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 9317عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 

 .ها مرتبط است اکسیدان کاهش آنتیهای استرس اکسیداتیو و  دیابتی با افزایش شاخص وضعیت پیش هدف:

هوازی و تمرین  و آستانه بی Fatmaxهای  هفته تمرین تداومی با شدت 21مطالعۀ حاضر بررسی اثر هدف از 

مواد و  بود.  دیابتی پراکسیداسیون لیپید در بیماران پیششاخص های آنزیمی و  تناوبی شدید بر آنتی اکسیدان

کیلوگرم بر متر مربع،  9/12 ±4/2سال، شاخص توده بدنی  7/23 ±4 سنبیمار پیش دیابتی) 21 روش ها:

نفری کنترل  3گروه  4در  (لیتر در دقیقه 49/1 ±11/0درصد و اوج اکسیژن مصرفی  1/12 ±5/1چربی بدن 

(CON( گروه تمرین تناوبی ،)HIT گروه تمرین تداومی با شدت ،)Fatmax (FAT و گروه تمرین تداومی با )

هفته به  21به مدت  IATو  HIT ،FAT های آزمودنی گروه ( قرار گرفتند.IATهوازی ) بیشدت آستانه 

و  Fatmaxدر هر تناوب، شدت  VO2peak درصد  90)به ترتیب با شدت  ویژه خوداجرای تمرین ورزشی 

وتاز سوپر اکسید دیسم، (MDAهفته مالون دی آلدهید ) 21و بعد از قبل  .پرداختندهوازی(   شدت آستانه بی

(SOD)، ( کاتاالزCAT)اوریک اسید، ویتامین ،C  و ویتامینE و از  ها در آزمایشگاه سنجش خون آزمودنی

در مقایسه  یافته ها:  ها استفاده شد. آنکوا برای تجزیه و تحلیل دادهتحلیل واریانس همبسته و  t آماری آزمون

از تمرین در مقایسه با قبل از تمرین به طور در سه گروه تمرینی در پس  CATو  SODمیزان با گروه کنترل، 

هیچ یک از (. P≤05/0)، گلوکز ناشتا، اوریک اسید و انسولین کاهش یافت MDAداری افزایش و مقدار  معنی

به طور کلی،  نتیجه گیری:  تمرینات، مزیتی را نسبت به دیگری در تاثیر بر فاکتورهای اندازه گیری شده نداشت.

در های گالیسمیک  را در کنار شاخصهای استرس اکسیداتیو  شاخصظر از نوع آن، ورزشی صرفنتمرینات 

 با این حال، یک فرد پیش دیابتی با صرف زمان کمتری در تمرینات . بخشد بیماران پیش دیابتی بهبود می

اط با ، می تواند به فوایدی مشابه با تمرینات تداومی با شدت کم در ارتبانرژی برابر و صرف تناوبی شدید

توصیه نهایی، استفاده از تمرین تناوبی شدید برای این بیماران می  دست یابد که های استرس اکسیداتیو شاخص

                                                                                  باشد.

           .Fatmaxشدت  د،یشد یناوبت نیتمر ،یتداوم نیتمر ،یابتدی شیپ ،یشیاسترس اکساهایکلیدی:واژه

 


