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ثير ورزش مقاومتي بر قند خون ناشتا و غير ناشتا در بيماران شريان أبررسي ت
  يك مطالعه كار آزمايي باليني تصادفي شده: كرونري
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  :مقدمه
مرگ و عروقي بيشترين آمار  - بيماري هاي قلبي

نيز  2020مير را در دنيا به خود اختصاص داده اند و تا سال 
در  .)1( همچنان اولين علت مرگ و مير در دنيا خواهند بود

ايران بيماري قلبي عروقي عامل اصلي مرگ و مير بالغين 
ها را به خود ردرصد از كل مرگ و مي 46است كه حدود 

بيماري يكي از عوامل خطرزاي . )2( اختصاص داده است
هاي عروق كرونر ديابت مي باشد كه با افزايش قند خون 

ساعت پس از ناشتا در بيماران شريان كرونري  2ناشتا و 
  ).3(تشخيص داده مي شود 

ميليون نفر  280بر اساس گزارش بنياد ملي ديابت، 
سال  در جهان مبتال به ديابت مي باشند كه اين ميزان در

در حال حاضر در . د رسيدميليون نفر خواه 438به  2030
 .)4(ميليون نفر مي باشد  5/1ايران تعداد افراد مبتال به ديابت 

طبق پيش بيني بنياد ملي ديابت، شيوع كلي ديابت در ايران 
 2030درصد در سال  8/9به  2010درصد در سال  8از 

درصد وقايع  75عالوه بر اين در . )5(افزايش خواهد يافت 
استقامتي ). 6(ري خون مشاركت دارند قلبي، ديابت و پرفشا

شيوع عامل خطرزاي ديابت را  2006و همكاران در سال 
بستري در بخش مراقبت هاي  در بيماران عروق كرونري

  :چكيده
كيد بر أدر كنار ت .ديابت از مهمترين عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي به شمار مي رود :زمينه و هدف

درمان هاي دارويي، تعديل شيوه زندگي شامل فعاليت فيزيكي و ورزش، براي كنترل و درمان اين عامل خطر 
خون افراد مبتال به بيماري شريان كرونر  ثير ورزش مقاومتي بر قندأي تاين مطالعه با هدف بررس. توصيه شده است

  .انجام شد
در پژوهشكده قلب و  1392زمايي باليني تصادفي شده در سال آاين پژوهش به صورت كار :روش بررسي

ه گيري از ميان افراد ارجاع شده به واحد بازتواني، افراد واجد شرايط از طريق نمون. عروق اصفهان انجام شد
 20(آسان وارد مطالعه شده و به صورت تصادفي با استفاده از جدول اعداد تصادفي در يكي از دو گروه آزمون 

در ابتدا پرسشنامه مشخصات دموگرافيك و سوابق درماني تكميل و نمونه . قرار گرفتند) نفر 20(و كنترل ) نفر
نمونه خون ناشتا، بعد از  مجدداً. از ناشتا گرفته شد ساعت بعد 2خون ناشتا جهت اندازه گيري قند خون ناشتا و 

جلسه در هفته، با دوره گرم كردن، ورزش مورد  2هفته،  8مدت مداخله . هفته پس از آن گرفته شد 4مداخله و 
دقيقه نيز  25تا  20در گروه آزمون، عالوه بر ورزش هوازي، ورزش مقاومتي به مدت . نظر و سرد كردن انجام شد

  .نمونه هاي گروه كنترل فقط در ورزش هوازي شركت داشتند. دانجام ش
ساعت پس از ناشتا در سه زمان تفاوت معني داري داشت  2در گروه آزمون و كنترل ميانگين قند خون  :يافته ها

)05/0P<( ساعت پس از ناشتا تفاوت معني داري نداشت  2؛ ولي ميانگين تغييرات قند خون ناشتا و)05/0P>.( 

را در كنار  ورزش مقاومتي باعث كاهش ميانگين قند خون غير ناشتا گرديد؛ بنابراين مي توان آن :گيري نتيجه
  .درمان دارويي براي كاهش قند خون در بيماران شريان كرونر پيشنهاد كرد

 

  .، ورزش مقاومتيهاي شريان كرونر، ديابت، قندخون بيماري :هاي كليدي واژه
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و  Khotهمچنين ). 7(كردند گزارش  2/25ويژه قلبي 
در زنان مبتال به  شيوع ديابت 2003 همكاران در سال

  .)8(د بيان كردن 3/15بيماري هاي قلبي را 
  شواهد و مدارك نشان مي دهد كه اكثر 
بيماري هاي قلبي عروقي با شيوه زندگي سالم و تعديل 

در . عوامل خطرزاي شناخته شده، قابل پيشگيري هستند
كيد بر درمان هاي دارويي، روش هاي غير دارويي أكنار ت

براي كنترل و درمان ديابت و متعاقب آن كاهش بيماري 
بنابراين اصالح ). 9(ئز اهميت است هاي قلبي عروقي حا

شيوه زندگي و مداخالت مربوط به آن به اندازه مصرف 
دارو موثر بوده و محور اصلي پيشگيري از بيماري هاي 

به ويژه در افرادي كه مبتال به ديابت و  است قلبي عروقي
عوامل خطر ديگر هستند؛ همچنين پيشرفت بيماري را در 

  .)10(اندازد خيرمي أبيماران قلبي به ت
نوعي از ورزش كه توجه در ميان انواع ورزش 

جامعه علمي متخصصان قلب را به خود جلب كرده، 
 نوعي مقاومتي ورزش. )11(ورزش مقاومتي است 

 يك مقابل در حركات تمامي آن در كه است ورزش
به  يا و )12( شود مي انجام شده وارد فشار يا و نيرو

 استاتيك انقباض آن در كه است عبارت ديگر ورزشي
 كه شود مي مواجه خارجي نيروي يك با ديناميك يا

گردد  مي اعمال مكانيكي يا دستي صورت به نيرو اين
اگرچه ورزش مقاومتي به عنوان جزئي از برنامه  ).13(

تعديل شيوه زندگي و درمان غير دارويي در بيماران 
شريان كرونري همراه با ديابت بيان شده است؛ ولي 

بال اين گروه بيماران از ورزش مقاومتي اندك استق
. ها به كار گرفته نمي شود است و اين ورزش براي آن

از طرف ديگر عليرغم اينكه ورزش زيرمجموعه حركت 
و فعاليت فيزيكي است و بخشي از مداخالت پرستاري 

اما پرستاران در مراقبت هاي خود به  ؛محسوب مي شود
توسط آنان  الزم است آن توجهي نداشته و آن طور كه

پرستاران . )14(مورد استقبال و ترويج قرار نگرفته است 
فقط در بخش درمان طبي اين گروه از بيماران ايفاي 
  نقش مي كنند و كمتر در بخش بازتواني شركت 

به اين موضوع از اين جهت حائز  توجه. مي نمايند
اهميت است كه با كنترل ديابت به عنوان يكي از عوامل 

  طر مهم بيماري هاي قلبي عروقي در اين بيماران، خ
مي توان تا حدودي پيشرفت بيماري هاي عروق كرونر 

بيماران  بر اساس تجارب پژوهشگر،. خير انداختأرا به ت
مبتال به بيماري عروق كرونر پس از ترخيص از 
بيمارستان جهت انجام فعاليت فيزيكي و ورزش به طور 

ال خود رها مي شوند؛ عالوه منظم پيگيري نشده و به ح
، )15-18(بر اين با توجه به نتايج متناقض مطالعات 

 ثير ورزش مقاومتي بر قندأمطالعه حاضر با هدف تعيين ت
در بيماران شريان كرونري مراجعه  خون ناشتا و غير ناشتا

كننده به پژوهشكده قلب و عروق شهر اصفهان در سال 
  .انجام شد 1392

  
  :روش بررسي

كـه بـا كـد    زمايي باليني تصادفي شـده  آپژوهش كاراين 
IRCT2013022112551N1    در سايت كارآزمـايي هـاي

در پژوهشـكده شـهر   باليني ايـران بـه ثبـت رسـيده اسـت      
واحـد بـازتواني    افراد مراجعه كننده به. اصفهان انجام شد

هـا در آنژيـوگرافي    قلبي كه درگيري عـروق كرونـر آن  
ها گذشـته   ركتوس ميوكارد آنماه از انفا 2ييد شده يا أت

ماه  3بود، ده روز از آنژيو پالستي عروق كرونر گذشته، 
ــي ــا داروي     از جراح ــود و ي ــته ب ــب گذش ــاس قل ــاي پ ب

ييـد  أخوراكي كاهنده قند خون مصرف مي كردنـد، بـا ت  
. شــك متخصــص قلــب و عــروق وارد مطالعــه شــدند زپ

مصرف سيگار، انجام ورزش حرفه اي، شركت در يـك  
بيش از سه جلسه  ماه گذشته، غيبت 3ورزشي طي برنامه 

متوالي در برنامه بازتواني، وقـوع شـرايط حـاد مـرتبط بـا      
سالمتي، محدوديت در انجام فعاليت ورزشـي معيارهـاي   

نفر از افراد واجـد شـرايط بـه     43. مطالعه بودند خروج از
 دادن پس از. روش نمونه گيري آسان وارد مطالعه شدند

  پــژوهش، از مختلــف مراحــل مــورد در الزم توضــيحات
حجم نمونه . شد گرفته آگاهانه نامه كتبي رضايت ها آن
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ــا  ــان ب و % 80، ضــريب تــوان آزمــون %95ضــريب اطمين
ــتباه مجــاز ــر ) d( اش ــر  s 9/0 ،40براب ــر  20(نف ــر در ه نف

بـا اسـتفاده از جـدول    نمونه هـا  . نظر گرفته شد در) گروه
  .گرفتند ترل قرارگروه آزمون و كن دو در اعداد تصادفي

برنامه  .هفته بود 8مدت زمان اجراي پژوهش 
جلسه در  2، )8- 12(مداخله گروه آزمون در ساعات صبح 

دقيقه در واحد بازتواني  60الي  45هفته، به مدت 
پرسشنامه در ابتدا  .عروق انجام شد و قلب پژوهشكده

ها و سابقه  مشخصات دموگرافيك و داروهاي مصرفي آن
ساعت  2نمونه قند خون ناشتا و  .ش تكميل شدانجام ورز

پس از ناشتا يك روز قبل از شروع ورزش و يك روز بعد 
 هفته پس از اتمام مداخله 4خرين جلسه مداخله و آاز 

با استفاده از متر  ترتيبه قد و وزن نمونه ها ب. شد گرفته
استاندارد و بدون كفش و ترازوي كاليبره با يك پوشش 

در گروه . اخله اندازه گيري و ثبت شدسبك قبل از مد
آزمون ورزش معمول پژوهشكده و سپس ورزش مقاومتي 

جلسه اول براي تعيين ميزان وزنه بدين ترتيب  در. انجام شد
 15تا  12عمل شد كه بيشترين وزنه اي را كه هر نمونه 

مرتبه در دامنه حركتي مورد نظر جابه جا مي نمود به عنوان 
در  .)19(نمونه در نظر گرفته شد  وزنه هدف براي هر

تمامي جلسات دوره گرم كردن، ورزش مورد نظر و سرد 
دوره گرم و سرد كردن با استفاده از . كردن وجود داشت

ورزش مورد . دقيقه بود 10تا  5حركات كششي و به مدت 
نظر عالوه بر ورزش هوازي، ورزش مقاومتي نيز بود كه به 

ورزش مقاومتي با استفاده . ددقيقه انجام ش 25تا  20مدت 
از وزنه هاي سبك و در دامنه حركتي مفاصل آرنج، شانه و 

تعداد تكرار در دامنه حركتي مفصل در . زانو انجام گرفت
تكرار  15تدريج به ه تكرار در نظر گرفته شد كه ب 10ابتدا 
 5تا  3تكرار ميزان وزنه  15بعد از اتمام هر ست با . رسيد

يك از  جلسه دوم هر در. افزايش يافت درصد و تعداد ست
نمونه هاي پژوهش، وزنه هدف خود را در دست گرفته و 
يك ست از خم كردن عضله دو سر بازو به صورت 
متناوب، اكستنشن عضله سه سر بازو باالي سر، باال بردن 

جلو و باالي سر، پرس شانه، نشستن و بلند  ،وزنه از كنار
در جلسه سوم تا . انجام دادندتكرار را  10شدن با وزنه با 

 15تا  11هفتم يك ست از ورزش هاي فوق به ترتيب با 
در جلسه هشتم هم تعداد ست و هم ميزان . تكرار انجام شد

بدين ترتيب  ؛قبلي افزايش يافت درصد وزنه 5تا  3وزنه، 
تكرار انجام گرفت و  10كه دو ست از ورزش هاي فوق با

در جلسه نهم تا . قيقه بودد 1فاصله استراحت بين هر ست 
دو ست از ورزش هاي مقاومتي فوق با تكرار به  سيزدهم
دقيقه بين  1تكرار در هر جلسه و استراحت  15تا  11ترتيب 

تعداد ست و  اًدر جلسه چهاردهم مجدد. ست ها انجام شد
جلسه پانزدهم و شانزدهم سه  وزن وزنه افزايش يافت در

نحوه . ترتيب انجام شد مرتبه تكرار به 12و  11ست با 
صحيح انجام حركات و جلوگيري از انجام مانور والسالوا 

 براي جلوگيري از مانور. به نمونه ها آموزش داده شد
ثانيه در حال انجام بازدم باال برده  2والسالوا وزنه در مدت 

 در .)19(ثانيه در حال انجام دم پايين آورده شد  4ودر زمان 
 نفس تنگي و سرگيجه سينه، قفسه درد وجود صورت
 در و شده منع جلسه آن در ورزش ادامه از نمونه شديد،
 كمتر، تكرار و تر سبك وزنه با امكان صورت در بعد جلسه
نمونه هاي گروه كنترل فقط . )20(داد  مي انجام را ورزش

در برنامه معمول بازتواني پژوهشكده قلب و عروق اصفهان 
اين ورزش شامل . ندكه ورزش هوازي بود شركت كرد

كيلومتر بر  4دويدن بر روي تردميل با سرعت متوسط 
  .دقيقه بود 15ساعت و دوچرخه ثابت به مدت 

وارد  SPSS18داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 
 2براي مقايسه درون گروهي قند خون ناشتا و . رايانه شدند

با ساعت پس از ناشتا از آزمون آماري آناليز واريانس 
تكرار مشاهدات و بين گروهي از آزمون تي مستقل استفاده 

 ميانگين نظر از گروه دو بررسي وضعيت براي .شد
و براي  مستقل تي از آزمون دموگرافيك كمي متغيرهاي

متغيرهاي كيفي از آزمون هاي كاي اسكوئر و من ويتني 
 05/0 از كمتر ها آزمون همه داري معني سطح. استفاده شد
  .رفته شددر نظر گ
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  :افته هاي
نفر مطالعه را  40نمونه وارد شده در مطالعه،  43از 

 1در جدول شماره ). 1ر شماره داونم(به پايان رساندند 

ويژگي هاي دموگرافيك دو گروه نشان داده شده است 
كه از نظر آماري تفاوت معني داري بين دو گروه وجود 

  .)P<05/0(نداشت 
 

  
  ماتيك طرح مطالعهنماي ش :1نمودار شماره

 
 و كنترلمقايسه ويژگي هاي دموگرافيك دو گروه آزمون  :1جدول شماره 

 رهايتغم گروه آزمون  گروه كنترل p      ي آمارآزمون

24/0t=             805/0  49/880/61 05/815/61  سال(سن( 

65/0t=             516/0        18/449/26 97/333/27 كيلوگرم/2متر(توده بدني شاخص( 

00/02=           00/1 65 جنس درصد مرد 65 درصد مرد 

58/0z=            562/0  ديپلم وابتدايي  
 )درصد 25 كدام هر(

 راهنماييوديپلم
  )درصد 25 كدام هر(

  سطح تحصيالت

  .انحراف معيار بيان شده اند  داده هاي مربوط به سن و شاخص توده بدني به صورت ميانگين
  

ميانگين قند خون ناشتا بين دو گروه تفاوت 
؛ )2جدول شماره ) (<05/0P(معني داري نداشت 

ساعت پس از ناشتا در هر  2اما ميانگين قند خون 
يك از دو گروه كاهش معني داري نشان داد 

)05/0P<( ) ميانگين تغييرات قند ). 3جدول شماره
 ساعت پس از ناشتا بعد از مداخله 2خون ناشتا و 

) <05/0P(بين دو گروه تفاوت معني داري نداشت 
  .)4جدول شماره (
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ا در دو گروه آزمون و كنترل با استفاده از آزمون آناليز واريانس با تمقايسه ميانگين قند خون ناش :2جدول شماره 

  اندازه گيري تكراري

  قند خون ناشتا
 ها گروه

يك روز قبل از
 شروع مداخله

يك روز پس از
 اخلهاتمام مد

هفته پس از اتمام 4
 مداخله

f  P 

 173/0 181/0  40/113±14/23  00/110±09/18  80/110±23/23 كنترل
  203/0  60/104 162/0±24/80  80/103±92/32  20/111±67/62  آزمون

  .انحراف معيار مي باشند ±داده ها به صورت ميانگين 
  

در دو گروه آزمون و كنترل با استفاده از آزمون  اساعت پس از ناشت 2قند خون مقايسه ميانگين  :3دول شماره ج
  آناليز واريانس با اندازه گيري تكراري

 ناشتاساعت پس از 2قند خون 
 ها گروه

يك روز قبل از
 شروع مداخله

يك روز پس از
 اتمام مداخله

هفته پس از  4
 اتمام مداخله

f  P  

 226/0 010/0  05/151±48/48  80/137±84/39  95/157±13/53 كنترل
  016/0  20/147 370/0±41/101  90/138±11/54  55/154±38/72  آزمون

  .انحراف معيار مي باشند ±داده ها به صورت ميانگين 
  

  ساعت پس از ناشتا در دو گروه آزمون و كنترل 2مقايسه ميانگين تغييرات قند خون ناشتا و  :4جدول شماره 
 گروه ها

  متغيرها
 t            p نترلآزمون                       ك

        ميانگين تغييرات ميانگين تغييرات
 19/1238/0    60/2±75/8  - 60/6±18/33  تغييرات قند خون ناشتا 

  972/0 03/0   - 90/6±57/17  - 35/7±34/53  ساعت پس از ناشتا 2تغييرات قند خون 
  .انحراف معيار مي باشند ±داده ها به صورت ميانگين 

  :بحث
ثير أضر كه با هدف بررسي تدر مطالعه حا
خون افراد مبتال به بيماري شريان  ورزش مقاومتي بر قند

ورزش مقاومتي باعث كاهش ميانگين  .كرونر انجام شد
قند خون غير ناشتا گرديد كه اين نتايج با يافته هاي 
برخي ديگر از مطالعات همخواني نشان مي دهد 

در هر دو از داليل كاهش قند خون غير ناشتا . )22،23(
گروه، مكانيسم اثر هر دو نوع ورزش است كه با افزايش 
جذب گلوكز در عضالت، افزايش متابوليسم استراحت 
و كاهش وزن باعث كاهش مقاومت به انسولين مي شود 

ثير أو همكاران كه به بررسي ت Jorgeنتايج مطالعه ). 23(

ورزش مقاومتي، ايروبيك و تركيبي بر كنترل متابوليك، 
ص هاي متابوليك و دپوسيتوكين در بيماران مبتال شاخ

پرداخته، با يافته هاي مطالعه حاضر  2به ديابت نوع 
در مطالعه حاضر ميانگين قند خون . )24(متفاوت است 

دسي ليتر  /ميلي گرم 2/111ناشتا قبل از ورود به مداخله 
دسي ليتر بود كه  /ميلي گرم Jorge 9/185و در مطالعه 
باالتر بودن ميانگين قند خون ناشتا قبل از  از نظر محقق

ثير ورزش مقاومتي أت Jorgeورود به مداخله در مطالعه 
همچنين بر خالف اين مطالعه، از . را بهتر نشان داده است

ثير ورزش أو همكاران كه به بررسي ت Ibanezمطالعه 
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مقاومتي بر چربي شكم و حساسيت به انسولين پرداختند، 
اين تفاوت ممكن . )25(به دست آمد نتايج متفاوتي 

است ناشي از تفاوت در طرح مطالعه شامل مدت زمان 
ست  3(و تعداد ست ) هفته 16هفته در مقابل  8(مداخله 

و  Castanedaنتايج مطالعه . باشد) ست 5در مقابل 
اما  ؛)26(همكاران از مطالعه حاضر حمايت مي كند 

در رابطه با  )27(و همكاران  Cauzaيافته هاي مطالعه 
. خون ناشتا بر خالف مطالعه حاضر مي باشد ميانگين قند

ممكن است به نظر برسد تفاوت در ورزش مقاومتي و 
مدت زمان مداخله كه در مطالعه حاضر كمتر از مطالعه 

Cauza  مي باشد، از داليل تفاوت در نتايج باشد؛ به
هفته  8طوري كه در مطالعه حاضر، مدت زمان مداخله 

ه دو جلسه در هفته بوده و با يك ست شروع شده و بو 
ست افزايش يافت، در حالي كه در مطالعه  3تدريج به 

Cauza  هفته و سه جلسه در هفته و  16مدت مداخله
ست بود كه در انتهاي مطالعه  3شروع جلسات ورزش با 

اما با بررسي مطالعاتي كه با تعداد نمونه  ؛ست رسيد 6به 
مداخله طوالني تر نسبت به اين  بيشتر و طول مدت

مطالعه صورت گرفته، اين احتمال را رد مي كند؛ به 
و همكاران با حجم نمونه  Berentعنوان مثال در مطالعه 

و مدت مداخله ) بيمار 40بيمار در مقابل  295(بيشتر 
، باز هم نتايج )هفته 8مقابل  هفته در 13(طوالني تر 

داري در ميانگين  مشابهي به دست آمد و كاهش معني
 قند خون ناشتا در گروه ورزش مقاومتي گزارش نشد

بايد عالوه بر موارد فوق به اين موضوع هم توجه . )28(
ها هم  داشت كه گروه كنترل بدون مداخله نبود و آن

ورزش معمول واحد بازتواني را انجام مي دادند كه اين 
  .ثير گذار استأورزش بر قند خون ت

  
  :نتيجه گيري

تايج اين مطالعه نشان داد كه ورزش مقاومتي ن
هفته در افراد مبتال به بيماري شريان كرونر كه  8به مدت 

 2عامل خطر ديابت را دارند باعث كاهش قند خون 
اگرچه ميانگين قند خون . ساعت پس از ناشتا مي شود

  ناشتا كاهش داشت ولي اين كاهش از نظر آماري 
  ين كه اين مطالعه اولين با توجه به ا. معني دار نبود

ثير ورزش مقاومتي بر أمطالعه اي است كه به بررسي ت
قند خون ناشتا و غير ناشتا در بيماران مبتال به بيماري 

زمايي هاي آپرداخته؛ بنابراين انجام كار عروق كرونر
باليني ديگري با طول مدت و شدت بيشتري در اين 

ثير أجه به تأييد تاز سويي با تو. بيماران پيشنهاد مي گردد
مداخله مورد استفاده در اين پژوهش بر ميانگين قند 

  ساعت پس از ناشتا، اميد آن مي رود كه  2خون 
يافته هاي حاصل از اين پژوهش بتواند زمينه اي براي 
مطالعات بيشتر و گسترده تر در جهت استفاده از اين نوع 
ورزش در كنترل و درمان قند خون باال در بيماران 

  .شريان كرونري را فراهم نمايد
با توجه به اين كه نمونه هاي پژوهش افراد 
مراجعه كننده به واحد بازتواني قلبي بودند، از نظر 
اخالقي امكان پذير نبود نمونه هاي گروه كنترل 
هيچگونه مداخله ورزشي دريافت نكنند و بايد تحت 
ورزش معمول واحد بازتواني كه ورزش ايروبيك بود، 

رژيم غذايي نمونه هاي  همچنينر مي گرفتند؛ قرا
پژوهش و استرس هاي موجود در زندگي روزمره خارج 
از كنترل پژوهشگر بوده و از محدوديت هاي پژوهش 

  .حاضر بود
  

  :كاربرد يافته هاي پژوهش در بالين
ثير مداخله مورد استفاده در اين أبا توجه به ت

رنامه ريزان پژوهش بر ميانگين قند خون غير ناشتا، ب
مراقبت بهداشتي مي توانند اين نوع ورزش را در برنامه 
بازتواني خود بگنجانند و پرستاران بخش هاي مراقبت 
قلب و عروق، متخصصان قلب و عروق و ساير اعضاي 

اين مراكز را به  تيم بهداشتي مرتبط با اين بيماران،
بيماران خود در هنگام ترخيص معرفي نمايند تا بيماران 
از مزاياي اين نوع ورزش در كنار درمان هاي دارويي 

  .خود بهره مند گردند
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  :انيدتشكر و قدر
 مصوب تحقيقاتي طرح حاصل مطالعه اين

 پژوهشي بوده و با مجوز كتبي معاونت) 392058 شماره(
پزشكي  علوم دانشگاه اماييم و پرستاري دانشكده

 بدينوسيله. شد انجام معاونت آن مالي حمايت و اصفهان
از پژوهشكده قلب و عروق شهر اصفهان و به ويژه واحد 
بازتواني قلبي پژوهشكده و بيماران مراجعه كننده به اين 
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Background and aims: Diabetes is one of the most important risk factors for cardiovascular 
disease. Besides the emphasis on drug treatments, modifying lifestyle including physical activity 
and exercise are important for controlling and treatment of these risk factors. Resistance 
exercise has attracted the interest of the cardiologists. However, there are no much preferences 
to resistance exercise, but it is recommended for life style modifying and as a no 
pharmacological treatment in these patients. Thus, the present study investigated the effect of 
resistance exercise on blood glucose in coronary artery disease patients. 
Methods: In a randomized clinical trial from April 2013 to February 2014, through patients 
referred to cardiac rehabilitation unit of Isfahan Cardiovascular Research Center, forty three 
eligible patients selected through selective sampling and assigned randomly to either 
intervention or control groups using table of random digit. First demographic characteristics and 
medical history were collected. Blood samples in fasting and no fasting conditions, were taken 
for measurement of fasting blood glucose, blood glucose 2 hours after at before, after and 4 
weeks after the end of the intervention. The intervention period last 8 weeks included two 
exercise sessions per week with warm-up, exercise and cool- down sections. In the intervention 
group, in addition to aerobic exercise, resistance exercise was performed. Study subjects in the 
control group participated only in aerobic exercise. 
Results: In the both groups, the mean blood sugar 2 hours after fasting, before, after and 4 
weeks after the end of the intervention were significantly different (P<0.05). Mean Changes of 
fasting blood sugar and blood sugar 2 hours after fasting were not significantly different 
(P>0.05). 
Conclusion: Resistance exercise lead to a significant decrease in mean blood glucose 2 hours 
after fasting. Thus, we can recommend it in coronary artery disease patients for lowering blood 
glucose along pharmacological treatments. 
 
Keywords: Resistance Exercise, Blood glucose, Coronary Artery Disease, Diabetes. 


