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Abstract 

Background: Regular exercise prevents type 2 diabetes and improves the health status of 

individuals with type 2 diabetes by increasing insulin sensitivity. This review study aimed to 

investigate the effect of different exercise training on insulin sensitivity. 
Materials and Methods: To access the scientific researchers, the keywords insulin, insulin 

sensitivity, insulin resistance, diabetes, exercise training, exercise, resistance training, aerobic 

training, and HIIT were searched on PubMed, SID, Google Scholar, and Science Direct. One 

hundred thirteen articles were found in the initial search of which 17 duplicate articles were 

removed. Then, 72 unrelated articles from the scope of the review were removed, and finally, 

the present study was conducted by reviewing 24 articles. 

Results: Studies show that different types of exercise increase insulin sensitivity, and some 

studies have shown that insulin sensitivity will increase even without weight loss. 

Conclusion: The present review identifies that aerobic, resistance, HIIT, and combined 

exercises (of any intensity, duration, and type) lead to increased insulin sensitivity in 

individuals of any age, gender, BMI, healthy, or with type 2 diabetes or other diseases. 
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 یمطالعه مرور یک :نیبه انسول تیبر حساسمختلف  یورزش ناتیاثر تمر

 2یمستعل یزیپرووحید ، 1*ینیرستگار حس

 خالصه:

هدف . شودیم آنسالمت افراد مبتال به  تیو بهبود وضع 2نوع  ابتیاز ابتال به د یریشگیسبب پ نیبه انسول تیحساس شیافزافعالیت ورزشی منظم با  و هدف: سابقه

  باشد.بر حساسیت به انسولین می ی مختلفورزشتمرینات  اثر بررسیاز پژوهش حاضر 

انسولین، ی هاواژهدیو کل PubMed ،SID ،GoogleScholar، Sciencedirect ،MagIran یاطالعات یهااز بانک یبه مقاالت علم یجهت دسترس ها:اد و روشمو

مقاله یافت  113لیه در جستجوی اوّ ولین و دیابت و ترکیب کلمات فعالیت ورزشی، مقاومتی، تناوبی شدید و هوازی استفاده شد.انسلین، مقاومت به نسوحساسیت به ا

  مقاله، انجام گردید. 24سی رخارج شد و در نهایت پژوهش حاضر با برمقاله غیرمرتبط نیز از محدوده بررسی  72د؛ سپس گردیمقاله تکراری حذف  17شد که 

به  تیاند که حساسکرده انیمطالعات ب یبرخ د ونشویم نیبه انسول تیحساس شیمختلف باعث افزا یورزش یهاتیدهند که فعالیمطالعات نشان م هاییافته نتایج:

 خواهد کرد. دایپ شیبدون کاهش وزن افزا یحت نیانسول

 نیبه انسول تیحساس شیباعث افزا (نینوع تمر و با هرگونه شدت، مدت) یبیو ترک HIIT ،یمقاومت ،یهواز ناتیتمرکه کند یمرور حاضر مشخص م گیری:نتیجه

 شوند.یم گرید یهایماریب ریمبتال به سا ایو  2نوع  ابتیمبتال به د ای، سالم BMI ت،یسن، جنس هر در افراد با

 وزن، فعالیت ورزشیاضافه، چاقی، 2دیابت نوع  واژگان کلیدی:

 935-945، صفحات 1400شهریور  - ، مرداد3شماره پژوهشی فیض، دوره بیست و پنجم،  - نامه علمیدوماه                                                       

 

 مقدمه

با افزایش شیوع چاقی در جهان امروز که علت آن کاهش 

های مزمن نظیر فشار خون، بیماری ،بدنی استتحرک و فعالیت 

عروقی، مشکالت روانی، آرتریت، نقرس،  -های قلبی بیماری

های گوارشی، سرطان و دیابت افزایش های کیسه صفرا، بیماریبیماری

هایی که ارتباط نزدیکی با شاخص [. یکی از بیماری2،1یافته است ]

که شاخص طوری[. به3است ] 2توده بدن و اضافه وزن دارد، دیابت نوع 

 کیلوگرم بر مترمربع موجب افزایش بیش از حدّ 35توده بدنی بیشتر از 

 42برابر در زنان و  60به افزایش خطر دیابت تا بیش از  ،انسولین شده

با مقاومت به انسولین  2دیابت نوع  [.4]شود برابر در مردان منجر می

 شود؛گلوکز مشخص می اسکلتی و اختالل در متابولیسم -عضالنی 

 ،یدانشگاه راز ،یورزش یولوژیزیگروه ف ،یدانشکده علوم ورزشاستادیار،  .1

 رانیکرمانشاه، ا

 ،یورزش یولوژیزیگروه ف ،یانشکده علوم ورزش، دارشد یکارشناس یدانشجو .2

 رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز
دانشکده علوم ورزشی، گروه کرمانشاه، دانشگاه رازی،  ول:ؤنشانی نویسنده مس *

 08334279265 دورنویس:         فیزیولوژی ورزشی

  R.hoseini@razi.ac.ir پست الکترونيک:

 2/3/1400 تاریخ پذیرش نهایی:                  18/9/1399 :تاریخ دریافت

 

دارای  2بر اختالالت در هموستاز گلوکز، افراد مبتال به دیابت نوع عالوه

[. امروزه دیابت در 5اختالل در لیپید و سوخت و ساز بدن نیز هستند ]

 382که طوریای در حال افزایش است؛ بهطور گستردهسطح جهان به

 شودبینی میو پیش دارند 2در سراسر جهان دیابت نوع میلیون بزرگسال 

[. مطالعات 6میلیون نفر برسد ] 592به  2035این رقم تا سال  که

میلیون نفر دچار  3اپیدمیولوژیک حاکی از آن است که در ایران بیش از 

 7دیابت هستند، میزان شیوع دیابت آشکار در جمعیت بزرگسال ایران 

ایج [. براساس نت8،7درصد گزارش شده است ] 13درصد و دیابت پنهان 

و کیفیت زندگی  ثیر زیادی بر سالمتفعالیت ورزشی منظم تأ ،مطالعات

از جمله بیماری دیابت  ؛شودهای مزمن میدارد و باعث درمان بیماری

 آنکه بهبود حساسیت به انسولین موجب درمان یا پیشگیری از  2نوع 

دیابتی درصد از مبتال شدن افراد پیش 58که به میزان طوریبه ؛شودمی

[. فعالیت ورزشی باعث افزایش 10،9کند ]جلوگیری می 2به دیابت نوع 

 ،شود و به واسطه همین عملانتقال گلوکز عضالنی می

یابد که افزایش می GLUT4 (Glucose transporter-4)کنندهحمل

[. همچنین میزان 11شود ]انسولین می موجب افزایش حساسیت به

ت فعالیت ورزشی در افراد سالم نسباثر حساسیت به انسولین بر افزایش 

احتماالً [؛ 12]شش برابر بیشتر است ، 2به افراد مبتال به دیابت نوع 

کاهش وزن و کاهش چربی بدن نیز باعث افزایش حساسیت به انسولین 
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فعالیت  که اندکه در برخی مطالعات بیان کردهدر حالی[. 11]شود می

ورزشی بدون کاهش وزن هم باعث افزایش حساسیت به انسولین 

ثیرات آن بر أدر رابطه با شدت تمرینات ورزشی و ت[. 14،13]شود می

اند که تمرینات ورزشی حساسیت به انسولین نتایج مطالعات نشان داده

ثیر بیشتری بر حساسیت به انسولین و بهبودی دیابت نوع أبا شدت باال ت

توان به از مزایای استفاده از تمرینات با شدت باال می[. 16،15]د ندار 2

و  افزایش گلوکز در جریان خون، مصرف بیشتر گلیکوژن عضالنی

اشاره کرد؛ به  ،شودهای انرژی که موجب کاهش وزن میافزایش هزینه

ثیر بیشتری بر أهوازی تهای فسفاژن و گلیکولیز بیتمسهمین دلیل سی

انسولین دارند. با وجود اثرات مثبت فعالیت ورزشی بر حساسیت به 

تمرینات از ال است که کدام نوع ؤهنوز جای س ،حساسیت به انسولین

مقاومتی، حاد، ترکیبی، استقامتی و هوازی مفیدتر است؛ بنابراین، در 

نتایج مقاالت  های ورزشی را بررسی کرده،این مطالعه انواع فعالیت

تا با بررسی  شده استبه انسولین گزارش  مختلف در مورد حساسیت

 گیری کلی برسیم.ها به یک نتیجهآن

 

 هامواد و روش

 2020تا  2000شده از سال در مطالعه حاضر، تحقیقات منتشر

مورد بررسی قرار  ،که در مورد انسولین و حساسیت به انسولین بودند

با در نظر گرفتن  ،مرتبطفارسی گرفتند. در این مطالعه جستجوی مقاالت 

های انسولین، حساسیت به انسولین، مقاومت به انسولین و دیابت و واژه

ترکیب کلمات فعالیت ورزشی، مقاومتی، تناوبی شدید و هوازی در 

. برای صورت گرفت SIDو  Magiranهای تخصصی فارسی پایگاه

و  Insulin sensitivity و Insulinهای واژه ،یافتن مقاالت التین

 HIITو  exercise training ،resistance training ترکیب کلمات

 ScienceDirectو  Google scholar ،PubMed هایدر پایگاه

رود به تحقیق برای مقاالت مورد جستجو قرار گرفتند؛ معیار و

چاپ  معتبرپژوهشی و یا  - شده این بود که در نشریات علمیانتخاب

باشند. در  حساسیت به انسولین برمورد تأثیر ورزش  شده و در

د، گردیمقاله تکراری حذف  17مقاله یافت شد که  113لیه جستجوی اوّ

مقاله غیرمرتبط با  72در غربالگری مرحله دوم براساس معیارهای ورود 

نظر، نیز از محدوده بررسی خارج شد و در نهایت براساس موضوع مورد

 ،براساس عنوان پژوهش حاضرنظر اصول استاندارد و عنوان مقاالت مدّ

 .(1شماره  )شکل مقاله، انجام گردید 24کار با 

 

مراحل جستجو و نحوه بررسی مقاالت -1 شماره شکل

  نتایج

در هر دو  انواع تمرینات ورزشی ،براساس نتایج مطالعات

های کنترل گالیسمیک از باعث بهبود شاخص ،جمعیت سالم و بالینی

 ( و حساسیت به انسولین به HbA1cجمله هموگلوبین گلیکوزیله )

طور کلی پذیرفته شده به؛ شود)مدت و شدت( می «دوز»وابسته به  شیوه

های ناشی از تمرین در کنترل قند خون منجر به بهبود است که پیشرفت

کننده های تنظیمطریق تنظیم افزایشی پروتئین عملکرد انسولین از

،  Akt1/2،AS160مانند  ،هموستاز اصلی گلوکز عضله اسکلتی

AMPK ، تر از همه و مهم 2هگزوکینازGLUT4 همچنین،  ؛شودمی
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یافته انسولین ممکن است از طریق بیوژنز میتوکندری عملکرد بهبود

عالوه تنظیم افزایشی ناشی از ورزش و عملکرد بهبودیافته میتوکندری به

شود، رخ اکسیدانی که منجر به بهبود هموستاز ردوکس میآنتیدفاع 

 .دهد

 بحث 

تغییر در سبک  ،براساس نتایج مطالعات: تمرینات هوازی

 تواندخصوص تمرینات هوازی میبه افزایش فعالیت ورزشی و زندگی

و  2باعث افزایش حساسیت به انسولین در افراد مبتال به دیابت نوع 

 بر همین اساس،. شود افراد سالمدر  2پیشگیری از ابتال به دیابت نوع 

Kleinert  روی  شان با بررسی فعالیت ورزشی برمطالعهو همکاران در

فعالیت ورزشی باعث کاهش وزن، که  گزارش کردندهای چاق موش

از طریق  افزایش حساسیت به انسولین در نهایت کاهش توده چربی و

در AMPK (Activated protein kinase ) پروتئین کردنفعال

 ایدر مطالعهو همکاران،  Kasumov [.17]د گردمی عضالت اسکلتی

نفر مبتال به دیابت  10نفر سالم و  14بزرگسال چاق ) 24 روی برکه 

در هفته و هر  تمرین جلسه 5ای با هفته 12برنامه تمرینی با ( 2نوع 

 انجام دادند؛ ضربان قلب بیشینهدرصد  80-85ساعت با شدت  1جلسه 

طور وزن و درصد چربی بدن به ،هوازی به دنبال تمرینات ند کهنشان داد

حساسیت به در  معناداری کاهش پیدا کرد؛ همچنین افزایش معناداری

 Priorبر این، عالوه[؛ 18] مشاهده شد افزایش انسولین در هر دو گروه

 6به دنبال را کاهش وزن و بهبود در حساسیت به انسولین  و همکاران

 Xing [.19] مزمن در میان افراد سالمند چاق گزارش کردندماه تمرین 

فشارخونی با های مبتال به پیشبر روی موش ایمطالعه و همکاران

هفته  4دقیقه در مدت  60روز در هفته و هر جلسه  5 یپروتکل تمرین

تمرینات شنا بر روی که  گزارش کردندو  انجام دادندتمرینات شنا 

فشارخونی باعث افزایش حساسیت به انسولین های مبتال به پیشموش

بر  یورزش تیاثر فعال به بررسی. ایزدی و همکاران [20] شودمی

و افراد  2حساسیت به انسولین در دو گروه افراد مبتال به دیابت نوع 

به میزان  2افراد مبتال به دیابت نوع که  نتایج نشان داد ؛پرداختند سالم

 دارندتری نسبت به افراد سالم انسولین پایینداری حساسیت به معنی

[21.] Dubé که تمرینات  سالم فرد 55 روی ن با مطالعه برو همکارا

 ،انجام داده بودند جلسه 3-5و هر هفته بین  هفته 16به مدت  هوازی را

باعث افزایش حساسیت به انسولین  هوازیتمرینات که گزارش کردند 

حساسیت به انسولین به شدت  در میزانشده بود که این میزان افزایش 

به بررسی اثر و همکاران  Bajpeyi [.22] بستگی داردتمرینات ورزشی 

ن وزتحرک، دارای اضافهماه بر روی افراد کم 8تمرینات هوازی به مدت 

ساعت پس از اتمام دوره  24 و نتایج نشان داد کهو چاق پرداختند 

باال بوده  های تمرینیگروهحساسیت به انسولین در تمامی  ،یتمرین

حساسیت به  ،یروز پس از پایان دوره تمرین 15که ؛ در حالیاست

 [.23] بودتحرک همچنان باال باقی مانده انسولین فقط در افراد کم

Venables  هفته تمرینات هوازی بر روی  8در بررسی اثر و همکاران

 %27 افزایش موجب هوازیتمرینات  که افراد چاق گزارش کردند

 ایمطالعهو همکاران،  Goulet [.24] شده استحساسیت به انسولین 

روز  3سالم با برنامه تمرینی  سالمندزن  8زن جوان سالم و  14بر روی 

مدت  ،ضربان قلب بیشینه درصد 60-95شدت تمرین بین ) در هفته

اند؛ ( انجام دادهماه 6و به مدت  دقیقه 25-60زمان هر جلسه تمرین 

و max2VO (Volume Oxygen Maximum ) که نشان دادنتایج 

؛ در افزایش یافته بود طور معناداریبه توده بدون چربی در هر دو گروه

حساسیت به انسولین فقط در گروه زنان جوان  که افزایش درحالی

مشاهد شد؛ این محققان دالیل عدم تغییر حساسیت به انسولین در افراد 

نسبت روز پس از آخرین جلسه تمرین  5تا  3ی گیراندازهسالمند را به 

هفته تمرینات هوازی به  8به بررسی و همکاران  Bruce [.25] دادند

و  2بر روی بیماران مبتال به دیابت نوع جلسه در هفته  3مدت 

فرد سالم در گروه  6و  2بیمار مبتال به دیابت نوع  7)سالم  یهاآزمودنی

حساسیت به انسولین ؛ این محققان افزایش معناداری در کنترل( پرداختند

 [.5] و افراد سالم( مشاهده کردند 2در هر دو گروه )دیابت نوع 

Duncan  هر )ماه  6به مدت به بررسی اثر تمرینات هوازی و همکاران

با شدت در هر جلسه(  دقیقه 30جلسه تمرین با مدت زمان  5-7هفته 

فرد  18، بر روی اکسیژن مصرفیدرصد حداکثر  65-75و  55-45

 با اینکه نتایج نشان داد  و پرداختندزن(  6مرد و  12تحرک )کم

 ها مشاهده نشد؛ اماکاهش وزن معناداری در میان آزمودنی تمرینات

 Short [.13] مشاهده گردیدحساسیت به انسولین معناداری در افزایش 

 21-87دامنه سنی  بر روی زنان و مردان با ایمطالعهدر  و همکاران

گزارش  ،انجام داده بودند هفته 16مدت  به که تمرین هوازی را سال

گلیسیرید هوازی باعث کاهش چربی شکمی و تری اتتمرینکه کردند 
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افزایش اما  ؛عضالنی در تمام سنین شده بود GLUT4پالسما و افزایش 

 درکه مشاهده شد؛ در حالی انجوان در حساسیت به انسولین فقط در

 وجود نداشتتغییری در حساسیت به انسولین  سالمندافراد میانسال و 

[26.] Stallknecht به بررسی اثر تمرینات هوازی بر روی  و همکاران

پرداختند، نتایج این مطالعه نشان تحرک جوان کم 8جوان ورزشکار و  8

باعث افزایش حساسیت به انسولین در جذب  هوازیتمرینات که  داد

براساس نتایج مطالعات، طور کلی به [.27] گرددمیگلوکز در بدن 

همچنین  و شودتمرینات هوازی باعث افزایش حساسیت به انسولین می

ثیر آن بر افراد ذکر أهایی برای بهبودی حساسیت به انسولین و تمکانیسم

 با افزایشتواند می منظم هوازیتمرینات  سو،از یک شده است؛

؛ بنابراین، اکسیداسیون چربی، سهم چربی از اکسیداسیون را افزایش دهد

بهبود توجهی طور قابلحساسیت به انسولین به تمرینات هوازیدر طول 

سازی و افزایش باعث فعال از سوی دیگر، تمرینات هوازی [؛24] یابدمی

در عضالت MUP1 (Major urinary-1 protein )فراوانی پروتئین 

نیز باعث  AMPK؛ گذاردثیر میأت AMPKپروتئین بر  شده که این

همین امر  ،شدهکننده به انسولین در عضالت سازی اثرات حساسفعال

که نتیجه  [؛17] گرددمیباعث افزایش حساسیت به انسولین در عضالت 

جذب  افزایش ،به دنبال تمرینات هوازیافزایش حساسیت به انسولین 

حساسیت بر این، عالوه [؛27] باشدمیگلوکز در بافت چربی زیر جلدی 

و  Goulet راستا،در همین  ارتباط دارد،افراد  سنّ بابه انسولین 

حساسیت به انسولین فقط  سالمنددر افراد  که گزارش کردند همکاران

باال خواهد ماند و دوره تمرینی  تمرینات هوازیساعت پس از  24تا  15

ثیر زیادی بر طول زمان افزایش حساسیت به انسولین أمدت نیز تطوالنی

ثیر أتواند بر حساسیت به انسولین تهمچنین انرژی مصرفی می ؛ندارد

باالتری  max2VO دارای تمرین، که زنان جوانبه طوری ؛داشته باشد

دهد که افراد به خود نشان میداشتند و این به نو سالمندنسبت به زنان 

جوان در یک شدت و مدت زمان مشخص انرژی بیشتری نسبت به افراد 

حساسیت به  که همین عاملی است که افزایشکنند مصرف می سالمند

 در جدول[. 25] نسبت به افراد سالمند داشته باشندانسولین بیشتری 

بر حساسیت  هوازیثیر تمرین ای از مطالعات درباره تأخالصه 1 شماره

به انسولین ذکر شده است. 

 

 بر حساسیت به انسولین ثیر تمرین هوازیأای از مطالعات درباره تخالصه -1شماره جدول 

 نتایج هاآزمودنی زمینه مورد بررسی محققان

Kleinert همکاران و 

(2018) [17] 

 ی مسیرهای سلولی مرتبط با تغییر حساسیت بهپروتئومیک کمّ خصوصیات

 دنبال تمرینات ورزشیهانسولین در عضله اسکلتی ب
 های چاقموش

کاهش وزن، کاهش توده چربی، افزایش 

 از طریق فعال کردن حساسیت به انسولین

 در عضالت اسکلتی AMPK پروتئین

Kasumov و همکاران 

(2015 )[18] 

 2تال به دیابت نوع بثیر فعالیت ورزشی بر حساسیت به انسولین در افراد متأ

 و افراد چاق

نفر  14بزرگسال چاق،  24

نفر مبتال به  10 ،سالم

 2دیابت نوع 

کاهش وزن و چربی بدن همچنین افزایش 

 معنادار حساسیت به انسولین

Prio ( 2014) و همکاران

[19] 
 ثیر تمرین هوازی بر حساسیت به انسولینأت

بزرگساالن مبتال به عدم 

 تحمل گلوکز
 به انسولینکاهش وزن و بهبود حساسیت 

Xing ( 2013) و همکاران

[20] 

های مبتال به ثیر فعالیت هوازی بر حساسیت به انسولین در موشأت

 فشارخونپیش

های مبتال به موش

 خونیفشارپیش

افزایش حساسیت به انسولین به دنبال فعالیت 

 هوازی

( 2013ایزدی و همکاران )

[21] 
 به انسولین مدت بر حساسیتثیر فعالیت ورزشی کوتاهأت

 2افراد مبتال به دیابت نوع 

 و افراد سالم

حساسیت به  2افراد مبتال به دیابت نوع 

 .داشتندسالم تری نسبت به افراد انسولین پایین

Dubé (2012ن )و همکارا 

[22] 
 افراد سالم شدت فعالیت ورزشی و حساسیت به انسولین

تمرینات هوازی باعث افزایش حساسیت به 

شده است که این میزان به شدت انسولین 

 .تمرین بستگی دارد

Bajpeyi و همکاران 

(2009 )[23] 
 ثیر شدت و حجم ورزش بر ماندگاری حساسیت به انسولینأت

تحرک، دارای افراد کم

 زن و چاقاضافه و

روز پس از پایان دوره تمرینی فقط در  15

تحرک حساسیت به انسولین باال گروه افراد کم

 .بودباقی مانده 
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Venables و همکاران 

(2008) [24] 
 افراد چاق ثیر تمرین استقامتی و چاقی بر متابولیسم و حساسیت به انسولینأت

حساسیت به  %27تمرینات موجب افزایش 

 .انسولین شده است

Goulet و همکاران 

(2005 )[25] 
 زنان جوان و زنان مسن ثیر حساسیت به انسولین در زنان جوان و مسنأت

افزایش حساسیت به انسولین فقط در گروه 

 .زنان جوان اتفاق افتاده بود

Bruce و همکاران 

(2004) [5] 

تغییرات حساسیت به انسولین پس از فعالیت ورزشی در افراد مبتال به 

 2دیابت نوع 

بیمار مبتال به دیابت نوع  7

 فرد سالم 6و  2

در هر دو گروه حساسیت به انسولین افزایش 

 کرده بودپیدا 

Duncan و همکاران 

(2003) [13] 
 تحرکافراد کم فعالیت ورزشی و حساسیت به انسولین

حساسیت به انسولین  ،بدون تغییر در وزن افراد

 .افزایش پیدا کرده بود

Short (2003) و همکاران 

[26] 
 اثر فعالیت هوازی و سن بر حساسیت به انسولین

زنان و مردان با دامنه سنی 

 سال 87تا  21

فقط در افراد جوان حساسیت به انسولین بهبود 

 .پیدا کرده بود

Stallknecht و همکاران 

(2000) [27] 
 ثیر تمرین هوازی بر حساسیت به انسولین بافت چربیأت

 8جوان ورزشکار و  8

 حرکتجوان کم
 افزایش حساسیت به انسولین

 

اصلی برداشت  محلّ ،عضله اسکلتیجا که از آن :تمرینات مقاومتی

های تمرینات مقاومتی با انقباض ؛گلوکز در حالت طبیعی است

انسولینی بر برداشت گلوکز در عضله اسکلتی شبهثیرات أت ،ایزومتریک

روش  ،توان فرض کرد که افزایش توده عضالنیمی ؛ بنابرایندندار

شده است گزارش ثری در بهبود حساسیت به انسولین است؛ همچنین ؤم

گلیسیرید عضالنی با مقاومت به انسولین ارتباط دارد، که افزایش تری

حساسیت به ، گلیسیرید عضالنیتری تغییر در احتماالً دلیلبه همین 

و همکاران  Ismail؛ در همین راستا. ددهمیثیر قرار أتانسولین را تحت

جلسه  3وزن با برنامه تمرینی روی مردان دارای اضافه خود بر مطالعهدر 

-20و به مدت  یک تکرار بیشینه %80با شدت هفته  6به مدت در هفته 

زمان کوتاه نیز تمرینات مقاومتی با مدتکه  گزارش کردنددقیقه،  15

 و Croymans [.28] شودباعث افزایش حساسیت به انسولین می

 باعث کاهش کلّ  تمرینات مقاومتی هفته 12 که گزارش کردند همکاران

در نهایت این تغییرات  شده است کهتوده چربی و درصد چربی بدن 

 همچنین، .[29]ت بوده اسحساسیت به انسولین همراه با افزایش 

Brooks  روی افراد مبتال به دیابت نوع  خود بر مطالعهو همکاران در

هفته باعث افزایش  16به مدت  مقاومتیکه تمرینات  گزارش کردند 2

حساسیت به انسولین و  حجم عضالنی ،قدرت بدنی، کیفیت عضالت

یک روش  عنوانبنابراین این محققان تمرینات مقاومتی را به .گرددمی

 Shaibi[. 30] اندپیشنهاد کرده 2تمرینی مفید برای کنترل دیابت نوع 

که تمرینات  وزنروی مردان دارای اضافه بر ایمطالعه بعد ازو همکاران 

 ،جلسه انجام داده بودند 2هفته و هر هفته  16مقاومتی را به مدت 

ر توجهی دتمرینات مقاومتی باعث افزایش قابلگزارش کردند که 

 بر این،عالوه [.31] گرددمیحساسیت به انسولین مستقل از ترکیب بدن 

Koopman ای تمرین مقاومتی بر جلسهدر یک مطالعه تک و همکاران

تکراری و با  10ست  8عضالت پا با تمرین  روی مردان که در آن

یک که  گزارش دادند ،انجام شده بودیک تکرار بیشینه  %75شدت 

بدن  مقاومتی باعث افزایش حساسیت به انسولین در کلّجلسه تمرین 

ساعت پس از اتمام جلسه تمرین مقاومتی  24شود؛ و همچنین تا می

طور به [.32] حساسیت به انسولین در سطح باالیی باقی خواهد ماند

افزایش با ظرفیت عملکردی عضالت سو، از یک :توان گفتکلی می

همین عامل سبب افزایش حساسیت  و کندحجم عضله افزایش پیدا می

 ؛ از سوی دیگرگرددیم یمقاومت ناتیتمر دنبال بهعضله  به انسولین

 و خواهد کردتوجهی فعال را به طور قابل AMPK ،مقاومتی اتتمرین

IMTG (Intramyocellular triacylglycerol)  کاهش نیز را

 همفیبرهای عضالنی  ،هایپرتروفیبراساس نتایج مطالعات  [.32] دهدمی

حساس به عضالنی زیرا تارهای  ؛اهمیت باالیی برخوردار استاز 

حاوی ظرفیت اکسیداتیو و میتوکندری بیشتر و تراکم مویرگی ، انسولین

مقاومتی  تمریناتهایپرتروفی عضله در اثر  و در نتیجه باشندمیباالتری 

 ؛[33،30]شود بدن می باعث افزایش حساسیت به انسولین در کلّ

 ،عمل انسولین درگیر درهای مکانیسمشده در باال، بر موارد ذکرعالوه

ها در آبشار سیگنالینگ انسولین، مانند غلظت لفهؤشامل تنظیم مجدد م

، گلیکوژن سنتاز و همچنین Bپروتئین گیرنده انسولین، پروتئین کیناز 

 2 شماره در جدول .[31]ت اس (GLUT-4) دهنده گلوکزانتقال

حساسیت به  بر ثیر تمرین مقاومتیأای از مطالعات درباره تخالصه

 انسولین ذکر شده است.
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 بر حساسیت به انسولین تمرین مقاومتیثیر أای از مطالعات درباره تخالصه -2 شماره جدول

 نتایج هاآزمودنی زمینه مورد بررسی محققان

Ismail مدت بر حساسیت به ثیر تمرین مقاومتی کوتاهأت [28] (2019ن )و همکارا

 انسولین

 افزایش حساسیت به انسولین وزنمردان دارای اضافه

Croymans ثیر تمرین مقاومتی بر حساسیت به انسولین أت [29] (2013) همکاران و

 عضالنی

کاهش توده چربی و افزایش حساسیت به  تحرکمردان جوان چاق و کم

 انسولین

Brooks بزرگساالن مبتال به دیابت نوع تمرینات قدرتی و حساسیت به انسولین [30] (2007) و همکاران 

2 

افزایش قدرت بدنی، کیفیت عضالت، 

 حجم عضالنی و حساسیت به انسولین

Shaibi حساسیت به انسولین مستقل از افزایش  وزنمردان نوجوان دارای اضافه تمرینات مقاومتی و حساسیت به انسولین [31] (2006) و همکاران

 ترکیب بدن

Koopman ثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر حساسیت به أت [32] (2005) و همکاران

 انسولین

حساسیت  ،ساعت پس از پایان تمرین 24 مردان سالم

 .به انسولین در سطح باال باقی مانده بود

 

پر  ،یانفجار یهاتیشامل فعال HIIT: (HIITتمرینات تناوبی شدید )

شدت )حفظ پروسه کم یکاوریر یهاشدت، کوتاه و متناوب با دوره

 HIIT برنامههای اخیر استفاده از . در سالتاما با شدت کم( اس نیتمر

 یورزش به نسبت زمان یروش برا نیکارآمدتر دیشا و رواج یافته است

و همکاران نیز در  Za’donباشد. در همین رابطه؛  د،یکنیکه صرف م

 HIIT برنامهکه  گزارش کردندروی افراد جوان چاق  بر ایمطالعه

 و همکاران Søgaard. [34] شودباعث افزایش حساسیت به انسولین می

سو، از یک سالمندبر روی افراد  HIIT برنامههفته  6 که گزارش کردند

حساسیت  و از سوی دیگر، سبب افزایشوساز بدن باعث بهبود سوخت

زاده و کاظم در همین راستا، ؛[35] گرددمردان و زنان میبه انسولین 

 و روی مردان جوان پرداختند بر HIITبرنامه ثیر أبررسی ت به همکاران

که این نوع تمرینات باعث بهبود حساسیت به انسولین  گزارش دادند

خود دریافتند که  مطالعهو همکاران در  Marcinko [.36] شودمی

بدون تغییر در وزن بدن نیز باعث بهبود حساسیت به  HIITبرنامه 

 حساسیتافزایش که بیان کردند  این محققان ؛ همچنینشودانسولین می

 مستقل از فسفوریالسیون آنزیم HIITبه دنبال برنامه انسولین  به

و  Sandvei [.37] افتدمی( اتفاق ACC) الزیکوآکربوکسلیاست

باعث  حتی در افراد سالم HIITبرنامه که گزارش کردند  همکاران

؛ همچنین این شودافزایش حساسیت به انسولین و پروفایل کلسترول می

 حساسیت به انسولین بدون تغییراین افزایش در که محققان اظهار کردند 

ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی در  60که طوریبه ؛بوده است وزن

حساسیت به انسولین همچنان در  ،گروه تمرینات با حداکثر سرعت

به  های محیطیبیشتر سازگاریاحتمااًل . [38] اال باقی مانده بودسطح ب

های عضالنی مرتبط به تغییرات آنزیمی در سلول HIITدنبال برنامه 

های آنزیمی و سازگاریی سازوکار مولکولکه بر همین اساس  هستند

کننده آدنوزین دن پروتئینی به نام پروتئین کیناز فعالکربه فعال

این پروتئین از جمله . [39] دنشو( نسبت داده میAMPKمونوفسفات )

ها به برای افزایش ورود گلوکز به داخل سلول احتمالیسازوکارهای 

که باعث  است HIITبرنامه های عضالنی در حین خصوص سلول

براساس نتایج مطالعات . [36] شودافزایش حساسیت به انسولین می

نشان داده شده است که انجام هر جلسه خوبی شده در این زمینه بهانجام

مالحظه فعالیت این پروتئین های تناوبی شدید به افزایش قابلفعالیت

مدت های تداومی طوالنیشود که مشابه با فعالیتسیگنالی منجر می

تغییرات در به شدن این پروتئین را ترین عامل فعالمحققان مهمو  است

 ،40] اندنسبت دادهی داخل سلول نسبت بین غلظت آدنین نوکلئوتیدها

تغییرات سریع  HIITبرنامه که  در همین راستا، گزارش شده است ؛[41

سازی ی در فعالعامل مهمّ و کندو ناگهانی را در این نسبت ایجاد می

و همکاران علت  Za’donبر این، عالوه. [39]ت اس AMPKپروتئین 

 افزایش بیان HIITبه دنبال برنامه افزایش حساسیت به انسولین را 

PGC-1α (Peroxisome proliferator-activated receptor 

gamma coactivator 1-alpha ) و سطح بیان ژنAdipoR1 

(Adiponectin receptor 1 )3 شماره در جدول .[34] دانستند 

بر حساسیت به انسولین  HIITثیر برنامه أای از مطالعات درباره تخالصه

 ذکر شده است. 
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 بر حساسیت به انسولین HIITثیر أای از مطالعات درباره تخالصه -3شماره  جدول

 نتایج هاآزمودنی زمینه مورد بررسی محققان

Søgaard [35] (2018) و همکاران 
باعث افزایش حساسیت به انسولین در  HIITبرنامه 

 .شودافراد مسن می
 افراد سالمند

ساز و افزایش حساسیت به وبهبود سوخت

 انسولین

 [36] (2016زاده و همکاران )کاظم
بر ترکیب بدن، پروفایل لیپیدی و  HIITثیر برنامه أت

 حساسیت به انسولین
 بهبود حساسیت به انسولین مردان جوان

Marcinko ثیر برنامه تأ [37] (2015) و همکارانHIIT های چاقموش بر حساسیت کبدی و بافت چربی 
بدون تغییر در وزن بدن باعث افزایش 

 .شودحساسیت به انسولین می

Sandvei ثیر أت [38] (2012) و همکارانHIIT افراد سالم در افراد سالم 
ساعت پس از جلسه تمرین حساسیت  60

 .به انسولین در سطح باال باقی مانده بود

 

تمریناتی هستند که از چندین گروه  ،تمرینات ترکیبی :تمرینات ترکیبی

عدد نیاز دارند که امروزه مفاصل متکنند و به حرکت عضالنی استفاده می

بخشی و تحقیقاتی نیز بر اثر ندای شدههای ورزشی از برنامهجزء مهمّ

که گزارش شده است  .اندکید کردهأتمرینات ترکیبی در بزرگساالن ت

ایش حساسیت به انسولین و بهبود با افزد نتوانتمرینات ترکیبی می

 Langleite [.42] دنگرد 2دیابت نوع  باعث بهبودیمتابولیسم گلوکز 

ترکیبی )مقاومتی و استقامتی(  که تمریناتگزارش کردند و همکاران 

در ، قدرت، ترکیب بدن و حساسیت به انسولین max2VOباعث بهبود 

به  ایمطالعهو همکاران  AbouAssi [.43] دنگردافراد میانسال می

 وزنافراد دارای اضافهروی  جلسه تمرین در هفته بر 3ماه با  8مدت 

گروه تمرینات مقاومتی،  3را به ها منظور، آزمودنی. بدینانجام دادند

این محققان  .هوازی و تمرینات ترکیبی مقاومتی و هوازی تقسیم کردند

که تمرینات ترکیبی باعث افزایش حساسیت به انسولین  گزارش کردند

دوره تمرینی  روز پس از اتمام 14 ، حتیدنشوساعت می 24پس از 

در گروه تمرینات ترکیبی باال  %52هنوز حساسیت به انسولین به مقدار 

در گروه تمرینات مقاومتی و هوازی تغییری  کهدر حالیباقی مانده بود؛ 

و همکاران  Glynn [.44] در حساسیت به انسولین به وجود نیامده بود

مقاومتی و )شامل ماه با تمرینات ترکیبی  6به مدت  ایمطالعهدر 

حساسیت باعث بهبود تمرینات ترکیبی انجام  که کردند گزارش (هوازی

، حساسیت به انسولین و اسیدهای فعالیت ورزشیو بین شد به انسولین 

که این محققان در حالیای پالسما تعامل وجود داشت؛ آمینه زنجیره

تغییر در ترکیب توده بدن ارتباطی با حساسیت به که اظهار کردند 

روی زنان و  بر ایمطالعهو همکاران در  Malin [.45] انسولین ندارد

گزارش کردند که تمرینات ترکیبی و مکمل دیابت مردان مبتال به پیش

 سمی. مکان[46] استشده حساسیت به انسولین متفورمین باعث بهبود 

به تمرینات ترکیبی  نیبه انسول تیول تداوم حساسؤمس یاصل یسلول

 در آن دخیل باشدعامل  کیاز  شیممکن است ب یول ،ستیمعلوم ن

تحمل  ایو  ینیانسول تیحساستمرینات ترکیبی جلسه  کی یحت؛ [47]

 شیافزا یورزش رو اثر حادّ. [48] بخشدمی را بهبود یگلوکز خوراک

ل قنا ستمیشدن سمربوط به فعال نیبه انسول یسکلتا عضله تیحساس

 خون انیجر شیعضله و افزا کوژنیگل هیتخل ،یعضله اسکلتز گلوک

گلوکز توسط  میتنظ ،. براساس نتایج مطالعات[48] عضله اسکلتی است

تمرینات انجام  ؛شودیورزش اعمال م یاثرات جلسات متوال عیتجم

 م استل زمان با جواب سازشی ساختاری توأطودر  ورزشی ترکیبی

بر حساسیت ثیر تمرینات ترکیبی ؛ بنابراین مکانسیم احتمالی تأ[49،48]

سو، انجام تمرینات مقاومتی با صورت است که از یکبه انسولین به این

بدن را  افزایش توده عضله اسکلتی همراه است و ذخیره گلوکز کلّ

 که ثیریأاز سوی دیگر تمرینات هوازی به علت ت؛ [48] دهدافزایش می

بر روی کاهش توده چربی و بهبود ترکیب بدن دارند؛ بنابراین انجام 

ز تمرینات به صورت تمرینات ترکیبی به مراتب از انجام هر کدام ا

در  د.نثیر بیشتری بر روی افزایش حساسیت به انسولین دارتأ ،جداگانه

بر  ثیر تمرینات ترکیبیأای از مطالعات درباره تخالصه 4جدول 

 حساسیت به انسولین ذکر شده است. 
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 ترکیبی بر حساسیت به انسولین اتثیر تمرینای از مطالعات درباره تأخالصه -4شماره  جدول

 نتایج هاآزمودنی زمینه مورد بررسی محققان

Langleite [43] (2016) و همکاران 
ثیر تمرینات ترکیبی بر حساسیت به انسولین، أت

 ترکیب بدن و توده چربی
 تحرک میانسالافراد کم

بهبود قدرت، ترکیب بدن و حساسیت به 

 انسولین

AbouAssi [44] (2015) و همکاران 
ترکیبی بر حساسیت به انسولین و ترشح  اتاثر تمرین

 آن
 وزنبزرگساالن دارای اضافه

روز پس از اتمام دوره تمرینی  14

 بوده حساسیت به انسولین در سطح باالیی

Glynn [45] (2015) و همکاران 
ترکیبی بر اسیدهای آمینه، متابولیسم و  اتثیر تمرینتأ

 حساسیت به انسولین
 بهبود حساسیت به انسولین وزنافراد دارای اضافه

Malin [46] (2012) و همکاران 
ترکیبی و متفورمین بر حساسیت به  اتاثر تمرین

 دیابتانسولین در افراد مبتال به پیش
 بهبود حساسیت به انسولین دیابتافراد مبتال به پیش

 گیرینتیجه

حساسیت به انسولین از موضوعاتی است که بررسی تغییرات 

زیرا حساسیت به انسولین باعث پیشگیری  ؛دارای اهمیت فراوان است

شود. می 2و دیابت نوع  دیابت، بهبود پیش2آمدن دیابت نوع وجوداز به

از عوامل اثرگذار بر حساسیت به انسولین فعالیت ورزشی است؛ فعالیت 

باعث  2فراد مبتال به دیابت نوع ورزشی همچنین در افراد سالم و ا

؛ حتی نتایج برخی از مطالعات شودافزایش حساسیت به انسولین می

ممکن فعالیت ورزشی بدون کاهش در وزن بدن اند که گزارش کرده

نتایج نشان  بر این،گردد. عالوهموجب بهبود حساسیت به انسولین  است

افراد مسن کمتر از افراد جوان در  در حساسیت به انسولینکه اند داده

            طور کلی، انجام تمرینات اما بهکند. هنگام فعالیت ورزشی بهبود پیدا می

( در و ترکیبی HIITتمرینات هوازی، مقاومتی، ورزشی مختلف )

صورت رعایت اصول انجام تمرینات در بهبود حساسیت به انسولین 

یبی به مراتب از انجام هر کدام از ثر است؛ اما انجام تمرینات ترکؤم

تر است؛ اما تنهایی در بهبود حساسیت به انسولین مناسبتمرینات به

گونه تمرینات ورزشی برای ه این نکته توجه کرد که انجام هرباید ب

نظر ، پرفشاری خون و... زیر2بیل دیابت نوع از ق ،بیماران خاص

متغیرهای اصلی ه تمرینات ورزشی صورت گیرد تا طمتخصص در حی

کنترل گردد که عدم  شدت، مدت، تکرار جلسات و...تمرین نظیر 

تنها نتیجه مثبت شود تمرینات ورزشی نهرعایت این نکته باعث می

و شدید شدن روند بیماری دیدن بلکه موجب آسیب  ،نداشته باشند

 خواهد شد.

 

 تشکر و قدردانی

دانشکده علوم د عزیزی همکار گرامی از جناب آقای دکتر محمّ

این مطالعه مروری بت ذکر نکات ارزنده جهت بهتر شدن ورزشی با

 کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم. 
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