

. همچنین مطالعه صانعی و (16)مقاومت به انسولین شده است 

ان مبتال به دیابت بارداری نشان داده اسنت  همکاران بر روی زن

باعث کاهش قنند خنون سنه سناعته در سنه        DASHکه رژیم

. با توجه به اینکه تاکنون گزارشنی  (16)بازده زمانی شده است 

ارائه نشده است،  DASHاز اثرات تمرین هوازی به همراه رژیم 

هدف ما از این مطالعه بررسی مینزان  تناثیر همزمنان اینن دو     

 متغیر در زنان چاق مبتال به دیابت بارداری است.

  هامواد و روش 
ی اینن  تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است. جامعه آمار 

قبنل از   BMIنمنودار  بنر اسناس   تحقیق، زننان بناردار  چناق )   

بارداری( مبتال به دیابت بارداری مراجعه کننده بنه آزمایشنگاه   

مهر شهرسنتان آبنادان    5صحتی مرکز خدمات سالمت جامعه 

بنه صنورت داوطلباننه     بودند. نمونه گیری به روش در دسترس

زن بناردار غیرورزشنکار دارای    30هنا شنامل    نموننه  انجام شد.

اضافه وزن یا چاقی و مبتال به دیابت بارداری بنا سنن بنارداری    

 هفته بودند.   28تا  24

ابتدا از میان زنان بناردار داوطلنب چناق مبنتال بنه دیابنت       

نفر که معیارهنای ورود بنه مطالعنه شنامل       30بارداری، تعداد 

های جسمی و  سال، عدم ابتال به بیماری 30-40ی سنی  دامنه

روانی، قرار نداشتن تحت هر نوع درمان در مدت پژوهش، عدم 

ژیم غذایی خنا،،  استفاده از دخانیات و الکل، عدم پیروی از ر

مناه   6غیر ورزشکار بودن، نداشتن فعالیت ورزشی منظم طنی  

گذشته را داشتند، به روش غربالگری و پس از انجنام مصناحبه   

نامه کتبنی و   خصوصی و توضیح روش انجام کار و اخذ رضایت 

بررسی سوابق پزشکی به منظور تشخیص بالمانع بودن تمنرین  
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بنارداری بنا اسنتفاده از    تشخیص دیابت  ورزشی گزینش شدند.

 14-8گرم دو ساعته بعد از  75آزمایش تحمل گلوکز خوراکی 

ساعت ناشتایی شبانه و به دنبال سنه روز رژینم غنذایی بندون     

محدودیت کربوهیدرات و فعالینت فیزیکنی بندون محندودیت     

انجام گرفت. در صورتی که حنداقل یکنی از نتنایج قنند خنون      

گنرم در دسنی لیتنر ینا ینک      میلی  92ناشتا بیشتر یا مساوی 

میلی گرم در دسی لیتر  و ینا دو   180ساعته بیشتر یا مساوی 

میلی گرم غیر طبیعی باشند، فرد  153ساعته بیشتر یا مساوی 

 .(16)است  مبتال به دیابت بارداری است

ها به طور تصادفی ساده از طریق قرعنه کشنی بنه     آزمودنی

و  DASHهوازی، رژیم غذایی نفری شامل تمرین  10سه گروه 

تقسنیم شندند.    DASHتمرین هوازی به همنراه رژینم غنذایی    

ای با نوع طر ، اهداف و روش اجرای  داوطلبان ابتدا طی جلسه

آن آشنا شدند و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات دریافتی 

باشند و در صنورت تماینل هنر زمنان       از آنها کامالً محرمانه می

هنای   همچنین معینار   توانند تحقیق را ترک کننند.  بخواهند می

مطر  شد که این معیارها  شامل ابتال خروج نیز در این جلسه 

مادر به مسمومیت بارداری یا سقط، تشنخیص بیمناری جدیند    

در دوران اجننرای مداخلننه در مننادر بنناردار،  عنندم شننرکت در  

عدم تبعینت   های تمرین ورزشی ) بیش از دو جلسه ( و کالس

  بود.مانی درو شروع انسولین درمانی یا دارو از مداخالت رژیمی

ییدیه أهای پزشکی و ت طبق اصول اخالق در پژوهش طالعه برم

کمیته اخالق پژوهشگاه تربیت بندنی و علنوم ورزشنی بنا کند      

 اخذ شد.  IR.SSRC.REC.1399.011شناسه 

پس از انجام مراحل مقدماتی ورود بنه پنژوهش، اطالعنات    

ها در رابطه با سن، وضنعیت تأهنل، تحصنیالت،     فردی آزمودنی

قه بیمناری و وضنعیت فعالینت بندنی     سابقه مصرف داروها، ساب

آوری شد. پیش و پس از   توسط پرسشنامه محقق ساخت، جمع

قد توسط خط کش آنتروپومتری ساخت ایران، وزن مداخالت، 

، سناخت کشنور آلمنان بنا     SECAبا ترازوی دیجیتالی پزشکی 

گرم، اندازه گیری شده و بنر اسناس فرمنول شناخص     1/0دقت 

 BMIه مجنذور قند )متنر مربنع(،     توده بدنی وزن )کیلوگرم( بن 

(Body Mass Index )ها سنجیده شد.   تمام آزمودنی 

(، FBSفاکتورهای خنونی در اینن بررسنی، گلنوکز ناشنتا )     

گلوکز دو ساعته، انسولین ناشتا و شاخص مقاومت به انسنولین  

گیری فاکتورهای خونی مورد بررسی خونگیری  بود. برای اندازه

ساعت ناشنتایی انجنام شند. بنه اینن       12از این افراد در حالت 

منظننور، در دو مرحلننه پننیش و پننس از اجننرای مداخلننه، از    

سیاهرگ دست چپ هر آزمودنی در وضعیت نشسته، ده میلنی  

بعد از خونگیری ناشتا،  نمونه قند خنون   لیتر خون گرفته شد.

عد از مصنرف صنبحانه معمنولی کنه هنر روز مینل       دو ساعته ب

میزان گلوکز سرم به روش آنزیمنی   کردند اندازه گیری شد. می

گلوکز اکسیداز )با استفاده از کیت اندازه گیری گلوکز شنرکت  

بیوسیستم اسپانیا( اندازه گیری شد. غلظت انسنولین سنرم بنه    

ساخت کشور ژاپن(  TOSOH)با استفاده از کیت  ELFAروش 

دازه گیری شد. شاخص مقاومت به انسولین نیز با اسنتفاده از  ان

فرمول زینر و بنا اسنتفاده از مقنادیر گلنوکز و انسنولین ناشنتا        

 .(17)گیری و محاسبه شد  اندازه

HOMA-IR = [Fasting insulin (µU/ml) ×Fasting glucose (mmol/ 1)] ÷22/5 

 HOMA-IR  (Homeostasis Model > 5طبنق تعرینف    

Assessment Measuring Insulin Resistance )نبننه عنننوا 

به عنوان غیرمقاوم به انسولین تعریف  3 <مقاوم به انسولین و 

 .(18)شود  می

های تمرین به مندت   شرکت کنندگان گروه: پروتکل تمرینی

ت بنه اجنرای گنرم کنردن و     دقیقه قبل و بعد از تمرینا 10-5

سرد کردن پرداختند. تمرین در گروه تمرینات هوازی به مدت 

 30% ضربان قلنب ذخینره بنه مندت     50هشت هفته، با شدت 

دقیقنه   45% ضنربان قلنب و مندت    70دقیقه شروع و با شدت 

گیننری ضننربان قلننب آزمننودنی بوسننیله  پایننان گرفننت و اننندازه

هننای    نجام شد. برنامنه سنج مچی پالر در خالل تمرین ا ضربان

تمرین هوازی شامل: گنرم کردن عمنومی، حرکننات کششننی 

و پیاده روی تنند، انجنننام حرکنننات ایروبینننک بنننا شندت       

متوسننط و راه رفنننتن آرام جهننت برگشننت بننه حالننت اولیننه   

 )سردکردن( بود.  
 در ایننن تحقیننق از روش ذخیننره ضننربان قلننب )کننارونن( 

(Heart rate reserve - HRR ) ی محاسنبه ضنربان قلنب    بنرا

در این روش از ضربان قلب در حنال اسنتراحت و   استفاده شد. 

شود.  مى استفادهحداکثر )روش بر اساس سن(  نیز ضربان قلب

گیرى ضربان قلب در حال استراحت، باید فرد چنند   براى اندازه

اى در حنال اسنتراحت مطلنق باشند. شنخص نباینند در       دقیقنه 

تحنت تنأثیر مصنرف اخینر      آبنى و ینا   کنم شرایط گرماى زیاد، 

کافئین، نیکوتین و یا سایر داروهاى مؤثر بر ضنربان قلنب قنرار    

 داشته باشد. فرمول این روش شامل:

 
 + ضربان قلب در حال استراحت ]ضربان قلب در حال استراحت -سن( - 220] ) ×( 75/0)
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 مشخصات پروتکل تمرین در طی اجرای مداخله تمرین هوازی  .1جدول 

 هفته نوع تمرین
 شدت

 )% ضربان قلب(

 گرم کردن

 )دقیقه(

 زمان تمرین

 )دقیقه(

 سرد کردن

 )دقیقه(

 10-5 30 10-5 50تا  55 هفته اول و دوم هوازی

 10-5 35 10-5 55تا  60 سوم و چهارم هوازی

 10-5 40 10-5 60تا  65 پنجم و ششم هوازی

 10-5 45 10-5 65تا  70 هفتم و هشتم هوازی

 

از نظر درشت مغذی شبیه  DASH رژیم غذایی: برنامه غذایی

رژیم غذایی معمولی افراد مبتال به دیابت بارداری بود، ولی 

غنی از میوه و سبزی، چربی و نمک کم، چربی غیر اشباع زیاد 

 DASH 2و لبنیات کم چرب است. ما در این بررسی از رژیم 

 4-5) ها ( و سبزیواحد 4-5) ها گروه میوههزار که شامل 

( و محصوالت لبنی کم چرب واحد 7-8) ، غالت کامل(واحد

و  (واحد 2-3) چربی و روغن (،واحد 1) (، مغزهاواحد 3-2)

( درروز بوده و مقادیر اندکی واحد 2گوشت و ماکیان ماهی )

گرم سدیم در روز را شامل  میلی 2400چربی اشباع به همراه

. گروه تمرین هوازی فقط در جلسه توجیهی (18) شد می

ی الگوی غذایی سالم را آموزش دیدند و رژیم های کل توصیه

به صورت منوی  DASHغذایی خاصی  نداشتند. رژیم غذایی 

ریزی شد، بنابراین شرکت کنندگان غذاها  غذایی هفتگی برنامه

 کردند. را از لیست تجویز شده انتخاب می

در این تحقیق با : هاروش آماری و تجزیه و تحلیل داده

های جمع آوری شده ماری مناسب، دادههای آاستفاده از روش

های آماری توصیفی  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش

شامل: میانگین و انحراف معیار برای محاسبه سن، قد، وزن، 

شاخص توده بدن و درصدچربی بدن استفاده شد. برای تعیین 

و برای   شاپیرو ویلک ها از آزمون طبیعی بودن توزیع داده

ها از آزمون لون استفاده شد. برای  برابری واریانس دادهتعیین 

همبسته یا  tها از یک طر  درون گروهی ) آزمون فرضیه

Paired-samples T Test از پیش آزمون تا پس آزمون و )

( برای تعیین ANOVAآزمون تحلیل واریانس یک راهه )

ها  های مختلف آزمودنی تفاوت متغیرهای تحقیق در بین گروه

مچنین آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. برای محاسبه و ه

و  21spssو تجزیه و تحلیل آماری اطالعات خام از نرم افزار 

شد. همچنین  Excel 2013افزار  برای ترسیم نمودار از نرم

های آماری در سطح   داری برای تمام روش سطح معنی

 در نظر گرفته شد. >p) 05/0داری ) معنی

 هايافته 
ها  فراوانی، میانگین و انحراف معیار سن، وزن و قد آزمودنی

که در  طور ارائه شده است. همان 2پیش از مداخله در جدول 

نشان داده شده، در هیچ یک از متغیرهای فردی فوق،  1جدول

 شود.  داری بین سه گروه دیده نمی تفاوت معنی

ها پیش  فراوانی، میانگین و انحراف معیار سن، وزن و قد آزمودنی .2جدول 

 از مداخله

 (kg) وزن (mقد ) (yسن ) گروه

 40/60±57/9 70/157±05/3 15/36±23/5 تمرین هوازی

 DASH 24/5±80/35 94/5±40/160 76/8±00/62تمرین هوازی+ 
DASH   07/6±60/35 81/5±00/159 75/8±60/61 

 

پیش آزمون و پس آزمون هر گروه، از یک برای مقایسه 

( و Paired-samples T Testهمبسته یا  tطر  درون گروهی )

ها از تحلیل واریانس یک  برای مقایسه پس آزمون بین گروه

( به همراه آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده ANOVAطرفه )

شد. نتیجه مقایسه پیش آزمون و پس آزمون درون گروهی و 

( در مرحله ANOVAزمون تحلیل واریانس یکراهه )های آ یافته

نشان  3پس ازمون برای متغیرهای مورد بررسی در جدول 

های قند داده شده است. بر اساس این آزمون، همه شاخص

ساعت بعد از صبحانه و  2خون ناشتا، انسولین سرم، قند 

مقاومت به انسولین در مرحله پیش و پس از آزمون در دو 

( >05/0Pدار ) تفاوت معنی DASHهوازی +  گروه هوازی و

دار نبود  این تفاوت معنی DASHنشان دادند. اما در گروه 

(05/0<P .) 

بر اساس نتایج مطالعه، تمرین هوازی و تمرین هوازی + 

DASH  در مقایسه با گروهDASHدار بر کاهش  ، اثر معنی

گلوکز ناشتا، قند خون دو ساعته، مقاومت به انسولین و 

در گروه  tاند. همچنین مقادیر  افزایش انسولین سرم نشان داده

در همه متغیرها باالتر از گروه تمرین  DASHتمرین هوازی + 

بود. به این ترتیب، تمرین هوازی +  DASHهوازی و گروه 

DASH هوازی اثر بیشتری بر کاهش گلوکز  نسبت به تمرین

ناشتا، قند خون دو ساعته، مقاومت به انسولین و افزایش سرم 

ها،  نشان داده است. به طور کلی، در مقایسه با سایر گروه

میانگین همه متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه در مرحله 

، از نظر آماری DASHپس آزمون در گروه تمرین هوازی + 
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ها در مرحله پیش آزمون  داری با میانگین آن نیاختالف مع

 (. >05/0Pداشته است )

ها برای قند داری بین گروهبا توجه به وجود سطح معنی

ساعته، انسولین و مقاومت به انسولین،  2خون ناشتا، قند خون 

کنندگان در سه گروه در مرحله دار بین شرکتتفاوت معنی

  (.P=001/0شود ) پس آزمون دیده می
ها از آزمون پیگنردی  ها بین گروهبرای یافتن جایگاه تفاوت

ارائنه شنده    4بونفرونی استفاده گردید که نتایج آن در جندول  

است. بر اساس نتایج این جندول، مقنادیر متغیرهنا در مرحلنه     

بنا تمنرین    DASHتمرین هنوازی +  های پس آزمون بین گروه

و  DASHبننا گننروه  DASHهننوازی و گننروه تمننرین هننوازی + 

تفنناوت  DASHهمچنننین گننروه تمننرین هننوازی بننا گننروه    

 (.>05/0P) دهند داری نشان می یمعن

توان گفت، تمرین هوازی نسبت به گنروه   به این ترتیب می

دار بر کاهش گلوکز ناشتا، قند خنون دو   اثر معنی DASHرژیم 

ساعته، مقاومت به انسنولین و افنزایش انسنولین سنرم داشنته      

نسنبت بنه تمنرین     DASHاست. همچننین تمنرین هنوازی +    

هوازی اثر بیشتری بر کاهش گلوکز ناشتا، قند خون دو ساعته، 

 مقاومت به انسولین و افزایش سرم داشته است.  

 

 برای بررسی تغییرات پیش آزمون و پس آزمون و مقایسه بین سه گروه مطالعه ANOVAو  Paired Sample t-Testهای  نتایج آزمون .3جدول 

-Measurement Timea Paired Sample t متغیر

Test F Testb 

 P Value T F P Value پس آزمون پیش آزمون
 001/0 28/15     خون ناشتا قند

   73/2 *034/0 39/124±96/21 01/136±11/22 هوازی

   DASH 11/19±29/138 04/17±71/111 001/0* 09/5هوازی + 
DASH 96/24±86/132 22/21±14/128 27/0 20/1   

 001/0 37/9     انسولین سرم

   -59/2 *041/0 91/9±95/2 74/8±21/3 هوازی

   -DASH 14/4±77/6 93/2±01/10 002/0* 44/5هوازی + 
DASH 71/3±64/9 34/3±98/9 89/0 13/0-   

 001/0 15/11     قند خون دو ساعته

   67/2 *041/0 39/144±05/24 01/149±21/23 هوازی

   DASH 51/22±29/154 63/21±71/132 001/0* 12/6هوازی + 
DASH 74/23±86/151 19/26±14/144 23/0 51/1   

 001/0 15/12     مقاومت به انسولین

   04/3 *022/0 69/2±99/0 36/3±35/1 هوازی

   DASH 54/1±45/3 88/0±00/2 002/0* 23/5هوازی + 

DASH 35/1±36/3 99/0±69/2 80/0 26/0   
a Values are expressed as mean_SD.. 
b F test for comparing the changes of post-test and pre-test. 

 
 های آزمون تعقیبی بونفرونی به منظور بررسی تفاوت متغیرها بین سه گروه مورد بررسی یافته .3جدول 

 گروه
 مقاومت به انسولین قند خون دو ساعته انسولین سرم قند خون ناشتا

P Value P Value P Value P Value 
     DASHتمرین هوازی + 

DASH *001/0 *001/0 *001/0 *001/0 

 030/0* 042/0* 048/0* 033/0* تمرین هوازی

     تمرین هوازی 
DASH *028/0 *011/0 *018/0 *01/0 
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  تفاوت متغیرها بین سه گروه مورد بررسی بررسی منظور به بونفرونی تعقیبی آزمون های یافته: 4  شماره جدول

 مقاومت به انسولین قند خون دو ساعته انسولین سرم قند خون ناشتا گروه
P Value P Value P Value P Value 

     DASH+  یهواز تمرین
DASH *001/0 *001/0 *001/0 *001/0 

 030/0* 042/0* 048/0* 033/0* هوازیتمرین 

      یهواز تمرین
DASH *028/0 *011/0 *018/0 *01/0 

 

 

  بحث 
مطالعه کنونی به بررسی اثر تمرین هوازی و رژیم غذایی 

DASH  .ها  یافتهبر زنان مبتال به دیابت بارداری پرداخته است

نشان داد، هشت هفته تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی 

DASH ساعته،  2، سبب کاهش قند خون ناشتا، قند خون

به انسولین و افزایش انسولین سرم در زنان مبتال به مقاومت 

 شود. دیابت بارداری می

های  زا است و با ترشح هورمون بارداری یک وضعیت دیابت

یابد  جفتی، مقاومت به انسولین در بدن مادر باردار افزایش می

و به این ترتیب میزان قند خون ناشتا باال رفته و عوارض مانند 

شود. مقاومت به انسولین تا  در مادر ظاهر می 2دیابت نوع 

. از (3)ونده افزایش یابد تواند به طور پیشر پایان بارداری می

 (8، 9)فعالیت بدنی دهد،  سوی دیگر، نتایج مطالعات نشان می

عوامل مهمی در کاهش مقاومت به  (12-10)و رژیم غذایی 

باشند.  انسولین و در نتیجه کاهش میزان قند خون ناشتا می

هوازی  مطالعه روی زنان باردار مبتال به دیابت نیز اثر تمرین

بهبود مقاومت به انسولین در زنان چاق مبتال به دیابت نوع بر 

را تأیید یا کاهش سطح گلوکز خون ناشتا و انسولین ناشتا  2

های غذایی با دانسیته گلیسمیک  همچنین، رژیم .(9)کند  می

پایین نیز به عنوان یک راهکار برای کاهش قند خون شناخته 

. رژیمی که امروزه به عنوان یک رژیم غذایی (10)اند  شده

 DASHشود، رژیم غذایی  تعادل برای بزرگساالن مطر  میم

، و در (12)شود  است که برای کاهش فشار خون پیشنهاد می

ات اثر آن بر قند خون و میزان مقاومت به برخی مطالع

و تعدادی از  (13)انسولین مورد بررسی قرار گرفته است 

 .(19, 16, 15) اند مطالعات اثر آن را تأیید کرده

و تمرین  DASHدر این مطالعه، ترکیب رژیم غذایی 

دار قند خون ناشتا در گروه شده  هوازی منجر به کاهش معنی

ها )گروه تمرین و گروه  و همچنین تفاوت آن با سایر گروه

DASHهای  دار بوده است. نتایج این مطالعه با یافته ( معنی

و  karstoftهای  و با یافته (2، 20، 21) برخی تحقیقات همسو

ناهمسو بود. دلیل احتمالی این اختالف ممکن  (19)همکاران 

ها باشد، چون در تحقیق  های آزمودنی است تفاوت در ویژگی

karstoft  سال( و شاخص توده  57از بیماران سالمند )بیشتر از

فاده شده بود و ممکن تبر متر مربع( اسکیلوگرم  29بدن باال )

است که بیماران به علت اضافه وزن و ضعف عضالنی به علت 

)درصد ضربان قلب( شدت  باکهولت سن، توانایی انجام تمرین 

اند. همچنین پروتکل تحقیق ایشان، چهار  مورد نظر را نداشته

ماه پیاده روی بود، ولی پروتکل حاضر به صورت دویدن با 

همچنین نتایج این تحقیق  .باشد مدت کنترل شده میشدت و 

باشد، دلیل  ناهمخوان می (20)با پژوهش یاوری و همکاران 

تواند تفاوت در پروتکل تمرینی یا تفاوت در  احتمالی آن می

از دیگر نتایج  ها باشد سطو  پایه قند خون ناشتای آزمودنی

این مطالعه این بود که پس از یک دوره تمرین هوازی به 

ساعت پس از  2سطح قند خون  DASHهمراه رژیم غذایی 

 به دیابت بارداری کاهش یافت. این صبحانه در زنان مبتال

 - (21)و همکاران   Yaoهای برخی تحقیقات )نتیجه با یافته

Shakil-ur-Rehman  تادیبی و همکاران  -(22)و همکاران

( همسو (25)و همکاران  Egger (24)بازیار و همکاران  -(23)

تفاوت داشت، شاید  (26)و همکاران  Shenoyهای  و با یافته

دلیل احتمالی این تفاوت در نتیجه هزینه کرد انرژی بیشتر در 

های تمرین در تحقیق حاضر باشد )به علت تعداد جلسات  هفته

هفته(، همچنین  6هفته در مقابل  8تمرینی بیشتر از 

 (27)و همکاران  Dunstanهای  های تحقیق حاضر با یافته یافته

ناهمسو بود، اگر چه تعداد جلسات تمرین در هفته در دو 

مطالعه یکسان بود، اما تأثیر این دو تحقیق بر سطح قند خون 

تواند به  باشد، دلیل احتمالی این تفاوت می ناشتا متفاوت می

سال( و  60-80ها در تحقیق دانستن ) علت سن باالی آزمودنی

ت ورزشی، یا به علت تفاوت در ها در اجرای تمرینا ناتوانی آن
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شیوه تمرینی )هوازی در تمرین حاضر و تمرینات تناوبی 

 .شدید در تحقیق دانستن( در دو تحقیق باشد

همچنین پژوهش حاضر نشان داد یک دوره تمرین هوازی 

باعث افزایش سطح انسولین  DASHبه همراه رژیم غذایی 

های برخی  افتهشود که با ی زنان مبتال به دیابت بارداری می

همسو  -و همکاران (12)رشید لمیر  Adams (28)تحقیقات )

 (29)نیا و همکاران های حامدی باشد. همچنین با یافته می

تواند در سطو   تفاوت داشت، دلیل احتمالی این تفاوت می

های استفاده شده  اولیه انسولین و یا مدت زمان اجرای پروتکل

های تحقیق حاضر با  د. همچنین یافتهدر این دو تحقیق باش

ناهمخوان بود، دلیل این  (30)و همکاران  Shabanهای  یافته

باشد،  ناهمخوانی احتماالً مدت زمان اجرای پروتکل تمرینی می

هفته  2زیرا در تحقیق شابان و همکاران، تمرینات به مدت 

اجرا شد که این احتمال وجود دارد که این مدت زمان تمرینی 

همچنین تفاوت در  برای تأثیر بر سطو  انسولینی کافی نباشد،

تواند از دیگر عوامل ناهمخوانی این دو  دو پروتکل تمرینی می

و تمرینات  HIITتحقیق باشد. تحقیق شابان و همکاران از نوع 

 تحقیق حاضر از نوع هوازی بوده است.

در بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی به همراه رژیم 

هفته  8روی مقاومت به انسولین مشاهده شد،  DASHغذایی 

، مقدار DASHتمرین هوازی به همراه رعایت برنامه غذایی 

( در زنان مبتال به دیابت HOMA-IRمقاومت به انسولین )

شود. فعالیت فیزیکی تأثیر مناسبی بر کاهش  بارداری کم می

مقاومت به انسولین دارد و تمرینات ورزشی، مقاومت به 

دهند. گفته شده تجمع اسیدهای چرب  را کاهش میانسولین 

 GLUT4 های عضالنی باعث مختل شدن انتقال آزاد در سلول

شود. ممکن است ورزش هوازی با افزایش  به سطح سلول می

های  ها در سلول اکسیداسیون اسیدهای چرب، از تجمع آن

(. از طرف (31)و همکاران  Shavandiعضالنی جلوگیری کند )

دیگر در گزارشات متعددی تأثیر تمرین هوازی در کاهش 

اومت به انسولین بیماران دیابتی گزارش شده است که نتایج مق

ها با نتایج تحقیق حاضر تا حدودی همخوان است  آن

(Shavandi  (31)و همکاران  Bacchi  (32)و همکاران  

Egger  (25)و همکاران  Misra  (33)و همکاران  De Feyter 

ناهمسو  (35)ولی با نتایج طالبی گرکانی  (34)و همکاران 

در تحقیقی به بررسی  (35)است. طالبی گرکانی و همکاران 

هفته تمرین مقاومتی بر غلظت گلوکز و مقاومت به  4تأثیر 

های صحرایی دیابتی پرداختند که نتایج  انسولین در سرم موش

هفته تمرین مقاومتی، تفاوت  4ها نشان داد پس از  تحقیق آن

داری در سطح گلوکز و مقاومت به انسولین یافت نشد،  معنی

همخوانی ممکن  ا تحقیق ما ناهمسو بود. دلیل ناکه این نتیجه ب

است شدت و حجم تمرین و همچنین حجم نمونه در تحقیق 

که  هفته بود، در حالی 4فوق بیان کرد، مدت تحقیق فوق 

هفته بود و همچنین شدت تمرین  8مدت تمرین تحقیق ما 

 در تحقیق ما باالتر بود 

 نتیجه گیری

های تحقیق حاضر نشان دهنده اثر مثبت تمرینات  یافته

 DASHورزشی بخصو، تمرینات هوازی همراه با رژیم غذایی 

در زنان باردار دیابتی  بر کنترل گلیسمیک خون به صورت 

ساعت پس از  2، قند خون دار قند خون ناشتا کاهش معنی

 مقاومت به انسولینناشتا، افزایش سطو  انسولین و کاهش 

به طور کلی با توجه به نقش اساسی تمرینات ورزشی باشد.  می

به خصو، تمرینات هوازی در بهبود اختالالت متابولیکی 

از جمله قند خون و بهبود حساسیت به  مرتبط با دیابت نوع دو

توان از نتایج  انسولین و همچنین افزایش سطو  انسولین، می

کرد که تأثیر تمرین هوازی همراه تحقیق حاضر نتیجه گیری 

های  توان در کنترل شاخص می DASHبا رژیم غذایی 

ثر باشد. همچنین ؤگلیسمیک افراد مبتال به دیابت بارداری م

توسط بیماران مبتال  DASHانجام تمرین هوازی همراه با رژیم 

بارداری مقاومت انسولینی را کاهش و حساسیت  به دیابت

 دهد.  میانسولینی را افزایش 

های بررسی مطالعه حاضر دارای نقاط قوت و ضعف  یافته

توان به  کوتاه بودن  نیز بوده است . از نقاط نقاط ضعف می

بر  DASHنسبی زمان مداخله ،عدم ارزیابی اثرات رژیم غذایی 

، ن ، عدم در نظر گرفتن گروه کنترلنتیجه بارداری  و زایما

های دو گروه از رژیم  عدم اطمینان از  تبعیت کامل آزمودنی

DASH   و عدم  محاسبه انرژی به صورت انفرادی با در نظر

 در بررسی اشاره کرد. Adjusted Ideal Body Weightگرفتن 

توان به سهولت دسترسی به  در خصو، نقاط قوت نیز می

مشارکت  نمونه به دلیل داشتن پرونده در مرکز جامع سالمت،

یک مامای کار آزموده و عدم خروج هیچ کدام از آزمودنی ها 

 در این بررسی اشاره کرد.
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Background and Objectives: Gestational diabetes is one of the most common diseases in pregnancy with transient 

effects on fetuses and mothers. The aim of this study was to assess effects of aerobic training and dietary approaches to 

stop hypertension diets on insulin response and resistance in women with gestational diabetes. 

 Materials & Methods: In this quasi-experimental study, 30 obese women with gestational diabetes at 24–28 weeks of 

gestation with an age range of 30–40 years were selected using random sampling and randomly grouped into three ten-

sample groups of dietary approaches to stop hypertension diets, aerobic training, and dietary approaches to stop 

hypertension diets and aerobic training. In aerobic training group, the eight-week training protocol started at 30% of the 

stored heart rate for 30 min and finished at 70% of the heart rate for 45 min. For macronutrients, dietary approaches to 

stop hypertension diets were similar to normal diets but rich in fruits (4–6) unit, vegetables (3–6) unit, whole grains (6–

13) unit, low-fat dairy products (2–4) unit and (1) unit of nuts, fats and oils (2–3) unit as well as meats, poultries and 

fishes (2) unit and contained small quantities of saturated fats with 2400 mg of sodium per day. Blood sampling was 

carried out to assess biochemical variables after 12 h of fasting at the beginning and end of eight weeks. Fasting blood 

sugar, 2-h blood sugar and insulin were assessed in fasting blood samples. Data were analyzed using Shapirville test, 

Leven test, correlated T,  analysis of variance and Bonferroni. Significance levels were reported for the statistical 

methods when p < 0.05. 

Results: Results showed that eight weeks of aerobic training with dietary approaches to stop hypertension  diets 

decreased fasting blood sugar levels (p = 0.001), 2-h blood sugar (p = 0.001) and insulin resistance (p = 0.02) and 

increased insulin levels (p = 0.002) in women with gestational diabetes (p < 0.05). 

Conclusion: It seems that aerobic training in combination with dietary approaches to stop hypertension diets is 

effective in improving blood sugar control and blood insulin levels in women with gestational diabetes. 

Keywords: Exercise, DASH diet, Insulin resistance, Gestational diabetes  
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