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تأثیر دو شیوه زندگی فعال و غیر فعال همراه با رژیم
غذایی کنترل شده بر مقاومت انسولینی و سطوح
سرمی آنزیمهای  ASTو  ALTکبد زنان باردار
سمیه شیخی ده چناری ،1جمشید بنایی بروجنی
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خالصه

تاریخ دریافت 1931/22/11 :تاریخ پذیرش1931/21/12 :

مقدمه :با توجه به اثرات مفید تأیید شده فعالیت بدنی در دوران بارداری ،مطالعه حاضر با هدف بررسی زندگی فعال و
غیرفعال بر سطوح مقاومت به انسولین و آنزیمهای  ASTو  ALTکبدی زنان باردار سه ماهه دوم بارداری انجام شد.
روشکار :این مطالعه مقطعی در سال  1931بر روی 02زن باردار سه ماهه دوم شهرستان اصفهان انجام شد .افراد
پس از تکمیل فرم رضایت نامه و پرسشنامه فعالیت بدنی دوران بارداری  PPAQبر اساس سبک زندگی و انجام و
عدم انجام پیاده روی روزانه به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم و از نظر سطوح سرمی آنزیمهای  ASTو ALT
کبدی و میزان مقاومت به انسولین مقایسه شدند .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه
 )10و آزمون کولموگروف اسمیرنوف و تی مستقل انجام شد .میزان  pکمتر از  2/21معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج مطالعه نشان داد که سطح سرمی آنزیم  ASTکبدی در زنان باردار فعال که پیادهروی روزانه داشتند
به طور معنیداری کمتر از زنان غیرفعال بود ( .)p=2/210ولی در میزان سطح  )p=2/273( ALTو مقاومت به
انسولین ( )p=2/111تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری :فعالیت بدنی در دوران بارداری بر سطح سرمی آنزیم  ASTکبدی تأثیر دارد ،ولی دلیل عدم معناداری
سطوح آنزیم  ALTکبدی و مقاومت به انسولین را با توجه به بررسی متغیرهای کنترل میتوان پیادهروی با سرعت
آهسته ،ساعات بیتحرکی طوالنی مدت ( )11/0±2/1و خواب طوالنیتر از استاندارد ( )3/3±2/22بیان نمود.
کلمات کلیدی :بارداری ،مقاومت به انسولین ،آسپارتات آمینوترانسفراز  ،آالنین آمینوترانسفراز
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همچنین انجام فعالیت بدنی باعث کاهش خطر بیماری-
هایی نظیر کبد چرب غیر الکلی و دیابت میشود و
اهمیت آن روز به روز بیشتر آشکار میشود ( .)3مطالعه
رامیرز و همکاران ( )2223نشان داد که پرهاکالمپسی در
کشورهای در حال توسعه  22برابر بیشتر از کشورهای
توسعه یافته است و در مطالعه آنها اثر فعالیت بدنی بر
کاهش سطوح آنزیمهای کبدی به طور قابل توجهی
معنادار بود ( .)12همچنین مطالعه هیکمن و همکاران
( )2221نشان داد که طی یک دوره برنامه تمرینی،
کاهش موازی در سطح  ALTو انسولین با مقدار کاهش
وزن در بیماریهای مزمن کبدی همراه است ،اما در
مطالعه یاخان و همکاران ( )2211تفاوت معناداری در
آنزیمهای کبدی میان زنان فعال و غیرفعال مشاهده نشد
(.)12 ،11
تغذیه مناسب نیز نقش بسزایی در پیشگیری و برطرف
نمودن برخی مشکالت دوران بارداری مانند یبوست،
سوزش سر دل ،آنمی و عفونت ادراری دارد .همچنین
تأمین ریزمغذیهای مورد نیاز زن باردار برای پیشگیری
از تخلیه ذخایر بدن و حفظ سالمت ضروری است (.)19
اگر تغذیه مادر کافی نباشد ،جنین مواد غذایی مورد نیاز
خود را از ذخایر محدود بدن مادر به دست میآورد .رژیم
غذایی نامناسب و ناکافی در این دوران بر سالمتی مادر و
وزن هنگام تولد اثر منفی میگذارد ،بنابراین رژیم غذایی
مناسب ،تأمینکننده انرژی برای مادر است و ارتباط
مثبت خطی میان وزنگیری مادر و جنین وجود دارد
( .)11اختالالت تغذیهای با افزایش حدود  3برابری در
محدودیت رشد جنین همراه است و تغذیه مادر ،عامل
مؤثری در تندرستی نوزاد است (.)11 ،11
با وجود مطالعات انجام گرفته و اثرات مثبت تأیید شده
فعالیت ورزشی در دوران بارداری ،هنوز عقاید سنتی
حاکم بر جامعه مبنی بر عدم تحرک در طی بارداری،
مانع بزرگی برای انجام فعالیت بدنی در این دوران است.
انجمن متخصصین زنان و مامایی آمریکا ( )2222بیان
کرد که زنان باردار در صورت فقدان اختالالت پزشکی و
مامایی میتوانند در اغلب روزهای هفته به فعالیت
ورزشی با شدت متوسط و با زمان حدود  92دقیقه
بپردازند ،در صورتی که این فعالیت عوارضی برای جنین

مقدمه
 سمیه شیخی ده چناری و همكار

فعالیت بدنی ،یک مداخله ارزان قیمت برای ارتقاء سالمتی
شناخته شده است .اما در ایران نه تنها در دوران بارداری،
بلکه پیش از بارداری نیز افراد کمتر به انجام ورزش روی
میآورند .در شرایط فرهنگی کنونی ایران ،حتی وقتی
برنامه ورزشی به صورت رایگان و با توصیه پزشکان
متخصص مورد اطمینان به زنان باردار پیشنهاد میشود،
تنها  %12افراد استقبال میکنند ( .)1این در حالی است
که پژوهشها نشان میدهند که فعالیت بدنی عالوه بر
مزایای جسمانی و روانی ،باعث بهبود تغییرات فیزیکی و
فیزیولوژیکی نیز میشود .در مجموع ،به نظر میرسد
فعالیت بدنی در دوران بارداری نوعی مداخله است که هر
دو عامل سالمت جسمانی و روانی زن را در دوران بارداری
و احتماالً پس از زایمان بهبود میدهد .سالمت و بهتر
زیستن مادر در دوران بارداری به جهت تأثیر مستقیمی
که بر زندگی جنین میگذارد اهمیت باالیی دارد (.)2
تغییرات در متابولیسم مادر میتواند به افزایش خطر
مقاومت به انسولین ،چاقی و سایر مشکالت منجر شده که
باعث متوقف شدن رشد و متابولیسم فرزندان شود (،)1 ،9
همچنین این تغییرات ،احتماالً باعث بروز نارسایی حاد
کبدی ( 1)ALFدر دوران بارداری و بعد از زایمان می-
شوند ( .)1سطوح باالی آنزیمهای کبدی مانند ،ALT
 ALPو  ASTبا بیماری کبد چرب حاد حاملگی ،پره
اکالمپسی (سندرم همولیز ،افزایش تستهای کبدی و
کاهش تعداد پالکتها ( 2)HELLPو کلستازیس داخل
کبدی مرتبط است (.)1
اکثر مطالعات اپیدمیولوژیک مشاهدهای ،اثرات سودمند
فعالیت بدنی متوسط روزانه و ورزش دوران بارداری در
کاهش خطر ابتالء به دیابت بارداری ( 9)GDMو
همچنین پره اکالمپسی گزارش کرده اند ( .)7 ،1بسیاری
از مطالعات پیشین بر روی نمونههای انسانی ثابت کرده-
اند که فعالیت ورزشی منظم ،همراه و بدون اصالح رژیم
غذایی در بهبود و درمان سندرم متابولیک ،چاقی ،دیابت
و مقاومت به انسولین مؤثر است (.)0
1

Acute liver failure
Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and
low platelet count
3
gestational diabetes mellitus
2
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نداشته و صدمه مستقیم به شکم مادر وارد نکند .بر
همین اساس ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر
فعالیت بدنی بر میزان مقاومت به انسولین و سطوح
سرمی آنزیمهای کبدی زنان باردار انجام شد.

روشکار
این مطالعه مقطعی در سال  1931بر روی  02زن باردار
در سه ماهه دوم بارداری تحت کنترل رژیم غذایی ویژه
دوران بارداری مطابق استاندارد ارائه شده توسط وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور 1زیر نظر پزشک
متخصص زنان و زایمان انجام شد .معیارهای ورود به
مطالعه شامل :عدم سابقه بیماری کبدی و دیابت ،قرار
داشتن در سه ماهه دوم بارداری و حائز سالمتی جهت
شرکت در مطالعه با تأیید پزشک بود.
در این مطالعه میدانی از روشهای مشاهده و
پرسشنامه استفاده شد .ابتدا افراد مورد مطالعه با
شرایط و نحوه انجام پژوهش آشنا شدند و پس از
اطمینان از بیخطر بودن و بالمانع بودن خونگیری
توسط پزشک معالج ،فرم رضایتنامه و پرسشنامهها را
به دقت تکمیل کردند .ویژگیهای بدنی واحدهای
پژوهش از قبیل سن ،وزن قبل و حین بارداری ،قد و
هفته بارداری اندازهگیری و ثبت شد .سپس فرم
رضایتنامه و پرسشنامههای سالمت عمومی (،GHQ
 2)1373و پرسشنامه فعالیت بدنی  PPAQ9ویژه
دوران بارداری ( )92جهت تعیین ویژگیهای فردی و
فعالیت بدنی تکمیل شد .پرسشنامه استاندارد
 1PPAQکه مربوط به فعالیت فیزیکی در دوران
بارداری است ،به چهار گروه سؤال که شامل فعالیت در
منزل ( 11سؤال) ،رفت و آمد ( 9سؤال) ،فعالیت در
محل کار ( 1سؤال) و سرگرمی و ورزش ( 0سؤال)
تقسیم میشود و شدت فعالیت را بر اساس مت
( )METکه واحدی برای تخمین خرج متابولیک در
فعالیت جسمانی است ،به دست میآورد (یک مت
معادل مصرف  9/1میلی لیتر اکسیژن به ازای هر

میزان گلوکز سرم در حالت ناشتا (میلیمول بر لیتر) × سطح
انسولین سرم در حالت ناشتا (میلی واحد بر لیتر)
22/1

برای اندازهگیری غلظت سرمی آنزیمهای  ASTو
 ALTکبدی به روش کینتیک از کیتهای ساخت
شرکت پارس آزمون استفاده شد .نمونههای خون گرفته
شده از شرکتکنندگان برای جلوگیری از خطا در نتایج
آزمایش بالفاصله گلبولهای سرم با استفاده از
سانتریفوز یخچالدار هتیچ ساخت کشور آلمان در
دمای ( )+1درجه سانتیگراد ،به مدت  12دقیقه با
 9222دور در دقیقه با دقت باال در همان محل جدا و
در میکروتیوپ های جداگانه ریخته شد .سپس نمونهها

1

http://nut.behdasht.gov.ir/uplouds/madarane_bardar
168421.pdf
2
General Health Questionnaire
3
Pregnancy Physical Activity Questionnaire
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 تأثیر شیوه زندگی همراه با رژیم غذایی کنترل شده بر مقاومت انسولینی

کیلوگرم وزن بدن است) .برای محاسبه شدت فعالیت،
مقدار مت هر فعالیت در مدت زمان صرف شده در طی
یک روز ضرب میشد .میزان فعالیت بر حسب نوع
فعالیت از جمع شدت فعالیت در طی یک روز محاسبه
شد (به عنوان مثال اگر فردی حدود  2/1ساعت در روز
به انجام کارهای نظافتی سنگین مانند جارو کردن
بپردازد ،این عدد  2/1در مت مربوط به جارو کردن که
عدد  9است ،ضرب میشود و در نهایت از حاصل جمع
شدت تمامی فعالیتها در منزل ،میزان فعالیت در
منزل به دست میآید) .در مجموع فعالیت با مت کمتر
از  1/1تا  9به عنوان غیرفعال بودن و فعالیت با مت
بیشتر از  9به عنوان فعال بودن در نظر گرفته شد .1بعد
از مشخص نمودن نمونههای فعال و غیرفعال ،نمونه
خون وریدی از تمامی آزمودنیها توسط نمونهگیر
متخصص با حضور پزشک آزمایشگاه به مقدار  1میلی-
لیتر بعد از  0ساعت حالت ناشتا بین ساعات  7تا 11
صبح برای تعیین میزان گلوکز ،انسولین و آنزیمهای
 ASTو  ALTکبدی گرفته شد و پس از آن میزان
مقاومت به انسولین محاسبه شد.
قند با روش گلوکز اکسیداز و انسولین با روش
ایمونورادیومتریک ساخت کمپانی بک من با دقت برون
آزمون  %9/1و درون آزمون  %1/9بررسی شد و سپس
میزان مقاومت به انسولین از روش االیزا با استفاده از
فرمول  HOMA-IRمحاسبه شد (.)91

روش آماری تی غیر همبسته (مستقل) استفاده شد.
میزان  pکمتر از  2/21معنیدار در نظر گرفته شد.
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در دمای  72درجه سانتیگراد یخچال آزمایشگاه برای
انجام آنالیز فریز شدند .همچنین برای تعیین غلظت
هورمونها از روش االیزا استفاده شد .برای کاهش اثر
ریتم شبانهروزی همه نمونهها در ساعات مشابه و
یکسان روز ( 7تا  11صبح) و طی  1روز جمعآوری شد.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )10انجام شد .جهت توصیف دادههای
مطالعه از میانگین و انحراف استاندارد ،جهت بررسی
طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف و به منظور آزمون فرضیههای مطالعه از

یافته ها
در این مطالعه  02زن در سه ماهه دوم بارداری ،سالم و
بدون محدودیت پزشکی مورد بررسی قرار گرفتند که
ویژگیهای جمعیت شناختی واحدهای پژوهش در
جدول  1نشان داده شده است.

جدول  -1اطالعات آماری مربوط به مشخصات فردی آزمودنیها
گروه فعال
انحراف معیار ±میانگین

گروه غیرفعال
انحراف معیار ±میانگین

سطح معنی
*
داری

گروه
سن (سال)
قد (متر)
وزن قبل بارداری (کیلوگرم)
شاخص توده بدنی قبل از بارداری (کیلوگرم /مترمربع)
وزن طی سه ماهه دوم بارداری (کیلوگرم)

23/3±1/7
1/19±2/1
11/2±12/1
21/9±1/1
17/2±12/2

92/9±1/0
1/12±2/21
11/3±3/1
21/1±9/1
17/2±12/0

2/001
2/127
2/137
2/013
2/990

شاخص توده بدنی سه ماهه دوم بارداری (کیلوگرم /مترمربع)

21/2±1/9

21/1±1/1

2/011

هفته بارداری

11/7±1/3

11/3±1/7

2/111

مشخصات فردی

* آزمون لوین

ساعات خواب و مجموع ساعات بیتحرکی طی شبانه
روز آزمودنیها در دو گروه فعال و غیرفعال در جدول 2
ارائه شده است.

اطالعات توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و
سطح معنی داری (با استفاده از روش تی مستقل)
فاکتورهای خونی مورد بررسی آزمودنیها و متغیرهای

جدول  -2اطالعات آماری مربوط به فاکتورهای خونی آزمودنیها و متغیرهای مطالعه و نتایج آزمون تی مستقل برای تفاوت بین
گروهی
گروه فعال
انحراف معیار ±میانگین

گروه غیرفعال
انحراف معیار ±میانگین

سطح معنی داری

گروه
)score( IR

1/13±2/0

1/31±2/0

2/11

( ALTواحد /میلی لیتر)
( ASTواحد /میلی لیتر)
ساعات خواب روزانه
ساعات بی تحرکی طی شبانه روز

22/9±0/1
11/7±7/1
3/1±1/0
11/0±9

29/0±0/3
22/1±1/1
12/1±1/3
11/0±2/1

2/273
2/210
2/21
2/39

متغیر

نداشت .بین سطح فعالیت بدنی زنان باردار فعال نسبت
به زنان باردار غیرفعال با مقدار میانگین سطوح سرمی
 ASTارتباط معنیداری وجود داشت ( ،)p=2/210به
عبارت دیگر هر چه قدر سطح فعالیت بدنی بیشتر
باشد ،میانگین سطوح پالسمایی  ASTدر زنان باردار

بر اساس نتایج جدول  2و با توجه به سطح معناداری،
بین سطح فعالیت بدنی با سطح مقاومت به انسولین
( )p=2/211و سطح فعالیت بدنی و مقدار میانگین
سطوح سرمی  )p=2/273( ALTدر زنان باردار فعال و
زنان باردار غیرفعال ارتباط آماری معنیداری وجود
01

کمتر است ،همچنین متغیرهای کنترل ساعات خواب
شبانهروزی و ساعات بیتحرکی شبانه روز با استفاده از
آزمون تی مستقل تحلیل شدند ،این متغیرها تحت
کنترل محقق نبوده و احتماالً بر متغیرهای وابسته تأثیر
داشته باشند.
همچنین با توجه به سطح معناداری ،مقدار میانگین
ساعات خواب شبانه روز در زنان باردار فعال نسبت به
زنان باردار غیرفعال کمتر بود ،ولی ارتباط آماری
معنیداری میان آن وجود نداشت ( )p=2/21و مقدار
ساعات بیتحرکی در طی شبانهروز در زنان باردار فعال
نسبت به میانگین ساعات خواب شبانهروز زنان باردار
غیرفعال تفاوت چندانی نداشته و در ساعات نشستن دو
گروه فعال و غیرفعال تفاوت معناداری وجود نداشت
(.)p=2/39

بحث
مطالعه حاضر دیدگاه جدیدی را در خصوص سطح
فعالیت بدنی در سه ماهه دوم بارداری برای زنان باردار
فراهم میکند .دگرگونی در سوختوساز بدن مادر،
باعث افزایش مقاومت به انسولین در دوران بارداری
میشود که با توجه به مطالعات انجام شده ،اثرات
سودمند فعالیت بدنی در این دوران اثبات شده است
( .)17ولی در مطالعه حاضر ،سبک زندگی فعال بر
میزان مقاومت به انسولین ( )p=2/113از نظر آماری
معنادار نبود .عدم توانایی در ثابت نگه داشتن عوامل
استرسزا که خود میتواند یکی از علل اثرگذار و
مخدوشگر به ویژه در اندازه خون ناشتا باشد ،احتماالً
توجیهکننده عدم مشاهده رابطه معنیدار در این
مطالعه است .سطح هیپرانسولینمی سه ماهه دوم با
عامل مخدوشکنندگی وزن مرتبط است ( .)10در
مطالعه حاضر دو گروه از نظر شاخص توده بدنی مشابه
بودند ،لذا ممکن است عدم معنادار بودن مقاومت
انسولینی در دو گروه ناشی از عدم تفاوت میانگین وزن
دو گروه باشد .ممکن است تغذیه آزمودنیها قبل از
خونگیری نیز از عوامل تأثیرگذار بر عدم معناداری
میزان مقاومت به انسولین در دو گروه باشد .از طرفی
متغیرهای مختلف پیاده روی (مانند شدت ،مدت ،تواتر
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و )...میتواند بر نتایج آن تأثیر بگذارد .شدت فعالیت از
عوامل تأثیرگذار بر هورمونها و متابولیتها ،به ویژه
کاتکوالمینها و انسولین است .به نظر میرسد شدت
فعالیت باالتر باعث کاهش بیشتر چربی بدن و بهبود
میزان مقاومت به انسولین شود و این خود دلیلی بر
عدم معناداری مقاومت به انسولین در این گروه است؛
چرا که شدت فعالیت در زنان باردار بسیار پایین است و
اثری بر کاهش توده چربی نداشته و احتماالً از افزایش
آن جلوگیری میکند (.)13
در این مطالعه واحدهای پژوهش سیگار ،مواد مخدر یا
داروی خاصی مصرف نمیکردند و تغذیه نسبتاً متعادلی
داشتند ،اما روزانه حداقل  11ساعت بیتحرک بودند
(به طور مثال تماشای تلویزیون به صورت مطلقاً بی-
تحرک) ،در اینصورت ماهیچههای بدن در وضعیت
استراحت قرار گرفته و تحریکپذیری الکتریکی آنها
کم میشوند ،یعنی کالری کمتری میسوزانند (حدود
یک سوم حالت معمول) .اگر کسی  21ساعت مطلقاً
بیتحرک باشد ،میزان برداشت گلوکز توسط انسولین
 %12کاهش یافته و فرد برای ابتالء به مقاومت
انسولینی آماده میشود .بعد از دو هفته بیتحرکی
مطلق (حداقل  1ساعت در روز) تنها بعد از  1روز مقدار
تری گلیسیرید و کلسترول و به تبع آن مقاومت به
انسولین نیز شروع به افزایش میکنند ( .)0دانشگاه
لستر انگلستان طی مطالعه ای با هدف طرح غربالگری
دیابت از سال  2227-2221که تجریه و تحلیل نتایج
آن تا سال  2212به طول انجامید ،مشخص نمود خطر
ابتالء به دیابت نوع  2در زنانی که هر روز برای مدت
طوالنی نشستهاند افزایش مییابد ،اما چنین خطری
مردان را تهدید نمیکند .زنانی که زندگی بیتحرکی
دارند در مقایسه با افرادی که کمتر نشسته اند ،بیشتر
در معرض ابتالء به مشکالت متابولیکی که مقدمه بروز
دیابت نوع  2است ،می باشند .میزان انسولین در زنانی
که مدت زیادی در طول هفته را به حالت نشسته به سر
میبرند ،بیشتر است .همچنین مقدار پروتئین واکنشی
 cو مواد شیمیایی آزاد شده از بافت چربی شکمی،
لپتین و اینترلوکین  1و مواد شیمیایی که نشاندهنده
مشکالت التهابی میباشند ،در این افراد بیشتر است
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آمادگی جسمانی آزمودنیها ،محیط زندگی و آبوهوا و
وجود سطوح پایه باالتر یا طبیعی گلوکز و انسولین در
شرکتکنندگان باشد.
در مطالعه حاضر هیچ یک از نمونهها به دیابت ملیتوس
نوع  1و  2مبتال نبودند و احتماالً رژیم و تغذیه مناسب
از عامل پیشگیری خطر ابتالء به دیابت بارداری
( )GDMبوده است که با نتایج مطالعات لیو و
همکاران ( ،)2220باچانان و همکاران ( )2227و
میگس و همکاران ( )1337همخوانی داشت (.)29-21
دیگر نتایج برآمده از مطالعه ،معنادار بودن میزان AST
و معنادار نبودن میزان  ALTدر دو گروه فعال و
غیرفعال بود .هیکمن و همکاران ( )2221و همچنین
رودرا و همکاران ( )2220اثرات سودمند سطوح باالی
فعالیت بدنی متوسط روزانه بر کاهش پره اکالمپسی و
کاهش سطوح  ALTرا بررسی کردند که با نتایج
مطالعه حاضر همخوانی نداشت (.)1 ،11
نوع و شدت فعالیت بدنی میتواند بر فعالیت AST
تأثیرگذار باشد و فعالیت هوازی باعث آزادسازی این
آنزیم در خون میشود ( ،)27ولی در مطالعه حاضر
مقدار آنزیم  ASTدر گروه فعال کمتر است که یکی از
دالیل کاهش میزان این آنزیم در گروه فعال ،می تواند
مصرف مواد غذایی حاوی امگا 9-در رژیم غذایی توأم
با فعالیت بدنی باشد ،چراکه مصرف امگا 9-همزمان با
فعالیت هوازی میتواند از افزایش بیش از اندازه AST
کبدی در خون جلوگیری کند (.)20
از دالیل عدم مشاهده تغییر معنیدار در آنزیم ALT
میتوان به این موارد اشاره کرد که در مطالعه حاضر،
زنان باردار حین فعالیت بدنی دچار خستگی شده و به
صورت ممتد فعالیت بدنی را ادامه نداده و در حین
انجام آن استراحت کافی داشتند .همچنین از دیگر
دالیل آن ،نوع ،مدت و شدت فعالیت بدنی است که
میتواند بر فعالیت آنزیم ها مؤثر باشد .روشهای
آزمایشگاهی نیز در نتایج تأثیرگذارند ،زیرا نیمه عمر و
شرایط نگهداری و اندازهگیری هر کدام از آنزیمها با
یکدیگر متفاوت است و عدم توجه و دقت کافی به این
مسئله میتواند باعث تغییر نتایج شود ( .)23میتوان
احتمال داد که با کاهش مقاومت به انسولین ،خطر

( .)7در مطالعه حاضر میان ساعات بیتحرکی افراد
مورد مطالعه تفاوت معنیداری وجود نداشت ،بنابراین با
توجه به ساعات بیتحرکی طوالنی مدت و نتایج مطالعه
مذکور ،حتی پیادهروی نیز عامل مؤثری در کاهش
میزان مقاومت به انسولین محسوب نمیشود .نتایج
مطالعه حاضر مبنی بر کاهش فعالیت بدنی روزانه و
کاهش میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی در دوره
بارداری و انتخاب سبک زندگی غیرفعال و نشستنهای
طوالنی مدت با نتایج مطالعه ماگان و همکاران ()2222
همخوانی داشت ( .)13در مطالعه حاضر کاهش
چشمگیر فعالیت بدنی در آغاز سه ماهه دوم بارداری و
عدم درک صحیح از مزایای فعالیت بدنی در این دوره
مشاهده شد که با نتایج مطالعه کیوفی و همکاران
( )1337همخوانی داشت (.)10
برخالف میانگین ساعات خواب دو گروه ،گروه غیرفعال
با آنکه ساعات خواب بیشتری داشتند ،ولی با توجه به
پرسشنامه ،اختالالت خواب شبانه در گروه غیرفعال
بیشتر بود ،بنابراین میانگین مقاومت به انسولین آنها
نیز بیشتر بود .ولی در مجموع مطالعات نشان میدهند
زنانی که عادت دارند بیشتر از  0ساعت خواب شبانه
داشته و در طول روز نیز چرت بزنند %11 ،بیشتر از
سایرین در معرض ابتالء به سندرم متابولیک خواهند
بود (.)0
با توجه به اهمیت شاخص مقاومت به انسولین در زنان
باردار و تأثیرات مستقیم اختالل در میزان آن بر روی
مادر و جنین ،مطالعات تابر و همکاران ( ،)2227جیمز
سی و همکاران ( ،)2212دمپسی و همکاران (،)2221
اووستدام و همکاران ( )2223و رامیرز و همکاران
( )2223که همگی نشاندهنده تأثیرات مثبت فعالیت
بدنی بر کاهش میزان مقاومت به انسولین در گروه
مداخلهگر فعالیت جسمانی بودند ،با نتیجه مطالعه
حاضر همخوانی نداشت که علت آن را میتوان تفاوت
در شدت و مدت فعالیت بدنی روزانه دانست (،12 ،0
)22 ،22؛ چرا که این دو متغیر توسط آزمودنیها به
طور خودمختار و بدون کنترل خارجی انجام میشده
است .همچنین نتایج متفاوت ممکن است به دلیل
تفاوت در ویژگیهای فردی مانند تفاوت سنی ،شرایط
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ابتالء به بیماری های کبدی نیز کاهش یافته و سطوح
 در. بدون تغییر باقی میماندALT پالسمایی آنزیم
 فعالیت بدنی و سبک زندگی،مجموع در مطالعه حاضر
. مؤثر بودندAST فعال در کاهش
از مهمترین عوامل دخیل در تفاوت نتایج این مطالعه با
سایر مطالعه های بررسی شده میتوان به طول مدت
 نوع و میزان کالریهای،زمان مداخله رژیم غذایی
 تفاوتهای فردی و تعداد،متفاوت رژیم غذایی
 شدت و، کافی نبودن مدت.آزمودنیها اشاره کرد
 تفاوت در، باردار بودن آزمودنیها،فرکانس پیادهروی
 کم بودن زمان پیادهروی و تفاوت در،هفتههای بارداری
وضعیت تغذیهای افراد نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار
، همچنین وضعیت شغلی مادران.محسوب میشوند
 سن بارداری، وزن پیش از بارداری،محیط زیست مادر
و تعداد زایمانهای مادر نیز دالیل دیگری هستند که
.ممکن است تفاوت در نتایج را منجر شوند

نتیجهگیری
فعالیت بدنی در دوران بارداری بر سطح سرمی آنزیم
 ولی دلیل عدم معناداری، کبدی تأثیر داردAST
 کبدی و مقاومت به انسولین را باALT سطوح آنزیم
توجه به بررسی متغیرهای کنترل میتوان پیادهروی با
 ساعات بیتحرکی طوالنی مدت،سرعت آهسته
) و خواب طوالنی تر از استاندارد11/0±2/1(
.) بیان نمود3/3±2/22(

تشكر و قدردانی
این مطالعه منتج از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد
نویسنده اول مقاله در گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 بدینوسیله از،دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد میباشد
مسئولین محترم آزمایشگاه اریترون و خانم سمیه
عباسی و تمام دوستانی که ما را در انجام این مطالعه
. تشکر و قدردانی می شود،یاری کردند
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