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Background and Aims Considering the exclusive effects of different training programs on structural, functional, and physiological responses of heart, vessels, and blood, cardiac rehabilitation programs have rehabilitated and therapeutic usage after heart attacks or angioplasty to reduce the rate of deaths caused
by cardiovascular diseases. The research aims to examine the effects of two methods, aerobic and parallel exercises, on selected biomechanical variables of blood in the bilateral femoral artery in patients
40-65 years old after coronary angioplasty.
Methods The research method is semi-experimental and prospective. The research was performed as
pretest-posttest, with 90 male and female patients with coronary heart disease who had undergone angioplasty divided into three experiments (aerobic and parallel) and control groups. Forty minutes of aerobic exercise based on the American College of Sports Medicine (ACSM) guidelines followed by 20 minutes
of resistance training twice a week was performed in the parallel exercise group. The Mean±SD was used
for data description, Kolmogorov–Smirnov test was used for reviewing data distribution, Kruskal–Wallis
non-parametric and Mann–Whitney post hoc test were used for abnormal variables, and ANOVA, Welch’s
test, and Tukey post-hoc test were used for standard variables at a significance level of 0.05.
Results The results showed a significant difference in diastolic blood pressure of the left femoral after
performing aerobic and parallel exercises. A significant difference was also seen in the velocity of blood
flow in the left femoral’s diastole phase and blood pressure of the left femoral in the systole phase after
performing parallel exercises. Comparing the effect of two training methods on selected biomechanical
variables of blood, no significant difference was observed between the two methods.
Conclusion It is recommended to use the beneficial effects of aerobic and parallel exercises to improve
biomechanical variables of blood with appropriate intensity and duration in patients 40 to 65 years old
following coronary angioplasty.
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Extended Abstract

and ANOVA, Welch’s test, and Tukey post-hoc test were
used for standard variables at a significance level of 0.05.

1. Introduction
Due to the unique effect of different training methods on
cardiovascular structural and functional responses, cardiac
rehabilitation programs as a treatment and rehabilitation
program after myocardial infarction and angioplasty reduce mortality due to heart disease. Coronary artery disease
is the most critical cardiovascular disorder and a significant
health problem in developing and developed countries. At
the beginning of the twentieth century, cardiovascular disease accounted for less than 10% of deaths worldwide.
By the end of this century, heart disease accounted for
nearly half of all deaths in developed countries and about
25% in developing countries and is projected to cause almost 25 million deaths by the end of 2020. Occur from
cardiovascular disorders in the year. One of the essential
issues in health in people over the age of 40 is cardiovascular disease, especially atherosclerotic arteries of the
aorta, coronary artery, carotid artery and peripheral arteries, including the brachial, femoral arteries. The pathogenic changes of atherosclerosis progress with age and
ultimately lead to disability and mortality in old age.
Physical activities and exercises put forth positive effects on the body in two ways: from one side strengthen
the heart muscle, with pulse more potent, more stable and
can accommodate more resulting in the survival of life,
on the other side, activities fit physical body and strengthens other muscles of arteries and increase blood flow and
heart rate artery stenosis prevents the deposition of fatty
substances in the arteries (atherosclerosis). This study investigated the effect of two methods of aerobic and parallel exercise on selected biomechanical variables of blood
on a bilateral femoral artery in patients aged 40-65 years
after coronary angioplasty.

2. Methods
The research method is semi-experimental and prospective. The research was designed in pretest-posttest.
A total of 90 male and female patients with coronary
heart disease who had undergone angioplasty were divided into three experiments (aerobic and parallel) and
control groups. Forty minutes of aerobic exercise based
on ACSM guidelines followed by 20 minutes of resistance training, twice a week performed in the parallel
exercise group. The Mean±SD used for data description,
Kolmogorov–Smirnov test was used for reviewing data
distribution, Kruskal–Wallis non-parametric and Mann–
Whitney post-hoc test were used for abnormal variables,
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3. Results
Regarding selected biomechanical variables of blood,
the results of the intragroup comparison test showed a
significant difference in the left femoral diastolic blood
pressure variable between groups (P=0.004). The results
of the intergroup comparison test showed a significant
difference in the left femoral diastolic blood pressure
variable between the aerobic and control exercise groups
(P=0.007) and between the parallel and control exercise
groups (P=0.003). Still, between the two, There was no
significant difference between aerobic and parallel training methods.
The results of the intragroup comparison test showed a
significant difference in the variables of blood flow velocity in the systolic phase (P=0.006). They left femoral
diastole (P=0.005) between the groups but in the variable
of systolic femoral blood pressure. There was no significant difference between the left groups (P=0.001). Post
hoc test for comparison between groups showed a significant difference in blood flow velocity variables in the left
femoral diastole phase (P=0.02) and blood pressure in the
left femoral systole phase (P=0.01) after exercise between
the two exercise groups. It was aerobic and control and
in the variables of blood flow velocity in systolic phase
(P=0.005) and left femoral diastole (P=0.006) and blood
pressure in left femoral systole phase (P=0.005) following exercise between two groups of parallel exercise and
was in control. It is observed that there is no significant
difference between the two methods of aerobic and parallel training on selected biomechanical variables of blood
after comparing the effect of two training methods on selected biomechanical variables of blood.

4. Discussion and Conclusion
The results showed that aerobic exercise increased arterial diameter and decreased heart rate by reducing arterial blood pressure and consequently increasing the speed
and intensity of blood flow. Due to the importance of resistance training and aerobic training (which affects the
thickness and strength of arteries and the ratio of collagen to elastin in vascular tissue), increased left femoral
diastolic blood pressure and decreased right femoral systolic blood pressure, and reduced blood flow observed.
Regarding the increase in diastolic blood pressure in the
right femoral artery following resistance training, it can
be considered as the effect of the superior limb in applying pressure during resistance training that there is more
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work on the role of the upper limb in this type of training for future research. As a recommendation to improve
blood biomechanical variables in middle-aged people
after coronary angioplasty, aerobic exercise seems more
appropriate than parallel (aerobic-resistance) practice.
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مقاله پژوهشی
تأثير دو شيوه تمرين هوازي و موازي بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون بر شريان فمورال
دوطرفه در بيماران  40تا  65سال متعاقب آنژيوپالستي عروق کرونر
معصومه باغبان بغدادآباد
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 .1گروه فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2گروه بيومکانيک و آسيبشناسي ورزشي ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران.
 .3گروه بيومکانيک ورزشي ،پژوهشکده علوم حرکتي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران.
 .4گروه فيزيوتراپي ،دانشگاه علوم بهزيستي ،تهران ،ايران.

تاریخ دریافت 06 :آبان 1399
تاریخ پذیرش 02 :دی 1399
تاریخ انتشار 01 :مرداد 1400

کلیدواژهها:

آنژيوپالستي عروق
کرونر ،شريان فمورال،
زنان و مردان بيمار
ميانسال ،تمرين
هوازي ،تمرين موازي،
بيومکانيک خون

مقدمه و اهداف با توجه به اثر منحصر به فرد شيوههاي مختلف تمرینی بر پاسخهاي ساختاري و عملکردي قلب و عروق ،برنامههاي بازتواني
گومير ناشي از بيماري قلبيعروقي
قلبي بهعنوان يک برنامهدرماني و توانبخشي بعد از سکته قلبي و آنژيوپالستي جهت کاهش ميزان مر 
کاربرد دارد .هدف پژوهش حاضر تأثير دو شیوه تمرين هوازي و موازي بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون بر شريان فمورال دوطرفه
در بيماران  40تا  65سال ،پس از آنژيوپالستي عروق کرونر است.
مواد و روشها در اين پژوهش نيمهآزمايشگاهي و آيندهنگر با طرح پيش و پسآزمون ،نود زن و مرد بيمار عروق کرونر قلب که
آنژيوپالستي شده ،به صورت تصادفي در دسترس در سه گروه آزمايش (تمرين هوازی و موازی) و گروه کنترل تقسيم شدند .چهل دقيقه
تمرين هوازي برگرفته از دستورالعمل  ACSMجهت بازتواني بيماران به مدت هشت هفته و سپس بیستدقيقه تمرين مقاومتي هفتهاي
دو جلسه در گروه تمرين موازي انجام شد .در بخش توصيف دادهها از ميانگين و انحرافاستاندارد ،از آزمون کولموگروف اسميرنف براي
بررسي توزيع دادهها ،از آزمون کروسکال واليس و آزمون تعقيبي يومن ويتني در متغيرهاي غيرنرمال و از آزمون تحليل واريانس يک
طرفه ،ولچ و آزمون تعقيبي توکي در متغيرهاي نرمال در سطح معناداري  0/05استفاده شد.
یافتهها نتايج تحقيق نشانداد کهدر متغير فشار خوندياستولي فمورال چپ متعاقب اعمال تمرين هوازي و موازي تفاوت معناداری وجود
ندارد .در متغيرهاي سرعت جريان خون در فاز دياستول فمورال چپ و فشار خون در فاز سيستول فمورال چپ متعاقب اعمال تمرين
هوازي و در متغيرهاي سرعت جريان خون در فاز سيستول و دياستول فمورال چپ و فشار خون در فاز سيستول فمورال چپ متعاقب
تمرين موازي تفاوت معناداري مشاهده شد و با مقايسه تأثير دو شيوه تمرين بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون تفاوتي بين دو شيوه
تمريندر متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون مشاهده نشد.
نتیجهگیری استفاده از تأثيرات سودمند تمرين هوازي و موازي در راستاي بهبود متغيرهاي بيومکانيک خون با شدت و مدت زمان مناسب
در بيماران  40تا  65سال ،متعاقب آنژيوپالستي عروق کرونر توصيه ميشود.

مقدمه
بيماريهاي عروق كرونر ،مهمترين اختالل قلبي عروقي و يك
مشكل مهم بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته
است .بهطوريکه در شروع قرن بيستم ،اختالل قلبي عروقي
گومير در جهان را شامل ميشد .اين
كمتر از 10درصد كل مر 
در حالي است كه در اواخر اين قرن ،بيماريهاي قلبي نزديك به

گومير كشورهاي پيشرفته و حدود  25درصد
نيمي از كل مر 
كشورهاي در حال توسعه را شامل ميشد و پيشبينيشد تا
پايان سال  2020نزديك به  25ميليون مرگ ناشي از اختالل
قلبي عروقي در سال رخ دهد [.]1
بر اين اساس از هر سه مورد مرگ ،يك مورد آن به علت
اختالل قلبي عروقي خواهد بود .طبق تعريف سازمان بهداشت
جهاني فاصل ه سني بين  ۴۰تا  ۶۵سالگي دوران ميانسالي ناميده

* نویسنده مسئول:
دکتر حیدر صادقی
نشانی :تهران ،دانشگاه خوارزمي ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،گروه بيومکانيک و آسيبشناسي ورزشي.
تلفن+98 (21) ۸۸۳۲۹۲۲0-3 :
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ميشود که تغييرات جسماني و رواني در افراد حاصل ميشود.
دوره ميانسالى بارورترين دوره زندگى محسوب مىشود و افراد
نمىتوانند حداکثر استفاده را از نيروهاى ذهنى و جسمى خود
داشته باشند .در اين دوره از سن ،تغييرات متابوليسمى در بدن
بهوجود مىآيد [.]1، 2
يکي از مسائل مهم در حوزه سالمت کشور در افراد با سنين
باالي چهل سال ،بيماريهاي قلبي عروقي و در رأس آنها
آترواسکلروتيک شريانهاي آئورت ،کرونر ،کاروتيد و شريانهاي
محيطي ،ازجمله شريان بازويي و راني است .تغييرات بيماريزاي
آترواسکلروز با افزايش سن پيشرفت ميکند و درنهايت به ناتواني
گومير در دوران سالمندي ميانجامد [.]3
و مر 
ت ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ورزش از دو ﻃﺮيق اثرات ﻣﻔﻴـﺪ و ﻣﺜﺒـﺖ
فعالي 
ﺧـﻮد را در ﺑـﺪن اﻋﻤـﺎل میکنند .از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻀﻠﻪ
قلب ميﺷـﻮد ،ﺑـﺎ ضرباني ﻗـﻮيﺗـر ،ﻣـﻨﻈﻢﺗـر و ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ،
ﻛﻪ درنتيجه ﻣﻮﺟﺐ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،از طرفي دﻳﮕـﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻀﻼت ﺑﺪن شده و ﺑﺎ
ﮔﺸﺎدﺷﺪن ﻋـﺮوق و اﻓـﺰاﻳﺶ جريان خون و ﺗﻌﺪاد ضربان قلب
ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻨﮕﻲ ﻋﺮوق در اﺛﺮ رﺳﻮب ﻣﻮاد ﭼﺮﺑـﻲ در داﺧـﻞ رگﻫـﺎ
(آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز) ميﺷﻮد [.]2، 3
مکانيسمهاي اوليه شناساييشده در زمينه سازگاريهاي
عروقي ناشي از تمرينات ورزشي بر افزايش ميزان جريان خون
تمرکز دارد .اندوتليوم عروقي يک الي ه نازك سلولي است که به
عنوان پوششي بيولوژيک بين چرخ ه خون و عضالت صاف ديواره
عروق قرار گرفته و نقشي حياتي در فرايند هموستاتيک عروقي
دارد [ .]4به عبارت سادهتر ،اجراي تمرينات ورزشي با افزايش
ضربان قلب و باال بردن فشار خون موجب افزايش جريان خون و
فشار انتقالي به عروق شده و درنتيجه استرس و کشش محيطي
عروق باال ميرود [.]5
در بسياري از مطالعات ،اثر مستقيم تمرينات ورزشي در
کاهش فشار خون که يکي از فاکتورهاي خطرساز در بيماران
قلبي و عروقي است به وضوح اثبات شده و نشان داده شده است
که ورزش مداوم کنترل بارو رفلکس را خفيف و فعاليت عصب
سمپاتيک را کم کرده و درنتيجه باعث کاهش فشار خون ميشود
[ .]6، 7همچنين مطالعه روي پارامترهاي بيومکانيکي خون
نشان ميدهد که تغيير در سرعت و شدت جريان ميتواند بر
خصوصيات رگ ،بهويژه در نواحي خاص مانند شريان کاروتيد،
بازويي و راني که در اثر آترو اسکلروسيس دچار افزايش ضخامت
شدهاند ،تأثيرگذار باشد [.]8
شريانهاي محيطي مانند شريان فمورال مشترک نسبت به
شريانهاي مرکزي ،خاصيت االستيک کمتري دارند و بافت
ماهيچهاي آنها غالب است؛ بنابراین پارامتر سفتي شريانهاي
محيطي بيش از شريانهاي مرکزي است [ .]9با توجه به اين
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مطلب که با افزايش سن ،تغيير در سفتي شريانها بسيار زودتر
از رشد بيماري آترواسکلروز نمايان ميشود []10؛ بنابراین وجود
سفتي بيشتر شريانهاي محيطي نسبت به شريانهاي مرکزي
موجب ميشود که تشخيص درستي از ابتال به عوامل بيماريزا
وجود نداشته باشد .پس برآورد سفتي شريانهاي محيطي سالم
به عنوان معيار سالمت شريان و مقايس ه آن با شريانهاي مرکزي
حائز اهميت است .بديهي است با وجود سفتي شريانهاي
محيطي نسبت به شريانهاي مرکزي ،بروز آترواسکلروز ،بهويژه
در مراحل ابتدايي در عروق محيطي شکل میگیرد.
با بروز بيماري آترواسکلروز شريانهاي محيطي رفتار االستيک
متفاوتي نسبت به شريان مرکزي خواهد داشت ،چنانچه منگل
و همکاران [ ]9با انجام مطالعهاي روي کودکان ادعا کردند که
شريانهای مرکزيتر خاصيت اتساعپذيري بيشتري نسبت
به عروق محيطي دارند .اين مطلب نشاندهنده آن است که
شريانهاي محيطيتر و دورتر از قلب ،سفتي بيشتري نسبت به
عروق مرکزي دارند .بيماري آترواسکلروز ماهيت منتشره دارد و
شريان فمورال مشترک در محل قبل از دوشاخه شدن شريان،
يک موضع معمول و شايع در براي بيماري آترواسکلروز است.
تخمين درجه اتساعپذيری يا سفتي شريان بهعنوان يک
جانشين خوب براي تشخيص بيماري آترواسکلروز ،خصوصاً در
عروق کرونري است ،ولي با فرض مطرحشده مبني بر تغييرات
کمتر عروق ماهيچهاي بر اثر بيماري آترواسکلروز نسبت به عروق
االستيک ،تشخيص بيماري آترواسکلروز و تغير خواص مکانيکي
ديواره شريانهاي ماهيچهاي را در مراحل اوليه بيماري واضح
ندانستند [.]11
محمد آملي و همکاران با مقايس ه ويژگيهاي مکانيکي خون
و شريان کاروتيد بسکتباليستهاي حرفهاي و افراد غيرفعال
نشان دادند که بسکتباليستها نسبت به گروه غيرورزشکار تعداد
ضربان قلب کمتر و ضخامت اينتيما مديادر فازدياستول بيشتري
داشتند ،اما سرعت جريان خون در فاز سيستول ،دياستول و
کمپليانسدر گروه غيرورزشکار بيشتر بود که با توجه به يافتههاي
پژوهش ،به نظر ميرسد افزايش سفتي شرياندر بسکتباليستها
ميتواند سازگاري فيزيولوژيکي به افزايش فشار خون طي تمرين
و مسابقات باشد [.]12
پارک و همکاران ،تأثير  24هفته تمرين هوازي و قدرتي بر
ضخامت شريان کاروتيد و سرعت جريان در پنجاه زن سالخورده
مبتال به چاقي سارکوپنيک بررسي کردند .گروه آزمایش ،تمرينات
ترکيبي را طي  24هفته انجام دادند و نشان داد که  24هفته
تمرين ترکيبي بهطور مؤثر باعث کاهش ضخامت اينتيما مديا
شريان کاروتيد و افزايش سرعت جريان کاروتيد و نسبت برشي
ديواره ميشود [ .]13استبينگ و همکاران ،با مطالع ه اثر هشت
تمرين مقاومتي روي اندام تحتاني  21آزمودني جوان و سالم
(یازده مرد و مرد زن) نشان دادند که اين تمرينات باعث افزايش
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معناداري در قطر استراحتي و سرعت جريان خون در شريانهاي
کاروتيد و فمورال شده است و پس از چهار هفته بيتمريني
کاهش معناداري را در قطر و سرعت جريان خون هر دو شريان
مشاهده کردند [.]14
هرچند در نگاه اول به نظر ميرسد تمرين ترکيبي ،هوازي
مقاومتي نسبت به تمرين هوازي به تنهايي در بهبود وضعيت
بيمار پس از آنژيوپالستي عروق کرونر مؤثرتر است ،اما در عمل
مطالعات معدودي در اين گروه از بيماران قلبي انجام شده که
اين فرضيه را تأييد کردهاند .از طرف ديگر ،هرچند پژوهشهاي
انجامشده در اينباره نشان دا دهاند که هر دو برنام ه تمريني
ترکيبي و هوازي ايمن هستند و موجب بهبود وضعيت عملکردي
و کيفيت زندگي بيماران قلبي ميشوند ،هنوز اختالفهاي زيادي
در مورد شدت ،مدت و نوع برنامه تمريني بهينه جهت استفاده از
مزاياي حداکثري اين قبيل برنامهها وجود دارد.
مطالعات قبلي نشاندادهاند که بين رفتار و حرکت جريان خون
و عملکرد ساختاري عروق با فرايند آترواسکلروز ارتباط مستقيمي
وجو د داشته که توسط مشاهده ساختار عروقي و جريان خون
از طريق سونوگرافي داپلر ميتواند قابل پيشبيني باشد [ ،]8اما
پژوهشهای موجود به بررسي و مقايسه بيشتر اين فرايند در
عروق کرونر ،آئورت و شريان کاروتيد افراد سالم و بيمار پرداخته و
عروق محيطي مانند شريانهای بازويي و راني يا بيماران ميانسال
را کمتر شامل شده است .با وجود اينکه اين گروه از بيماران
استنوزيس کرونر دارند ،احتمال دارد که فرايند آترواسکلروسيس
در عروق محيطي آنها نيز گسترش پيدا کردهباشد [.]15
از اينرو ،با فرض اثرگذاري تمرين ،هدف اين پژوهش ،تعيين
تأثير دو شيوه تمرين هوازي و موازي بر متغيرهاي منتخب
بيومکانيک خون (سرعت جريان خون و شدت جريان خون در
دو فاز سيستول و دياستول) بر شريان فمورال دوطرفه در بيماران
 40تا  65سال متعاقب آنژيوپالستي عروق کرونر بود.

مواد و روشها
روش پژوهش از نوع نيمه آزمايشگاهي و آيندهنگر و طرح
پژوهش پيش و پسآزمون است .جامعه آماري پژوهش را بيماران
ميانسال  40تا  65سال مراجعهکننده به مرکز بازتواني بيمارستان
قلب تهران که عمل آنژيوپالستي عروق کرونر انجام داده و منعي
براي ورزش کردن ندارند ،تشکيل دادند.
براي تعيين تعداد آزمودني مورد نياز براي مطالعه ،با استفاده از
نرمافزار  3.1 G Powerبا در نظر گرفتن دستيابي به توان آماري
 0/8و اندازه اثر برابر با  0/5در سطح آلفا  75 ،0/05نفر به دست
آمد .با پيشبيني احتمال انصراف تعدادي از شرکتکنندگان
در دوره برنامه تمريني نود نفر که مالکهاي ورود به مطالعه
را داشتند ،به صورت تصادفي در دسترس در سه گروه تمرين

هوازي (پانزده نفرزن و پانزده نفر مرد) ،تمرين موازي (پانزده
نفرزن و پانزده نفر مرد) و کنترل (پانزده نفر زن و پانزده نفر مرد)
قرار گرفتند.
معیارهای ورود به پژوهش ،قرار گرفتن افراد در گروه بيماران
کمخطر 1قلبي  40تا  65سال (ميانسال) پس از آنژيوپالستي
عروق کرونر از مسير سرخرگ شرياني ،دچار بودن به يک تا سه
نارسايي قلبي در بيماران از نظر طبقهبندي انجمن قلب نيويورک
( ،)2NYHAموافقت پزشک براي شرکت در برنامه تمريني ،داشتن
کسر تخليهاي ( )3EFبرابر يا باالتر از  50درصد ،داشتن ظرفيت
عملکردي ( )4FCEبرابر يا باالتر از  7مت ،عدم مشکالت ارتوپدي،
عدم استعمال دخانيات و عدم مصرف مشروبات الکلي بود .بر
اين اساس ،افراد واجد شرايط به شکل تصادفي و با توجه به در
دسترس بودن (آزمودنيهايي که شهرستاني بوده يا داراي مشغله
کاري بوده و شرايط شرکت در تمرينات منظم را نداشتند ،در
گروه کنترل قرار گرفتند ).در گروهها تقسيم بندي شدند.
براي اجراي پژوهش ،مراحل زير اجرا شد:
• ست آپ سيستم :براي اجراي آزمون دستگاه سونوگرافي
در محلي مناسب نسبت به تختي که قرار است آزمودنيها روي
آن دراز بکشند قرار گرفته و کاليبره و شرايط محيط برگزاري
آزمون از قبيل نور ،دما ،سکوت و ...کنترل شد .هر آزمودني ده
دقيقه در حالت درازکش و به صورت ريلکس قرار گرفته و سپس
اندازهگيري انجام شد ،براي باال بردن دقت سه بار از هر آزمودني
تست گرفته و ميانگين ثبت شد.
• آمادهسازي آزمودنيها :نوع و شدت بيماري افراد از طريق
معاينه توسط پزشک حاضر در کلينيک تشخيص داده شد .افراد
با پر کردن پرسشنامه ،اطالعات فردي و سالمت فيزيولوژيکي
خود را در اختيار محقق قرار دادند .توضيحات کاملي در رابطه
با هدف پژوهش ،روش انجام آن و محرمانه بودن اطالعات به
آزمودنيها ارائه شد و رضايتنامه جهت اعالم موافقت آزمودنيها
براي شرکت در پژوهش اخذ و تمام تستها در بيمارستان مرکز
قلب تهران انجام شد.
• اجراي آزمون :آزمودنيها (بيماران آنژيوپالستي عروق کرونر)
پس از مراجعه به پزشک متخصص قلب و عروق و تأييد پزشک
جهت شرکت در پژوهش ،براي انجام آزمايشات  Pre-testبه
مرکز تصويربرداري (داپلر ،اکو و تست ورزش) معرفي شدند.
سپس بيماران براي شروع برنامه تمريني که شامل يک دوره
تمرين هوازي و موازي (هوازي مقاومتي) بود و زير نظر پرستار
(آشنا به مانيتورينگ) انجام ميشد ،به مرکز بازتواني بيمارستان
قلب تهران معرفي شدند.
1. Low risk
2. New York Heart Association Functional
3. Ejection fraction
4. Functional capacity
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پس از طي هشت هفته تمرين به منظور بررسي اثرات
کوتاهمدت تمرين بر پارامترهاي مورد نظر Post-test ،گرفته
شد .يک روز قبل از شروع برنامه تمريني با هماهنگي ايجاد
شده توسط محقق با آزمودنيها با دستگاه فشارسنج ،فشارخون
گرفته و براي تعيين شاخص توده بدن ،5قد و وزن اندازهگيري
شد .براي تعيين جريان خون سيستوليک و دياستوليک ،فشار
خون سيستوليک و دياستوليک در شريان فمورال (از قسمت
کامن 6فمورال با پروب خميده 7در فرکانس پنج مگاهرتز)،
آزمودنيها تحت امواج دستگاه اولتراسوند داپلر و داپلکس قرار
گرفتند ،ظرفيت عملکردي ،کسر تخليهاي جهت ورود بيماران
به تحقيق بهعنوان گروه کمخطر با اکوکارديوگرافي و انجام تست
ورزش اندازهگيري و اطالعات حاصل ثبت شد .از طريق دادههاي
ميانگين سرعت جريان خون در شريانها و فرمولهاي موجود،
فاکتورهاي ديگر موجود محاسبه شد.
آزمودنيهاي گروههاي تجربي به صورت جداگانه ب ه مدت
هشت هفته و هر هفته سه جلسه با شدت و زمان معين طي
برنام ه تمريني هر فرد به تمرين پرداختند .در اين دوره ،قبل و
بعد از انجام تمرين در هر جلسه تعداد ضربان و فشار خون براکيال
ثبت شد .بعد از پايان هشت هفته برنامه تمريني پارامترهايي که
قب ً
ال ذکر شد ،مجدداً از هم ه نود آزمودني اندازهگيري انجام شد.
• تست ورزش :به بيماران توصيه شد سه ساعت قبل از
زمان تعيينشده جهت انجام آزمون ،از خوردن غذاهاي سنگين
خودداري کنند .همچنين از همه بيماران خواسته شد داروهاي
قلبي خود را مصرف کنند .پروتکل تست ورزش بروس اصالح
شده بود .آزمون بدين صورت انجام شد که بعد از ورود بيمار به
اتاق آزمون ،دوازده اشتقاق مربوط به ارزيابي نوار قلب بيمار بر
روي سينه نصب شد و کابلهاي مربوطه در جاي مخصوص به
خود نصب شد .سپس بيمار به روي تردميل فراخوانده شد و با
اجرا کردن برنامه از طريق رایانه متصل به تردميل مراحل آزمون
طبق پروتکل آغاز شد .از بيمار خواسته شد تا هنگام تست ورزش
در صورت بروز درد در ناحيه سينه يا در اندام و تنگي نفس اين
موضوع را گزارش دهد.
عالوه بر اين ،در انتهاي هر مرحله از آزمون فشارخون بيمار
از طريق دستگاه فشار خون اندازهگيري و  8 EKGبيمار ثبت شد
تا در صورت بروز هرگونه مشکل اعم از افت قطعه  ،STمعکوس
شدن موج  Tو همچنين وجود اختالل در ريتم ضربان ،درد در
ناحيه سينه ،درد در اندام ،خستگي عمومي و ...آزمون قطع ميشد
و دليل قطع شدن تست روي گزارش آزمون ذکر شد.
• پروتکل تمرين :بيماران شرکتکننده در اين پروتکل بر
5. Body Mass Index
6. Commen Femoral Artery
7. Curvilinear Probe
8. Electrocardiogram
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اساس دستورالعمل استاندارد  ،ACSMدر گروه تمرين هوازي،
بيماران با توجه به پروتکل تمرين هوازي زيربيشينه که به مدت
هشت هفته ،هفتهاي سه جلسه و هر جلسه به مدت چهل دقيقه
با دستگاههاي تردميل ،ارگومتر بازويي و دوچرخ ه کارسنج انجام
شد و بيماران در هر جلسه پس از گرم کردن بدن ،ابتدا با دستگاه
تردميل به مدت ده تا بیست دقيقه و با شدت  60درصد ضربان
قلب ذخيره بر اساس فرمول کارونن [ ]16که با سرعت حداکثر
پنج کيلومتر بر ساعت در ابتداي دوره و در ادام ه جلسات تمرين
به  80درصد ضربان قلب ذخيره و با سرعت حداکثر  9/5کيلومتر
بر ساعت افزايش يافت ،به فعاليت پرداختند و سپس با دستگاه
ارگومتر بازويي و دوچرخ ه ثابت هر کدام به ترتيب به مدت هشت
تا ده دقيقه و با شدت پنجاه وات و در ادامه جلسات به شدت
هشتاد وات افزايش يافت ،به تمرين خود ادامه دادند.
در گروه تمرين موازي ،بيماران به صورت ترکيبي70 ،درصد
تمرين هوازي و 30درصد تمرين مقاومتي در هفته داشتند .ابتدا
بيماران با توجه به پروتکل تمرين هوازي زيربيشينه که در باال به
آن اشاره شد به تمرين پرداخته و سپس تمرين مقاومتي را دو بار
در هفته به مدت بیست دقيقه به ترتيب با چهار دستگاه ادداکتور
ران ،پرس سينه نشسته ،اکستنسور پا و شکم انجام دادند .شدت
اين تمرينات در ابتدا با  40تا  50درصد  91 RMو در ادامه با
 60تا  70درصد 1RMو با هشت الي دوازده تکرار در دو تا سه
ست انجام شد [ .]17جهت تعیین یک تکرار بیشینه از روش
غیرمستقیم و فرمول برزینسکی استفاده شد [.]18
در طول اجراي تمرينات ضربان قلب بيماران از طريق مسئولين
مربوطه مرتب پايش و بررسي شد تا در صورت لزوم اگر فشار
تمرين براي بيمار بيش از حد مطلوب بوده و احتمال آسيب به
بيمار وجود داشت ،در جهت توقف يا کاهش فعاليت اقدام شود.
همچنين شدت تمرينات بعد از هر تمرين هوازي مقاومتي بر
اساس مقياس بورگ ارزيابي و در صورت باال بودن شدت تمرين،
ميزان آن در جلسه بعد ثابت نگه داشته ميشد .به هم ه گروهها
عالوه بر توصيههاي تغذيهاي ،توصيه به سه روز پيادهروي در
هفته شد.
روشهاي آماري

در اين پژوهش از ميانگين و انحراف استاندارد براي توصيف
دادهها ،از آزمون کولموگروف اسميرنف براي بررسي توزيع دادهها،
با توجه به تعداد گروهها براي آزمون فرضيات جهت متغيرهايي که
به لحاظ توزيع ،غيرنرمال بودند از آزمون غيرپارامتري کروسکال
واليس 10استفاده شد .همچنين آزمون تعقيبي مقايسه دوتايي
گروهها براي اين متغيرها ،با استفاده از آزمون يومن ويتني صورت
گرفت .براي متغيرها با توزيع نرمال از آزمون تحليل واريانس يک
9. One rep maximum
10. Kruskal-wallis
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تصویر  .1ميانگين و انحراف استاندارد ويژگيهاي جمعیتشناختی بيماران  PCIدر سه گروه آزمايش (تمرين هوازي ،تمرين موازي) و کنترل

طرفه استفاده شد .براي اين منظور ،ابتدا آزمون لوين براي بررسي
همگن بودن واريانس گروهها انجام شد .براي متغيرهاي داراي
تجانس واريانس از مقادير اصلي  Fو براي آزمون تعقيبي نيز از
آزمون توکي استفاده شد .براي متغيرها با عدم تجانس واريانس
از مقادير آماره ولچ 11استفاده شد .در اين متغيرها جهت آزمون
تعقيبي از آزمون تامهاني 12استفاده شد .همه محاسبات آماري
به وسيله نرمافزار  SPSSنسخه  16و در سطح معناداري 0/05
انجام گرفت.

يافتهها
در تصویر شماره  1مشخصات اوليه آزمودنيها مانند سن،
قد ،وزن ،ضربان قلب استراحتي و بيشينه ،13فشار متوسط
11. Welch
12. Tamhane’s T2
13. Rest HR and Max HR

شرياني ،14هر سه گروه به تفکيک آورده شده است .مشخصات
جمعیتشناختی همه بيماران در تصویر شماره  1آمده است.
نتايج آزمون کولموگروف اسميرنف نشان داد که گروهها از لحاظ
ويژگيهاي جمعیتشناختی با يکديگر همگن هستند و دادهها از
توزيع نرمالي برخوردار هستند (.)P≥ 0/05
نتايج آمار توصيفي متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون متعاقب
اعمال تمرين هوازي و موازي نشاندهنده اختالف ميانگينهاي
مقادير پسآزمون نسبت به پيشآزمون در گروههاي تمرين
هوازي ،تمرين موازي و کنترل به ترتيب در جدول شماره 1
گزارش شد.
در رابطه با متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون ،نتايج آزمون
مقایسهی درونگروهی نشان دهندهي تفاوت معنادار در متغير
فشارخون دياستولي فمورال چپ بين گروهها بود ()P=0/004
(جدول شماره  .)2نتايج آزمون مقايس ه بينگروهي نشان دهنده
14. SBP and DBP
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جدول  .1نتايج آمار توصيفي متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون ،متعاقب اعمال تمرين در گروههاي آزمايش و کنترل
متغير

فشار خون سيستوليک
فمورال راست (ميليمتر جيوه)
فشار خون دياستوليک
فمورال راست (ميليمتر جيوه)
فشار خون سيستوليک
فمورال چپ (ميليمتر جيوه)
فشار خون دياستوليک
فمورال چپ (ميليمتر جيوه)
سرعت جريان خون در فاز سيستول فمورال راست
(سانتيمتر بر ثانيه)
سرعت جريان خون در فاز دياستول فمورال راست
(سانتيمتر بر ثانيه)
سرعت جريان خون در فاز سيستول فمورال چپ
(سانتيمتر بر ثانيه)
سرعت جريان خون در فاز دياستول فمورال چپ
(سانتيمتر بر ثانيه)
شدت جريان خون فمورال راست ()ml/s
شدت جريان خون فمورال چپ
()ml/s

مرحله
آزمون

میانگین±انحرافمعیار
گروه آزمايش
تمرين هوازي

تمرين موازي

پيش آزمون

2/63±1/20

2/97±1/95

3/76±2/58

پس آزمون

2/73±1/62

3/18±1/93

4/04±2/12

پيش آزمون

0/9±0/08

0/1±0/07

0/15±0/19

پس آزمون

0/08±0/07

0/07±0/04

0/13±0/1

پيش آزمون

2/95±1/90

3/64±2/01

3/42±2/15

پس آزمون

2/8±1/02

3/37±1/58

5±2/49

پيش آزمون

0/09±0/06

0/01±0/07

0/12±0/09

پس آزمون

0/08±0/06

0/09±0/05

0/19±0/12

پيش آزمون

79/57±18/16

84/18±22/69

88/33±21/48

پس آزمون

77/81±14/5

83/62±15/82

92/2±24/43

پيش آزمون

14/35±4/84

13/92±5/23

16/68±9/75

پس آزمون

12/77±3/88

12/6±3/92

17/89±8/55

پيش آزمون

82/01±23/88

91/35±24/74

88±27/86

پس آزمون

82/92±15/41

85/73±15/76

104/41±26/16

پيش آزمون

13/29±5/33

14/36±5/85

16/46±5/66

پس آزمون

13/66±4/56

13/85±4/6

13/66±4/56

پيش آزمون

229/27±73/14

218/23±85/82

254/98±89/77

پس آزمون

223/2±59/2

237/1±62/96

264/36±85/71

پيش آزمون

237/57±87/53

236/89±86/17

261/07±85/97

پس آزمون

251/35±74/95

259/99±89/15

277/56±70/05

تفاوت معنادار در متغير فشارخون دياستولي فمورال چپ بين
گروه تمرين هوازي و کنترل ( )P=0/007و بين گروه تمرين
موازي و کنترل ( )P=0/003بود ،اما بين دو شيوه تمرين
هوازي و موازي تفاوت معناداري مشاهده نشد .همچنین نتایج
آزمون مقایسهی درونگروهی نشاندهنده تفاوت معناداری در
متغيرهاي سرعت جريان خون در فاز سيستول ( )P=0/006و
دياستول فمورال چپ ( )P=0/005بين گروهها بود ،ولی در متغير
فشار خون سيستولي فمورال چپ بين گروهها تفاوت معناداری
گزارش نشد (( )P=0/001جدول شماره .)3
آزمون تعقيبي جهت مقايس ه بينگروهي نشاندهنده تفاوت
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گروه کنترل

معنادار در متغيرهاي سرعت جريان خون در فاز دياستول فمورال
چپ ( )P=0/02و فشار خون در فاز سيستول فمورال چپ
( )P=0/01متعاقب اعمال تمرين بين دو گروه تمرين هوازي و
کنترل بود و در متغيرهاي سرعت جريان خون در فاز سيستول
( )P=0/005و دياستول فمورال چپ ( )P=0/006و فشار خون در
فاز سيستول فمورال چپ ( )P=0/005متعاقب اعمال تمرين بين
دو گروه تمرين موازي و کنترل بود .همچنین با مقايس ه تأثير دو
شيوه تمرين بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون مشاهده شد
که بين دو شيوه تمرين هوازي و موازي بر متغيرهاي منتخب
بيومکانيک خون تفاوت معناداري وجود ندارد (جدول شماره .)4
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جدول  .2آزمون ناپارامتريک کروسکال واليس .مقايسه درونگروهي تأثير تمرين بر متغيرهاي بيومکانيک خون
سطح معناداري

متغير

مجذور کاي

درجه آزادي

اندازه اثر

فشار خون سيستولي فمورال راست

0/34

2

0/27

فشار خون دياستولي فمورال راست

5/10

2

0/38

0/07

فشار خون دياستولي فمورال چپ

10/98

2

0/67

* 0/00

سرعت جريان خون در فاز دياستول فمورال راست

4/88

2

0/37

0/08

0/84

* تفاوت معناداري در سطح P≤0/05

بحث
هدف تحقيق حاضر ،بررسي تأثير دو شيوه تمرين هوازي و
موازي (هوازي مقاومتي) بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون
(سرعت جريان خون و فشار خون در دو فاز سيستول و دياستول،
شدت جريان خون) بر شريان فمورال دوطرفه در بيماران (زنان
و مردان)  40تا  65سال ،پس از آنژيوپالستي عروق کرونر بود؛
بنابراين در اين مطالعه به بررسي برخي از تغييرات مشاهدهشده
ناشي از تمرينات توانبخشي قلب بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک
خون در بيماران قلبي عروقي پرداختيم.
مطالعه روي پارامترهاي بيومکانيکي خون شامل فشار خون
سيستول و دياستولي شريان فمورال دوطرفه ،سرعت جريان
خون در فاز سيستول و دياستول و شدت جريان خون در شريان
فمورال دوطرفه در گروه تمرين هوازي نشان داد که هشت هفته
تمرين هوازي بر مقادير فشار خون سيستولي و دياستولي فمورال
چپ (با کاهش همراه بود) و سرعت جريان خون در فاز دياستول
فمورال چپ (با افزايش همراه بود) تأثيرگذار است .نتايج تحقيق
ما با مطالعات محمد آملي و همکاران در متغير سرعت جريان
خون ناهمخواني داشت [ ]12که ميتواند ناشي از سن آزمودنيها،
ورزشکار بودن و نيز افزايش سفتي شريان در آنها به دليل ماهيت
ورزش انجام شده ،باشد .نتايج تحقيق با نتايج مطالعات تاناکا و
همکاران ،سيگر و همکاران ،کولير و همکاران ،تايجيسن و همکاران
و هامبرچت و همکاران همخواني داشت [.]19-23

همچنين مطالعات روي پارامترهاي بيومکانيکي خون
نشان ميدهد که تغيير در سرعت و شدت جريان ميتواند بر
خصوصيات رگ ،بهويژه در نواحي خاص مانند شريان کاروتيد،
بازويي و راني که در اثر آترو اسکلروسيس دچار افزايش ضخامت
شدهاند ،تأثيرگذرا باشد [ .]8در مطالعات نشان داده شده است
که ورزش مداوم فعاليت عصب سمپاتيک را کم کرده و درنتيجه
باعث کاهش فشار خون ميشود .همچنين تغيير در سرعت
جريان خون ميتواند بر خصوصيات رگ ،بهويژه در نواحي خاصي
مانند شريان کاروتيد که در اثر آترواسکلروز دچار افزايش ضخامت
شدهاند ،تأثيرگذار باشد [.]8
همچنين مطالعه روي پارامترهاي بيومکانيکي خون شامل
فشار خون سيستول و دياستولي شريان فمورال دوطرفه ،سرعت
جريان خون در فاز سيستول و دياستول و شدت جريان خون
در شريان فمورال دوطرفه در گروه تمرين موازي نشان داد که
هشت هفته تمرين موازي بر مقادير فشارخون در فاز سيستول
فمورال چپ (با کاهش همراه بود) و در فاز دياستول فمورال چپ
(با افزايش همراه بود) و سرعت جريان خون در فاز سيستول و
دياستول چپ (با کاهش همراه بود) تأثيرگذار است .در رابطه
با تأثيرگذاري تمرينات هوازي مقاومتي نتايج تحقيق با نتايج
تحقيق شرودر و همکاران در رابطه با کاهش فشار خون سيستولي
همخواني داشت [.]24
پارک و همکاران ،تأثير  24هفته تمرين هوازي و قدرتي بر
ضخامت شريان کاروتيد و سرعت جريان در پنجاه زن سالخورده

جدول  .3آزمون پارامتريک ولچ .مقايسه درونگروهي تأثير تمرين بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون
متغير

F

اندازه اثر

سطح معناداري

سرعت جريان خون فاز سيستول فمورال راست

0/62

0/2

0/54

سرعت جريان خون فاز سيستول فمورال چپ

5/36

0/6

*0/00

سرعت جريان خون فاز دياستول فمورال چپ

5/67

0/62

*0/00

شدت جريان خون فمورال چپ

0/09

0/07

0/91

فشار خون سيستولي فمورال چپ

6/41

0/66

*0/00

شدت جريان خون فمورال راست

0/07

0/06

0/49

* تفاوت معناداري در سطح P≤0/05
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جدول  .4مقايسه بينگروهي تأثير تمرين بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون
متغير

آزمون

فشار خون دياستولي فمورال چپ

يومن ويتني

سرعت جريان خون فاز سيستول فمورال چپ

توکي

سرعت جريان خون فاز دياستول فمورال چپ

توکي

فشار خون سيستولي فمورال چپ

تام هاني

گروه

خطاي استاندارد

سطح معناداري

تمرين هوازي کنترل

-2/67

*0/00

تمرين موازي کنترل

-3/02

*0/00

تمرين هوازي تمرين موازي

-0/312

0/75

تمرين هوازي کنترل

6/69

0/07

تمرين موازي کنترل

6/69

*0/00

تمرين هوازي تمرين موازي

6/69

0/59

تمرين هوازي کنترل

1/57

* 0/02

تمرين موازي کنترل

1/57

*0/00

تمرين هوازي تمرين موازي

1/57

0/84

تمرين هوازي کنترل

0/55

*0/01

تمرين موازي کنترل

0/54

*0/00

تمرين هوازي تمرين موازي

0/50

0/99

* تفاوت معناداري در سطح P≤0/05

مبتال به چاقي سارکوپنيک 15بررسي کردند .نتايج نشان داد که
 24هفته تمرين ترکيبي به طور مؤثر باعث کاهش ضخامت
اينتيما مديا شريان کاروتيد و افزايش سرعت جريان کاروتيد و
نسبت برشي ديواره ميشود .نتايج این تحقيق با نتايج تحقيق ما
در رابطه با سرعت جريان خون در شريان فمورال که مدنظر ما
بود ،همخواني نداشت که اين تفاوت ميتواند ناشي از مدت زمان
تمرين و شريان مورد بررسي باشد [.]13
استبينگ و همکاران با مطالعه اثر هشت تمرين مقاومتي روي
اندام تحتاني  21آزمودني جوان و سالم (یازده مرد و ده زن) نشان
دادند که اين تمرينات باعث افزايش معناداري در قطر استراحتي
و سرعت جريان خون در شريانهاي کاروتيد و فمورال شده است
که با نتايج تحقيق ما در سرعت جريان خون همخواني ندارد و
ميتواند ناشي از سن آزمودنيها و شدت پروتکل تمريني مورد
استفاده و نيز نوع شريان مورد بررسي باشد [.]14
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اوکاموتو و همکاران با مطالع ه ترکيب هشت هفته تمرين هوازي
و مقاومتي مشاهده کردند که اين تمرين باعث افزايش معنادار
سرعت و شدت جريان خون شريان براکيال مردان و زنان جوان
و سالم شده است که در رابطه با متغير سرعت جريان خون
با يافتههاي ما همخواني ندارد که ميتواند ناشي از سن ،شدت
تمرين و به طور کلي پروتکل تمريني مورد استفاده باشد [.]25
سليگ و همکاران با انجام تمرين مقاومتي روي بيماران با
نارسايي احتقاني قلب 16بيان داشتند که سه ماه تمرين ورزشي
باعث افزايش معنادار سرعت جريان خون استراحتي در شريان
ساعد بيماران زن و مرد سالمند شده است که اين با نتايج تحقيق
ما ناهمخوان است [ ]26و ميتواند ناشي از مصرف دارو ،رژيم
غذايي و نوع بيماري باشد که خود به خود با افزايش فشار خون و
درنتيجه افزايش سرعت جريان خون همراه است .از طرف ديگر،
افزايش سطح مقطع در شريان يکي ديگر از علل افزايش شدت
جريان خون است.

کولير و همکاران با مطالعهي چهار هفته تمرين مقاومتي روي
بيماران با فشار خون باال به اين نتيجه دست يافتند که سرعت
و شدت جريان خون در شريان مرکزي در اين گروه از بيماران
افزايش معناداري داشت که در رابطه با متغير سرعت جريان خون
با يافتههاي ما همخواني ندارد [ ]21که ميتواند ناشي از نوع
بيماري و داروهاي مصرفي و نيز تفاوت پروتکل تمريني باشد و
بهتر بود تا تغييرات فشار سيستول و دياستول تحقيق ذکرشده
را نيز داشتيم تا مقايسه دقيقتري از نتايج آن با تحقيق ما بر اين
اساس انجام ميشد.

درباره کاهش فشار خون سيستول و دياستولي در شريان
فمورال متعاقب تمرين هوازي و کاهش فشارخون سيستولي و
افزايش فشار خون دياستولي در شريان فمورال متعاقب تمرين
موازي بايد گفت که متأسفانه تاکنون تحقيقات متمرکزي در
رابطه با شريان فمورال و بهويژه فشار خون سيستول و دياستولي
فمورال به دست نيامده است .عاطفه شکرالله نيا و همکاران ،تأثير
تمرين قدرتي و برنامه بازتواني قلبي بر پارامترهاي بيومکانيکي
سرعت و شدت جريان خون و ارتباط آن با سختي رگ در عروق

15. Sarcopenic Obesity

16. Congestive Heart Failure
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بازويي و راني را در بيماران پيوند عروق کرونري بررسي کردند.
يافتهها نشان داد تغييرات معناداري در ميزان اختالف ميانگين
قطر سيستول و دياستول شريان راني و بازويي ،سرعت جريان
سيستول و دياستولي شريان بازويي و راني ،فشار خون سيستول
و دياستول در گروه آزمايش وجود داشت ،شاخص سختي رگ
و شدت جريان خون بيماران گروه آزمايش در شريانها تغيير
معناداري نداشت .نتايج بهدستآمده با نتايح تحقيق ما در گروه
موازي همخواني داشت [.]27
محققين ثابت کردهاند که سفتشدگي شريانهاي بزرگ
ميتواند علت يا معلول فشار خون باشد [ ]28، 29نيز پيشبيني
ميشود که بتوان از اين شاخص فيزيکي ميزان رشد بيماري
آترواسکلروز را تخمين زد [ .]30مطالعات نشان ميدهد افزايش
سفتي شريان با سن به صورت پيوسته و مشابه در مردان و زنان
است .وجود ريسک فاکتورها از قبيل افزايش فشار خون ،افزايش
چربي خون ،بيماري ديابت نوع دو و بيماريهاي کليوي موجب
افزايش سفتي شريان ميشود [.]31
مطالعه روي پارامترهاي منتخب بيومکانيک خون نشانداد که
بين دو گروه هوازي و موازي در متغيرهاي منتخب بيومکانيک
خون تفاوت معناداري مشاهده نشد ،ولي با تفاوت به ميزان تأثير
در هريک از دو شيوه تمرين ميتوان اينگونه برداشت کرد که
به دليل شدت تمرينات مقاومتي و غالب بودن تمرين هوازي در
پروتکل تمرين موازي بداليل شرايط خاص افراد که بيماران قلبي
بودند ،نوع تمرين و استفاده از تمرينات مقاومتي بيشتر توانست با
ايجاد تفاوت در سختي شريان و کاهش انعطافپذيري نسبت به
تمرين هوازي باعث تغيير در فشار خون دياستولي شود.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالقی تماماً در این مقاله رعایت شده است.
شرکتکنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش
خارج شوند .همچنین همه شرکتکنندگان در جریان روند
پژوهش بودند .اطالعات آنها محرمانه نگه داشته شد.
حامي مالي

این مقاله برگرفته از رسال ه دکترای نویسنده اول در گروه
فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم
ورزشی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران است.
مشارکت نویسندگان

مفهومپردازی ،نظارت ،گردآوری اطالعات :حیدر صادقی؛
روششناسی :معصومه باغبان؛ بررسی ،نگارش -پیشنویس اصلی،
و نگارش-بررسی و ویرایش :همه نویسندگان؛ تجزیه و تحلیل
دادهها :حیدر صادقی و معصومه باغبان.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

نتيجهگيري نهایی
نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که ورزش هوازي با افزايش
اندازه قطر عروق و کاهش ضربان قلب ،به کاهش فشار خون
شريانی و به تبع آن افزايش سرعت و شدت جريان خون منجر
ميشود .با توجه به اهمیت تمرين مقاومتي در کنار تمرین هوازي
(که روي ضخامت و مقاومت عروق و نسبت کالژن به االستين
بافت عروق تأثیرگذار است) ،افزايش فشار خون دياستولي فمورال
چپ و کاهش فشار خون سيستولي فمورال راست و کاهش
سرعت جريان خون مشاهده شد .در رابطه با افزایش فشار خون
دیاستولی در شریان فمورال راست متعاقب اجرای تمرینات
ن را متأثر از نقش اندام برتر در اعمال فشار
مقاومتی ،میتوان آ 
هنگام تمرین مقاومتی دانست که برای تحقيقات آينده ،جاي کار
بيشتری روي نقش اندام برتر در این نوع تمرینات وجود دارد.
همچنين بهعنوان توصيهدر راستاي بهبود متغيرهاي بيومکانيک
خون در افراد ميانسال پس از آنژيوپالستي عروق کرونر انجام
تمرين هوازي مناسبتر از تمرین موازي (هوازي مقاومتي) به
نظر ميرسد.
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