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Background and Aims Considering the exclusive effects of different training programs on structural, func-
tional, and physiological responses of heart, vessels, and blood, cardiac rehabilitation programs have re-
habilitated 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 par-
allel 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 an-
gioplasty divided into three experiments (aerobic and parallel) and control groups. Forty minutes of aero-
bic 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

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 re-
duce 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 dis-
ease 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 al-
most 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 cardio-
vascular disease, especially atherosclerotic arteries of the 
aorta, coronary artery, carotid artery and peripheral arter-
ies, including the brachial, femoral arteries. The patho-
genic changes of atherosclerosis progress with age and 
ultimately lead to disability and mortality in old age. 

Physical activities and exercises put forth positive ef-
fects 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 strength-
ens 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 in-
vestigated the effect of two methods of aerobic and paral-
lel 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 pro-
spective. The research was designed in pretest-posttest. 
A total of 90 male and female patients with coronary 
heart disease who had undergone angioplasty were di-
vided into three experiments (aerobic and parallel) and 
control groups. Forty minutes of aerobic exercise based 
on ACSM guidelines followed by 20 minutes of resis-
tance 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, 

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

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 train-
ing methods. 

The results of the intragroup comparison test showed a 
significant difference in the variables of blood flow ve-
locity 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 signifi-
cant difference between the left groups (P=0.001). Post 
hoc test for comparison between groups showed a signifi-
cant 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) follow-
ing 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 paral-
lel training on selected biomechanical variables of blood 
after comparing the effect of two training methods on se-
lected biomechanical variables of blood.

4. Discussion and Conclusion

The results showed that aerobic exercise increased arte-
rial diameter and decreased heart rate by reducing arte-
rial blood pressure and consequently increasing the speed 
and intensity of blood flow. Due to the importance of re-
sistance training and aerobic training (which affects the 
thickness and strength of arteries and the ratio of colla-
gen to elastin in vascular tissue), increased left femoral 
diastolic blood pressure and decreased right femoral sys-
tolic 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 apply-
ing pressure during resistance training that there is more 
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work on the role of the upper limb in this type of train-
ing 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 40 تا 65 سال متعاقب آنژيوپالستي عروق کرونر

مقدمه و اهداف با توجه به اثر منحصر به فرد شيوه هاي مختلف تمرینی بر پاسخ هاي ساختاري و عملکردي قلب و عروق، برنامه هاي بازتواني 
قلبي به عنوان یک برنامه درماني و توان بخشي بعد از سکته قلبي و آنژیوپالستي جهت کاهش ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري قلبي  عروقي 
کاربرد دارد. هدف پژوهش حاضر تأثير دو شيوه تمرین هوازي و موازي بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون بر شریان فمورال دوطرفه 

در بيماران 40 تا 65 سال، پس از آنژیوپالستي عروق کرونر است. 

مواد و روش ها در این پژوهش نيمه آزمایشگاهي و آینده  نگر با طرح پيش و پس آزمون، نود زن و مرد بيمار عروق کرونر قلب که 
آنژیوپالستي شده، به صورت تصادفي در دسترس در سه گروه آزمایش )تمرین هوازی و موازی( و گروه کنترل تقسيم شدند. چهل دقيقه 
تمرین هوازي برگرفته از دستورالعمل ACSM جهت بازتواني بيماران به مدت هشت هفته و سپس بيست دقيقه تمرین مقاومتي هفته اي 
دو جلسه در گروه تمرین موازي انجام شد. در بخش توصيف داده ها از ميانگين و انحراف  استاندارد، از آزمون کولموگروف اسميرنف براي 
بررسي توزیع داده ها، از آزمون کروسکال واليس و آزمون تعقيبي یومن ویتني در متغيرهاي غيرنرمال و از آزمون تحليل واریانس یک 

طرفه، ولچ و آزمون تعقيبي توکي در متغيرهاي نرمال در سطح معناداري 0/05 استفاده شد.

يافته ها نتایج تحقيق نشان داد که در متغير فشار خون دیاستولي فمورال چپ متعاقب اعمال تمرین هوازي و موازي تفاوت معناداری وجود 
ندارد. در متغيرهاي سرعت جریان خون در فاز دیاستول فمورال چپ و فشار خون در فاز سيستول فمورال چپ متعاقب اعمال تمرین 
هوازي و در متغيرهاي سرعت جریان خون در فاز سيستول و دیاستول فمورال چپ و فشار خون در فاز سيستول فمورال چپ متعاقب 
تمرین موازي تفاوت معناداري مشاهده شد و با مقایسه تأثير دو شيوه  تمرین بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون تفاوتي بين دو شيوه  

تمرین در متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون مشاهده نشد.

نتيجه گيری استفاده از تأثيرات سودمند تمرین هوازي و موازي در راستاي بهبود متغيرهاي بيومکانيک خون با شدت و مدت زمان مناسب 
در بيماران 40 تا 65 سال، متعاقب آنژیوپالستي عروق کرونر توصيه مي شود.

کليدواژه ها: 
آنژيوپالستي عروق 

کرونر، شريان فمورال، 
زنان و مردان بيمار 

ميانسال، تمرين 
هوازي، تمرين موازي، 

بيومکانيک خون 
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مقدمه 

بيماري هاي عروق کرونر، مهم ترین اختالل قلبي عروقي و یك 
مشکل مهم بهداشتي در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته 
قلبي عروقي  اختالل  بيستم،  قرن  به طوري که در شروع  است. 
کمتر از  10درصد کل مرگ و مير در جهان را شامل مي شد. این 
در حالي است که در اواخر این قرن، بيماري هاي قلبي نزدیك به 

نيمي از کل مرگ و مير کشورهاي پيشرفته و حدود 25 درصد 
کشورهاي در حال توسعه را شامل مي شد و پيش بيني  شد تا 
پایان سال 2020 نزدیك به 25 ميليون مرگ ناشي از اختالل 

قلبي عروقي در سال رخ دهد ]1[.

علت  به  آن  مورد  یك  مرگ،  مورد  سه  هر  از  اساس  این  بر 
اختالل قلبي عروقي خواهد بود. طبق تعریف سازمان بهداشت 
جهاني فاصله  سني بين 40 تا 65 سالگي دوران ميانسالي ناميده 

* نویسنده مسئول: 
دکتر حيدر صادقی

نشانی: تهران، دانشگاه خوارزمي، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، گروه بيومکانيک و آسيب شناسي ورزشي. 
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مي شود که تغييرات جسماني و رواني در افراد حاصل مي شود. 
دوره  ميانسالی بارورترین دوره  زندگی محسوب می شود و افراد 
نمی توانند حداکثر استفاده را از نيروهاى ذهنی و جسمی خود 
داشته باشند. در این دوره از سن، تغييرات متابوليسمی در بدن 

به  وجود می آید ]2 ،1[. 

یکي از مسائل مهم در حوزه سالمت کشور در افراد با سنين 
آن ها  رأس  در  و  عروقي  قلبي  بيماري هاي  سال،  چهل  باالي 
آترواسکلروتيک شریان هاي آئورت، کرونر، کاروتيد و شریان هاي 
محيطي، از جمله شریان بازویي و راني است. تغييرات بيماري زاي 
آترواسکلروز با افزایش سن پيشرفت مي کند و در نهایت به ناتواني 

و مرگ و مير در دوران سالمندي مي انجامد ]3[. 

فعاليت  بدني مناسب و ورزش از دو طریق اثرات مفيـد و مثبـت 
خـود را در بـدن اعمـال می کنند. از یك طرف سبب تقویت عضله  
قلب ميشـود، بـا ضرباني قـويتـر، مـنظمتـر و گنجایش بيشتر، 
که در نتيجه موجب ادامه حيات و زندگي ميشود، از طرفي دیگـر 
فعاليـت بدني مناسب موجب تقویت سایر عضالت بدن شده و با 
گشاد  شدن عـروق و افـزایش جریان خون و تعداد ضربان قلب 
مانع از تنگي عروق در اثر رسوب مواد چربـي در داخـل رگ هـا 

)آترواسکلروز( ميشود ]3 ،2[. 

سازگاري هاي  زمينه  در  شناسایي شده  اوليه  مکانيسم هاي 
عروقي ناشي از تمرینات ورزشي بر افزایش ميزان جریان خون 
تمرکز دارد. اندوتليوم عروقي یک الیه  نازك سلولي است که به 
عنوان پوششي بيولوژیک بين چرخه  خون و عضالت صاف دیواره  
عروق قرار گرفته و نقشي حياتي در فرایند هموستاتيک عروقي 
دارد ]4[. به عبارت ساده تر، اجراي تمرینات ورزشي با افزایش 
ضربان قلب و باال بردن فشار خون موجب افزایش جریان خون و 
فشار انتقالي به عروق شده و درنتيجه استرس و کشش محيطي 

عروق باال مي رود ]5[. 

در  ورزشي  تمرینات  مستقيم  اثر  مطالعات،  از  بسياري  در 
کاهش فشار خون که یکي 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 در نتيجه باعث کاهش فشار خون مي شود 
خون  بيومکانيکي  پارامترهاي  روي  مطالعه  همچنين   .]6،  7[
نشان مي دهد که تغيير در سرعت و شدت جریان مي تواند بر 
خصوصيات رگ، به ویژه در نواحي خاص مانند شریان کاروتيد، 
بازویي و راني که در اثر آترو اسکلروسيس دچار افزایش ضخامت 

شده اند، تأثيرگذار باشد ]۸[. 

شریان هاي محيطي مانند شریان فمورال مشترک نسبت به 
بافت  و  دارند  کمتري  االستيک  خاصيت  مرکزي،  شریان هاي 
بنابراین پارامتر سفتي شریان هاي  ماهيچه اي آنها غالب است؛ 
محيطي بيش از شریان هاي مرکزي است ]۹[. با توجه به این 

مطلب که با افزایش سن، تغيير در سفتي شریان ها بسيار زودتر 
از رشد بيماري آترواسکلروز نمایان مي شود ]10[؛ بنابراین وجود 
سفتي بيشتر شریان هاي محيطي نسبت به شریان هاي مرکزي 
موجب مي شود که تشخيص درستي از ابتال به عوامل بيماري زا 
وجود نداشته باشد. پس برآورد سفتي شریان هاي محيطي سالم 
به عنوان معيار سالمت شریان و مقایسه  آن با شریان هاي مرکزي 
شریان هاي  سفتي  وجود  با  است  بدیهي  است.  اهميت  حائز 
محيطي نسبت به شریان هاي مرکزي، بروز آترواسکلروز، به ویژه 

در مراحل ابتدایي در عروق محيطي شکل می گيرد.

با بروز بيماري آترواسکلروز شریان هاي محيطي رفتار االستيک 
متفاوتي نسبت به شریان مرکزي خواهد داشت، چنانچه منگل 
و همکاران ]۹[ با انجام مطالعه اي روي کودکان ادعا کردند که 
نسبت  بيشتري  اتساع پذیري  خاصيت  مرکزي تر  شریان های 
که  است  آن  نشان دهنده  مطلب  این  دارند.  عروق محيطي  به 
شریان هاي محيطي تر و دورتر از قلب، سفتي بيشتري نسبت به 
عروق مرکزي دارند. بيماري آترواسکلروز ماهيت منتشره دارد و 
شریان فمورال مشترک در محل قبل از دوشاخه شدن شریان، 

یک موضع معمول و شایع در براي بيماري آترواسکلروز است. 

یک  به عنوان  شریان  سفتي  یا  اتساع پذیری  درجه  تخمين 
جانشين خوب براي تشخيص بيماري آترواسکلروز، خصوصًا در 
عروق کرونري است، ولي با فرض مطرح شده مبني بر تغييرات 
کمتر عروق ماهيچه اي بر اثر بيماري آترواسکلروز نسبت به عروق 
االستيک، تشخيص بيماري آترواسکلروز و تغير خواص مکانيکي 
دیواره شریان هاي ماهيچه اي را در مراحل اوليه بيماري واضح 

ندانستند ]11[. 

محمد آملي و همکاران با مقایسه  ویژگي هاي مکانيکي خون 
غيرفعال  افراد  و  حرفه اي  بسکتباليست هاي  کاروتيد  شریان  و 
نشان دادند که بسکتباليست ها نسبت به گروه غيرورزشکار تعداد 
ضربان قلب کمتر و ضخامت اینتيما مدیا در فاز دیاستول بيشتري 
فاز سيستول، دیاستول و  اما سرعت جریان خون در  داشتند، 
کمپليانس در گروه غيرورزشکار بيشتر بود که با  توجه به یافته هاي 
پژوهش، به نظر مي رسد افزایش سفتي شریان در بسکتباليست ها 
مي تواند سازگاري فيزیولوژیکي به افزایش فشار خون طي تمرین 

و مسابقات باشد ]12[. 

پارک و همکاران، تأثير 24 هفته تمرین هوازي و قدرتي بر 
ضخامت شریان کاروتيد و سرعت جریان در پنجاه زن سالخورده 
مبتال به چاقي سارکوپنيک بررسي کردند. گروه آزمایش، تمرینات 
ترکيبي را طي 24 هفته انجام دادند و نشان داد که 24 هفته 
تمرین ترکيبي به طور مؤثر باعث کاهش ضخامت اینتيما مدیا 
شریان کاروتيد و افزایش سرعت جریان کاروتيد و نسبت برشي 
دیواره مي شود ]13[. استبينگ و همکاران، با مطالعه  اثر هشت 
تمرین مقاومتي روي اندام تحتاني 21 آزمودني جوان و سالم 
)یازده مرد و مرد زن( نشان دادند که این تمرینات باعث افزایش 
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معناداري در قطر استراحتي و سرعت جریان خون در شریان هاي 
از چهار هفته بي تمریني  کاروتيد و فمورال شده است و پس 
کاهش معناداري را در قطر و سرعت جریان خون هر دو شریان 

مشاهده کردند ]14[. 

هرچند در نگاه اول به نظر مي رسد تمرین ترکيبي، هوازي 
مقاومتي نسبت به تمرین هوازي به تنهایي در بهبود وضعيت 
بيمار پس از آنژیوپالستي عروق کرونر مؤثرتر است، اما در عمل 
مطالعات معدودي در این گروه از بيماران قلبي انجام شده که 
این فرضيه را تأیيد کرده اند. از طرف دیگر، هرچند پژوهش هاي 
تمریني  برنامه   دو  هر  که  داده اند  نشان  این باره  در  انجام شده 
ترکيبي و هوازي ایمن هستند و موجب بهبود وضعيت عملکردي 
و کيفيت زندگي بيماران قلبي مي شوند، هنوز اختالف هاي زیادي 
در مورد شدت، مدت و نوع برنامه تمریني بهينه جهت استفاده از 

مزایاي حداکثري این قبيل برنامه ها وجود دارد. 

مطالعات قبلي نشان داده اند که بين رفتار و حرکت جریان خون 
و عملکرد ساختاري عروق با فرایند آترواسکلروز ارتباط مستقيمي 
وجود  داشته که توسط مشاهده ساختار عروقي و جریان خون 
از طریق سونوگرافي داپلر مي تواند قابل پيش بيني باشد ]۸[، اما 
پژوهش های موجود به بررسي و مقایسه بيشتر این فرایند در 
عروق کرونر، آئورت و شریان کاروتيد افراد سالم و بيمار پرداخته و 
عروق محيطي مانند شریان های بازویي و راني یا بيماران ميانسال 
از بيماران  اینکه این گروه  با وجود  را کمتر شامل شده  است. 
استنوزیس کرونر دارند، احتمال دارد که فرایند آترواسکلروسيس 

در عروق محيطي آن ها نيز گسترش پيدا کرده  باشد ]15[.

از این رو، با فرض اثرگذاري تمرین، هدف این پژوهش، تعيين 
منتخب  متغيرهاي  بر  موازي  و  هوازي  تمرین  شيوه  دو  تأثير 
بيومکانيک خون )سرعت جریان خون و شدت جریان خون در 
دو فاز سيستول و دیاستول( بر شریان فمورال دوطرفه در بيماران 

40 تا 65 سال متعاقب آنژیوپالستي عروق کرونر بود.

مواد و روش ها

و طرح  آینده نگر  و  آزمایشگاهي  نيمه  نوع  از  پژوهش  روش 
پژوهش پيش و پس آزمون است. جامعه آماري پژوهش را بيماران 
ميانسال 40 تا 65 سال مراجعه کننده به مرکز بازتواني بيمارستان 
قلب تهران که عمل آنژیوپالستي عروق کرونر انجام داده و منعي 

براي ورزش کردن ندارند، تشکيل دادند. 

براي تعيين تعداد آزمودني مورد نياز براي مطالعه، با استفاده از 
نرم افزار G Power 3.1 با در نظر گرفتن دست یابي به توان آماري 
0/۸ و اندازه اثر برابر با 0/5 در سطح آلفا 0/05، 75 نفر به دست 
از شرکت کنندگان  تعدادي  انصراف  احتمال  پيش بيني  با  آمد. 
در دوره برنامه تمریني نود نفر که مالک هاي ورود به مطالعه 
را داشتند، به صورت تصادفي در دسترس در سه گروه تمرین 

)پانزده  نفر مرد(، تمرین موازي  پانزده  نفرزن و  )پانزده  هوازي 
نفرزن و پانزده نفر مرد( و کنترل )پانزده نفر زن و پانزده نفر مرد( 

قرار گرفتند. 

معيارهای ورود به پژوهش، قرار گرفتن افراد در گروه بيماران 
کم خطر1 قلبي 40 تا 65 سال )ميانسال( پس از آنژیوپالستي 
عروق کرونر از مسير سرخرگ شریاني، دچار بودن به یک تا سه 
نارسایي قلبي در بيماران از نظر طبقه بندي انجمن قلب نيویورک 
)2NYHA(، موافقت پزشک براي شرکت در برنامه تمریني، داشتن 
کسر تخليه اي )3EF( برابر یا باالتر از 50 درصد، داشتن ظرفيت 
عملکردي )4FCE( برابر یا باالتر از 7 مت، عدم مشکالت ارتوپدي، 
عدم استعمال دخانيات و عدم مصرف مشروبات الکلي بود. بر 
این اساس، افراد واجد شرایط به شکل تصادفي و با توجه به در 
دسترس بودن )آزمودني هایي که شهرستاني بوده یا داراي مشغله 
کاري بوده و شرایط شرکت در تمرینات منظم را نداشتند، در 

گروه کنترل قرار گرفتند.( در گروه ها تقسيم بندي شدند. 

براي اجراي پژوهش، مراحل زیر اجرا شد: 

• ست آپ سيستم: براي اجراي آزمون دستگاه سونوگرافي 
در محلي مناسب نسبت به تختي که قرار است آزمودني ها روي 
آن دراز بکشند قرار گرفته و کاليبره و شرایط محيط برگزاري 
آزمون از قبيل نور، دما، سکوت و... کنترل شد. هر آزمودني ده 
دقيقه در حالت درازکش و به صورت ریلکس قرار گرفته و سپس 
اندازه گيري انجام شد، براي باال بردن دقت سه بار از هر آزمودني 

تست گرفته و ميانگين ثبت شد.

• آماده سازي آزمودني ها: نوع و شدت بيماري افراد از طریق 
معاینه توسط پزشک حاضر در کلينيک تشخيص داده شد. افراد 
با پر کردن پرسش نامه، اطالعات فردي و سالمت فيزیولوژیکي 
خود را در اختيار محقق قرار دادند. توضيحات کاملي در رابطه 
با هدف پژوهش، روش انجام آن و محرمانه بودن اطالعات به 
آزمودني ها ارائه شد و رضایت نامه جهت اعالم موافقت آزمودني ها 
براي شرکت در پژوهش اخذ و تمام تست ها در بيمارستان مرکز 

قلب تهران انجام شد.

• اجراي آزمون: آزمودني ها )بيماران آنژیوپالستي عروق کرونر( 
پس از مراجعه به پزشک متخصص قلب و عروق و تأیيد پزشک 
انجام آزمایشات Pre-test به  براي  جهت شرکت در پژوهش، 
شدند.  معرفي  ورزش(  تست  و  اکو  )داپلر،  تصویربرداري  مرکز 
سپس بيماران براي شروع برنامه تمریني که شامل یک دوره 
تمرین هوازي و موازي )هوازي مقاومتي( بود و زیر نظر پرستار 
)آشنا به مانيتورینگ( انجام مي شد، 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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اثرات  بررسي  منظور  به  تمرین  هفته  هشت  طي  از  پس 
پارامترهاي مورد نظر، Post-test گرفته  بر  کوتاه مدت تمرین 
ایجاد   با هماهنگي  تمریني  برنامه  از شروع  قبل  روز  شد. یک 
شده توسط محقق با آزمودني ها با دستگاه فشارسنج، فشارخون 
گرفته و براي تعيين شاخص توده  بدن5، قد و وزن اندازه گيري 
شد. براي تعيين جریان خون سيستوليک و دیاستوليک، فشار 
خون سيستوليک و دیاستوليک در شریان فمورال )از قسمت 
مگاهرتز(،  پنج  فرکانس  در  خميده7  پروب  با  فمورال  کامن6 
آزمودني ها تحت امواج دستگاه اولتراسوند داپلر و داپلکس قرار 
گرفتند، ظرفيت عملکردي، کسر تخليه اي جهت ورود بيماران 
به تحقيق به عنوان گروه کم خطر با اکوکاردیوگرافي و انجام تست 
ورزش اندازه گيري و اطالعات حاصل ثبت شد. از طریق داده هاي 
ميانگين سرعت جریان خون در شریان ها و فرمول هاي موجود، 

فاکتورهاي دیگر موجود محاسبه شد. 

مدت  به   جداگانه  صورت  به  تجربي  گروه هاي  آزمودني هاي 
هشت هفته و هر هفته سه جلسه با شدت و زمان معين طي 
برنامه  تمریني هر فرد به تمرین پرداختند. در این دوره، قبل و 
بعد از انجام تمرین در هر جلسه تعداد ضربان و فشار خون براکيال 
ثبت شد. بعد از پایان هشت هفته برنامه تمریني پارامترهایي که 

قباًل ذکر شد، مجدداً از همه  نود آزمودني اندازه گيري انجام شد.

از  قبل  ساعت  سه  شد  توصيه  بيماران  به  ورزش:  تست   •
زمان تعيين شده 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 بدین صورت انجام شد که بعد از ورود بيمار به 
اتاق آزمون، دوازده اشتقاق مربوط به ارزیابي نوار قلب بيمار بر 
روي سينه نصب شد و کابل هاي مربوطه در جاي مخصوص به 
خود نصب شد. سپس بيمار به روي تردميل فراخوانده شد و با 
اجرا کردن برنامه از طریق 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 یا در اندام و تنگي نفس این 

موضوع را گزارش دهد.

عالوه بر این، در انتهاي هر مرحله از آزمون فشارخون بيمار 
از طریق دستگاه فشار خون اندازه گيري و EKG ۸ بيمار ثبت شد 
تا در صورت بروز هرگونه مشکل اعم از افت قطعه ST، معکوس 
شدن موج T و همچنين وجود اختالل در ریتم ضربان، درد در 
ناحيه سينه، درد در اندام، خستگي عمومي و... آزمون قطع مي شد 

و دليل قطع شدن تست روي گزارش آزمون ذکر شد.

بر  پروتکل  این  در  شرکت کننده  بيماران  تمرین:  پروتکل   •

5. Body Mass Index
 6. Commen Femoral Artery
7. Curvilinear Probe
8. Electrocardiogram

اساس دستورالعمل استاندارد ACSM، در گروه تمرین هوازي، 
بيماران با توجه به پروتکل تمرین هوازي زیربيشينه که به مدت 
هشت هفته، هفته اي سه جلسه و هر جلسه به مدت چهل دقيقه 
با دستگاه هاي تردميل، ارگومتر بازویي و دوچرخه  کارسنج انجام 
شد و بيماران در هر جلسه پس از گرم کردن بدن، ابتدا با دستگاه 
تردميل به مدت ده تا بيست دقيقه و با شدت 60 درصد ضربان 
قلب ذخيره بر اساس فرمول کارونن ]16[ که با سرعت حداکثر 
پنج کيلومتر بر ساعت در ابتداي دوره و در ادامه  جلسات تمرین 
به ۸0 درصد ضربان قلب ذخيره و با سرعت حداکثر ۹/5 کيلومتر 
بر ساعت افزایش یافت، به فعاليت پرداختند و سپس با دستگاه 
ارگومتر بازویي و دوچرخه  ثابت هر کدام به ترتيب به مدت هشت 
تا ده دقيقه و با شدت پنجاه وات و در ادامه جلسات به شدت 

هشتاد وات افزایش یافت، به تمرین خود ادامه دادند. 

در گروه تمرین موازي، بيماران به صورت ترکيبي،  70درصد 
تمرین هوازي و 30درصد تمرین مقاومتي در هفته داشتند. ابتدا 
بيماران با توجه به پروتکل تمرین هوازي زیربيشينه که در باال به 
آن اشاره شد به تمرین پرداخته و سپس تمرین مقاومتي را دو بار 
در هفته به مدت بيست دقيقه به ترتيب با چهار دستگاه ادداکتور 
ران، پرس سينه نشسته، اکستنسور پا و شکم انجام دادند. شدت 
این تمرینات در ابتدا با 40 تا 50 درصد 1RM ۹ و در ادامه با 
60 تا 70 درصد  1RMو با هشت الي دوازده تکرار در دو تا سه 
ست انجام شد ]17[. جهت تعيين یک تکرار بيشينه از روش 

غيرمستقيم و فرمول برزینسکی استفاده شد ]1۸[.

در طول اجراي تمرینات ضربان قلب بيماران از طریق مسئولين 
مربوطه مرتب پایش و بررسي شد تا در صورت لزوم اگر فشار 
تمرین براي بيمار بيش از حد مطلوب بوده و احتمال آسيب به 
بيمار وجود داشت، در جهت توقف یا کاهش فعاليت اقدام شود. 
همچنين شدت تمرینات بعد از هر تمرین هوازي مقاومتي بر 
اساس مقياس بورگ ارزیابي و در صورت باال بودن شدت تمرین، 
ميزان آن در جلسه بعد ثابت نگه داشته مي شد. به همه  گروه   ها 
عالوه بر توصيه هاي تغذیه اي، توصيه به سه روز پياده روي در 

هفته شد.

روش هاي آماري

در این پژوهش از ميانگين و انحراف استاندارد براي توصيف 
داده ها، از آزمون کولموگروف اسميرنف براي بررسي توزیع داده ها، 
با توجه به تعداد گروه ها براي آزمون فرضيات جهت متغيرهایي که 
به لحاظ توزیع، غيرنرمال بودند از آزمون غيرپارامتري کروسکال 
واليس10 استفاده شد. همچنين آزمون تعقيبي مقایسه دوتایي 
گروه ها براي این متغيرها، با استفاده از آزمون یومن ویتني صورت 
گرفت. براي متغيرها با توزیع نرمال از آزمون تحليل واریانس یک 

9. One rep maximum
10. Kruskal-wallis
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طرفه استفاده شد. براي این منظور، ابتدا آزمون لوین براي بررسي 
همگن بودن واریانس گروه ها انجام شد. براي متغيرهاي داراي 
تجانس واریانس از مقادیر اصلي F و براي آزمون تعقيبي نيز از 
آزمون توکي استفاده شد. براي متغيرها با عدم تجانس واریانس 
از مقادیر آماره ولچ11 استفاده شد. در این متغيرها جهت آزمون 
تعقيبي از آزمون تام هاني12 استفاده شد. همه محاسبات آماري 
به وسيله نرم افزار SPSS نسخه 16 و در سطح معناداري 0/05 

انجام گرفت.

يافته ها

مانند سن،  آزمودني ها  اوليه  تصویر شماره 1 مشخصات  در 
متوسط  فشار  بيشينه13،  و  استراحتي  قلب  ضربان  وزن،  قد، 

11. Welch
12. Tamhane’s T2
13. Rest HR and Max HR

شریاني14، هر سه گروه به تفکيک آورده شده است. مشخصات 
جمعيت شناختی همه بيماران در تصویر شماره 1 آمده است. 
نتایج آزمون کولموگروف اسميرنف نشان داد که گروه  ها از لحاظ 
ویژگي هاي جمعيت شناختی با یکدیگر همگن هستند و داده ها از 

.)P≥ 0/05( توزیع نرمالي برخوردار هستند

نتایج آمار توصيفي متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون متعاقب 
اعمال تمرین هوازي و موازي نشان دهنده  اختالف ميانگين هاي 
تمرین  گروه هاي  در  پيش آزمون  به  نسبت  پس آزمون  مقادیر 
ترتيب در جدول شماره 1  به  هوازي، تمرین موازي و کنترل 

گزارش شد.

در رابطه با متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون، نتایج آزمون 
مقایسه ی درون گروهی نشان دهنده ي تفاوت معنادار در متغير 
 )P=0/004( فشارخون دیاستولي فمورال چپ بين گروه ها بود
)جدول شماره 2(. نتایج آزمون مقایسه  بين گروهي نشان دهنده  

14. SBP and DBP

تصوير 1. ميانگين و انحراف استاندارد ویژگي هاي جمعيت شناختی بيماران PCI در سه گروه آزمایش )تمرین هوازي، تمرین موازي( و کنترل
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تفاوت معنادار در متغير فشارخون دیاستولي فمورال چپ بين 
تمرین  بين گروه  و   )P=0/007( و کنترل تمرین هوازي  گروه 
تمرین  شيوه  دو  بين  اما  بود،   )P=0/003( کنترل  و  موازي 
هوازي و موازي تفاوت معناداري مشاهده نشد. همچنين نتایج 
آزمون مقایسه ی درون گروهی نشان دهنده  تفاوت معناداری در 
متغيرهاي سرعت جریان خون در فاز سيستول )P=0/006( و 
دیاستول فمورال چپ )P=0/005( بين گروه ها بود، ولی در متغير 
فشار خون سيستولي فمورال چپ بين گروه ها تفاوت معناداری 

گزارش نشد )P=0/001( )جدول شماره 3(. 

آزمون تعقيبي جهت مقایسه  بين گروهي نشان دهنده تفاوت 

معنادار در متغيرهاي سرعت جریان خون در فاز دیاستول فمورال 
چپ  فمورال  سيستول  فاز  در  خون  فشار  و   )P=0/02( چپ 
)P=0/01( متعاقب اعمال تمرین بين دو گروه تمرین هوازي و 
کنترل بود و در متغيرهاي سرعت جریان خون در فاز سيستول 
)P=0/005( و دیاستول فمورال چپ )P=0/006( و فشار خون در 
فاز سيستول فمورال چپ )P=0/005( متعاقب اعمال تمرین بين 
دو گروه تمرین موازي و کنترل بود. همچنين با مقایسه  تأثير دو 
شيوه  تمرین بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون مشاهده شد 
که بين دو شيوه  تمرین هوازي و موازي بر متغيرهاي منتخب 
بيومکانيک خون تفاوت معناداري وجود ندارد )جدول شماره 4(.

جدول 1. نتایج آمار توصيفي متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون، متعاقب اعمال تمرین در گروه هاي آزمایش و کنترل

مرحله متغير
آزمون

ميانگين±انحراف معيار

گروه آزمايش
گروه کنترل

تمرين موازيتمرين هوازي

فشار خون سيستوليک
فمورال راست )ميلي متر جيوه(

2/58±1/953/76±1/202/97±2/63پيش آزمون

2/12±1/934/04±1/623/18±2/73پس آزمون

فشار خون دياستوليک
فمورال راست )ميلي متر جيوه(

0/19±0/070/15±0/080/1±0/9پيش آزمون

0/1±0/040/13±0/070/07±0/08پس آزمون

فشار خون سيستوليک
فمورال چپ )ميلي متر جيوه(

2/15±2/013/42±1/903/64±2/95پيش آزمون

2/49±1/585±1/023/37±2/8پس آزمون

فشار خون دياستوليک
فمورال چپ )ميلي متر جيوه(

0/09±0/070/12±0/060/01±0/09پيش آزمون

0/12±0/050/19±0/060/09±0/08پس آزمون

سرعت جريان خون در فاز سيستول فمورال راست 
)سانتي متر بر ثانيه(

21/48±22/6988/33±18/1684/18±79/57پيش آزمون

24/43±15/8292/2±14/583/62±77/81پس آزمون

سرعت جريان خون در فاز دياستول فمورال راست 
)سانتي متر بر ثانيه(

9/75±5/2316/68±4/8413/92±14/35پيش آزمون

8/55±3/9217/89±3/8812/6±12/77پس آزمون

سرعت جريان خون در فاز سيستول فمورال چپ 
)سانتي متر بر ثانيه(

27/86±24/7488±23/8891/35±82/01پيش آزمون

26/16±15/76104/41±15/4185/73±82/92پس آزمون

سرعت جريان خون در فاز دياستول فمورال چپ 
)سانتي متر بر ثانيه(

5/66±5/8516/46±5/3314/36±13/29پيش آزمون

4/56±4/613/66±4/5613/85±13/66پس آزمون

)ml/s( شدت جريان خون فمورال راست
89/77±85/82254/98±73/14218/23±229/27پيش آزمون

85/71±62/96264/36±59/2237/1±223/2پس آزمون

شدت جريان خون فمورال چپ
)ml/s(

85/97±86/17261/07±87/53236/89±237/57پيش آزمون

70/05±89/15277/56±74/95259/99±251/35پس آزمون
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بحث

هدف تحقيق حاضر، بررسي تأثير دو شيوه تمرین هوازي و 
موازي )هوازي مقاومتي( بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون 
)سرعت جریان خون و فشار خون در دو فاز سيستول و دیاستول، 
شدت جریان خون( بر شریان فمورال دوطرفه در بيماران )زنان 
و مردان( 40 تا 65 سال، پس از آنژیوپالستي عروق کرونر بود؛ 
بنابراین در این مطالعه به بررسي برخي از تغييرات مشاهده شده 
ناشي از تمرینات توانبخشي قلب بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک 

خون در بيماران قلبي عروقي پرداختيم. 

بيومکانيکي خون شامل فشار خون  پارامترهاي  مطالعه روي 
جریان  سرعت  دوطرفه،  فمورال  شریان  دیاستولي  و  سيستول 
خون در فاز سيستول و دیاستول و شدت جریان خون در شریان 
فمورال دوطرفه در گروه تمرین هوازي نشان داد که هشت هفته 
تمرین هوازي بر مقادیر فشار خون سيستولي و دیاستولي فمورال 
چپ )با کاهش همراه بود( و سرعت جریان خون در فاز دیاستول 
فمورال چپ )با افزایش همراه بود( تأثيرگذار است. نتایج تحقيق 
ما با مطالعات محمد آملي و همکاران در متغير سرعت جریان 
خون ناهم خواني داشت ]12[ که مي تواند ناشي از سن آزمودني ها، 
ورزشکار بودن و نيز افزایش سفتي شریان در آن ها به دليل ماهيت 
ورزش انجام شده، باشد. نتایج تحقيق با نتایج مطالعات تاناکا و 
همکاران، سيگر و همکاران، کولير و همکاران، تایجيسن و همکاران 

و هامبرچت و همکاران هم خواني داشت ]1۹-23[. 

خون  بيومکانيکي  پارامترهاي  روي  مطالعات  همچنين 
نشان مي دهد که تغيير در سرعت و شدت جریان مي تواند بر 
خصوصيات رگ، به ویژه در نواحي خاص مانند شریان کاروتيد، 
بازویي و راني که در اثر آترو اسکلروسيس دچار افزایش ضخامت 
شده اند، تأثيرگذرا باشد ]۸[. در مطالعات نشان داده شده است 
که ورزش مداوم فعاليت عصب سمپاتيک را کم کرده و درنتيجه 
سرعت  در  تغيير  همچنين  مي شود.  خون  فشار  کاهش  باعث 
جریان خون مي تواند بر خصوصيات رگ، به ویژه در نواحي خاصي 
مانند شریان کاروتيد که در اثر آترواسکلروز دچار افزایش ضخامت 

شده اند، تأثيرگذار باشد ]۸[.

 همچنين مطالعه روي پارامترهاي بيومکانيکي خون شامل 
فشار خون سيستول و دیاستولي شریان فمورال دوطرفه، سرعت 
جریان خون در فاز سيستول و دیاستول و شدت جریان خون 
در شریان فمورال دوطرفه در گروه تمرین موازي نشان داد که 
هشت هفته تمرین موازي بر مقادیر فشارخون در فاز سيستول 
فمورال چپ )با کاهش همراه بود( و در فاز دیاستول فمورال چپ 
)با افزایش همراه بود( و سرعت جریان خون در فاز سيستول و 
دیاستول چپ )با کاهش همراه بود( تأثيرگذار است. در رابطه 
با تأثيرگذاري تمرینات هوازي مقاومتي نتایج تحقيق با نتایج 
تحقيق شرودر و همکاران در رابطه با کاهش فشار خون سيستولي 

هم خواني داشت ]24[. 

پارک و همکاران، تأثير 24 هفته تمرین هوازي و قدرتي بر 
ضخامت شریان کاروتيد و سرعت جریان در پنجاه زن سالخورده 

جدول 2. آزمون ناپارامتریک کروسکال واليس. مقایسه درون گروهي تأثير تمرین بر متغيرهاي بيومکانيک خون 

 سطح معنادارياندازه اثردرجه آزاديمجذور کايمتغير

0/3420/270/84فشار خون سيستولي فمورال راست

5/1020/380/07فشار خون دياستولي فمورال راست

* 10/9820/670/00فشار خون دياستولي فمورال چپ

4/8820/370/08سرعت جريان خون در فاز دياستول فمورال راست
P≤0/05 تفاوت معنا داري در سطح *

جدول 3. آزمون پارامتریک ولچ. مقایسه درون گروهي تأثير تمرین بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون 

 سطح معنادارياندازه اثرFمتغير

0/620/20/54سرعت جريان خون فاز سيستول فمورال راست

*5/360/60/00سرعت جريان خون فاز سيستول فمورال چپ

*5/670/620/00سرعت جريان خون فاز دياستول فمورال چپ

0/090/070/91شدت جريان خون فمورال چپ

*6/410/660/00فشار خون سيستولي فمورال چپ

0/070/060/49شدت جريان خون فمورال راست
P≤0/05 تفاوت معنا داري در سطح *
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مبتال به چاقي سارکوپنيک15 بررسي کردند. نتایج نشان داد که 
باعث کاهش ضخامت  به طور مؤثر  ترکيبي  تمرین  24 هفته 
اینتيما مدیا شریان کاروتيد و افزایش سرعت جریان کاروتيد و 
نسبت برشي دیواره مي شود. نتایج این تحقيق با نتایج تحقيق ما 
در رابطه با سرعت جریان خون در شریان فمورال که مدنظر ما 
بود، هم خواني نداشت که این تفاوت مي تواند ناشي از مدت زمان 

تمرین و شریان مورد بررسي باشد ]13[. 

استبينگ و همکاران با مطالعه اثر هشت تمرین مقاومتي روي 
اندام تحتاني 21 آزمودني جوان و سالم )یازده مرد و ده زن( نشان 
دادند که این تمرینات باعث افزایش معناداري در قطر استراحتي 
و سرعت جریان خون در شریان هاي کاروتيد و فمورال شده است 
که با نتایج تحقيق ما در سرعت جریان خون هم خواني ندارد و 
مي تواند ناشي از سن آزمودني ها و شدت پروتکل تمریني مورد 

استفاده و نيز نوع شریان مورد بررسي باشد ]14[. 

کولير و همکاران با مطالعه ي چهار هفته تمرین مقاومتي روي 
بيماران با فشار خون باال به این نتيجه دست یافتند که سرعت 
و شدت جریان خون در شریان مرکزي در این گروه از بيماران 
افزایش معناداري داشت که در رابطه با متغير سرعت جریان خون 
با یافته هاي ما هم خواني ندارد ]21[ که مي تواند ناشي از نوع 
بيماري و داروهاي مصرفي و نيز تفاوت پروتکل تمریني باشد و 
بهتر بود تا تغييرات فشار سيستول و دیاستول تحقيق ذکر شده 
را نيز داشتيم تا مقایسه دقيق تري از نتایج آن با تحقيق ما بر این 

اساس انجام مي شد. 

15. Sarcopenic Obesity

اوکاموتو و همکاران با مطالعه  ترکيب هشت هفته تمرین هوازي 
و مقاومتي مشاهده کردند که این تمرین باعث افزایش معنادار 
سرعت و شدت جریان خون شریان براکيال مردان و زنان جوان 
با متغير سرعت جریان خون  رابطه  و سالم شده است که در 
با یافته هاي ما هم خواني ندارد که مي تواند ناشي از سن، شدت 
تمرین و به طور کلي پروتکل تمریني مورد استفاده باشد ]25[. 

با  بيماران  انجام تمرین مقاومتي روي  با  سليگ و همکاران 
نارسایي احتقاني قلب16 بيان داشتند که سه ماه تمرین ورزشي 
باعث افزایش معنادار سرعت جریان خون استراحتي در شریان 
ساعد بيماران زن و مرد سالمند شده است که این با نتایج تحقيق 
ما ناهم خوان است ]26[ و مي تواند ناشي از مصرف دارو، رژیم 
غذایي و نوع بيماري باشد که خود به خود با افزایش فشار خون و 
در نتيجه افزایش سرعت جریان خون همراه است. از طرف دیگر، 
افزایش سطح مقطع در شریان یکي دیگر از علل افزایش شدت 

جریان خون است. 

شریان  در  دیاستولي  و  سيستول  خون  فشار  کاهش  درباره 
فمورال متعاقب تمرین هوازي و کاهش فشارخون سيستولي و 
افزایش فشار خون دیاستولي در شریان فمورال متعاقب تمرین 
موازي باید گفت که متأسفانه تاکنون تحقيقات متمرکزي در 
رابطه با شریان فمورال و به ویژه فشار خون سيستول و دیاستولي 
فمورال به دست نيامده است. عاطفه شکرالله نيا و همکاران، تأثير 
تمرین قدرتي و برنامه بازتواني قلبي بر پارامترهاي بيومکانيکي 
سرعت و شدت جریان خون و ارتباط آن با سختي رگ در عروق 

16. Congestive Heart Failure

جدول 4. مقایسه بين گروهي تأثير تمرین بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون 

 سطح معناداريخطاي استانداردگروهآزمونمتغير

يومن ويتنيفشار خون دياستولي فمورال چپ

*2/670/00-تمرين هوازي کنترل

*3/020/00-تمرين موازي کنترل

0/3120/75-تمرين هوازي تمرين موازي

توکيسرعت جريان خون فاز سيستول فمورال چپ

6/690/07تمرين هوازي کنترل

*6/690/00تمرين موازي کنترل

6/690/59تمرين هوازي تمرين موازي

توکيسرعت جريان خون فاز دياستول فمورال چپ

* 1/570/02تمرين هوازي کنترل

*1/570/00تمرين موازي کنترل

1/570/84تمرين هوازي تمرين موازي

تام هانيفشار خون سيستولي فمورال چپ

*0/550/01تمرين هوازي کنترل

*0/540/00تمرين موازي کنترل

0/500/99تمرين هوازي تمرين موازي
P≤0/05 تفاوت معناداري در سطح *
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بازویي و راني را در بيماران پيوند عروق کرونري بررسي کردند. 

یافته ها نشان داد تغييرات معناداري در ميزان اختالف ميانگين 
قطر سيستول و دیاستول شریان راني و بازویي، سرعت جریان 
سيستول و دیاستولي شریان بازویي و راني، فشار خون سيستول 
و دیاستول در گروه آزمایش وجود داشت، شاخص سختي رگ 
و شدت جریان خون بيماران گروه آزمایش در شریان ها تغيير 
معناداري نداشت. نتایج به دست آمده با نتایح تحقيق ما در گروه 

موازي هم خواني داشت ]27[.

بزرگ  شریان هاي  سفت شدگي  که  کرده اند  ثابت  محققين 
مي تواند علت یا معلول فشار خون باشد ]2۹ ،2۸[ نيز پيش بيني 
این شاخص فيزیکي ميزان رشد بيماري  از  بتوان  مي شود که 
آترواسکلروز را تخمين زد ]30[. مطالعات نشان مي دهد افزایش 
سفتي شریان با سن به صورت پيوسته و مشابه در مردان و زنان 
است. وجود ریسک فاکتورها از قبيل افزایش فشار خون، افزایش 
چربي خون، بيماري دیابت نوع دو و بيماري هاي کليوي موجب 

افزایش سفتي شریان مي شود ]31[. 

مطالعه روي پارامترهاي منتخب بيومکانيک خون نشان داد که 
بين دو گروه هوازي و موازي در متغيرهاي منتخب بيومکانيک 
خون تفاوت معناداري مشاهده نشد، ولي با تفاوت به ميزان تأثير 
در هریک از دو شيوه  تمرین مي توان این گونه برداشت کرد که 
به دليل شدت تمرینات مقاومتي و غالب بودن تمرین هوازي در 
پروتکل تمرین موازي بدالیل شرایط خاص افراد که بيماران قلبي 
بودند، نوع تمرین و استفاده از تمرینات مقاومتي بيشتر توانست با 
ایجاد تفاوت در سختي شریان و کاهش انعطاف پذیري نسبت به 

تمرین هوازي باعث تغيير در فشار خون دیاستولي شود.

نتيجه گيري نهايی

نتایج حاصل از تحقيق نشان داد که ورزش هوازي با افزایش 
اندازه  قطر عروق و کاهش ضربان قلب، به کاهش فشار خون 
شریانی و به تبع آن افزایش سرعت و شدت جریان خون منجر 
مي شود. با توجه به اهميت تمرین مقاومتي در کنار تمرین هوازي 
)که روي ضخامت و مقاومت عروق و نسبت کالژن به االستين 
بافت عروق تأثيرگذار است(، افزایش فشار خون دیاستولي فمورال 
کاهش  و  راست  فمورال  فشار خون سيستولي  کاهش  و  چپ 
سرعت جریان خون مشاهده شد. در رابطه با افزایش فشار خون 
تمرینات  اجرای  متعاقب  راست  فمورال  شریان  در  دیاستولی 
مقاومتی، می توان آن  را متأثر از نقش اندام برتر در اعمال فشار 
هنگام تمرین مقاومتی دانست که برای تحقيقات آینده، جاي کار 
بيشتری روي نقش اندام برتر در این نوع تمرینات وجود دارد. 
همچنين به عنوان توصيه در راستاي بهبود متغيرهاي بيومکانيک 
خون در افراد ميانسال پس از آنژیوپالستي عروق کرونر انجام 
تمرین هوازي مناسب تر از تمرین موازي )هوازي مقاومتي( به 

نظر مي رسد.

مالحظات اخالقي

پيروي از اصول اخالق پژوهش

است.  شده  رعایت  مقاله  این  در  تمامًا  اخالقی  اصول 
شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش 
روند  جریان  در  شرکت کنندگان  همه  همچنين  شوند.  خارج 

پژوهش بودند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.

حامي مالي

گروه  در  اول  نویسنده  دکترای  رساله   از  برگرفته  مقاله  این 
تربيت بدنی و علوم  بيومکانيک ورزشی، دانشکده  فيزیولوژی و 
ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران است. 

مشارکت نويسندگان

صادقی؛  حيدر  اطالعات:  گردآوری  نظارت،  مفهوم پردازی، 
روش شناسی: معصومه باغبان؛ بررسی، نگارش- پيش نویس اصلی، 
و نگارش-بررسی و ویرایش: همه نویسندگان؛ تجزیه و تحليل 

داده ها: حيدر صادقی و معصومه باغبان.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد. 

معصومه باغبان بغدادآباد و همکاران. تأثير دو شيوه تمرين هوازي و موازي بر متغيرهاي منتخب بيومکانيک خون بر شريان فمورال دوطرفه در بيماران 40 تا 65 سال متعاقب آنژيوپالستي عروق کرونر

http://medrehab.sbmu.ac.ir/


520

July and August 2021 Vol 10. Num 3

References

[1] Lea CS, Gordon NP, Prebil LA, Ereman R, Uratsu CS, Powell 
M. Differences in reproductive risk factors for breast cancer 
in middle-aged women in Marin County, California and a so-
ciodemographically similar area of Northern California. BMC 
Women’s Health. 2009; 9:6. [DOI:10.1186/1472-6874-9-6] 
[PMID] [PMCID]

[2] Golyan Tehrani S, Ghobadzadeh M, Arastou M. [Promoting 
health status of menopausal women by educating self care 
strategies (Persian)]. Journal of Hayat. 2007; 13(3):67-75. htt-
ps://hayat.tums.ac.ir/article-1-172-en.html

[3] Golbidi S, Laher I. Exercise and the cardiovascular system. 
Cardiology Research and Practice. 2012; 2012:210852. 
[DOI:10.1155/2012/210852] [PMID] [PMCID]

[4] Thompson PD. Historical concepts of the athlete’s heart. Medi-
cine and Science in Sports and Exercise. 2004; 36(3):363-70. 
[DOI:10.1249/01.mss.0000117117.67849.f6] [PMID]

[5] Prior BM, Lloyd PG, Yang H, Terjung RL. Exercise-induced vas-
cular remodeling. Exercise and Sport Sciences Reviews. 2003; 
31(1):26-33. [DOI:10.1097/00003677-200301000-00006] 
[PMID]

[6] Naghibi S, Kordi MR, Maleki MJ, Yarmohammadi M. Effect of 
concurrent training on hemodynamic responses in male pa-
tients with coronary artery disease. Archives of Rehabilitation. 
2007; 8(4):6-11. https://rehabilitationj.uswr.ac.ir/browse.
php?a_id=195&sid=1&slc_lang=en&ftxt=1

[7] Heffernan KS, Fahs CA, Iwamoto GA, Jae SY, Wilund KR, Woods 
JA, et al. Resistance exercise training reduces central blood 
pressure and improves microvascular function in African 
American and white men. Atherosclerosis. 2009; 207(1):220-
6. [DOI:10.1016/j.atherosclerosis.2009.03.043] [PMID]

[8] Järhult SJ. Hyperemic brachial artery blood flow veloc-
ity [PhD. Dissertation]. Sweden: Acta Universitatis Upsali-
ensis; 2010. https://www.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva2:359636

[9] Mangell P, Länne T, Sonesson B, Hansen F, Bergqvist D. Regional 
differences in mechanical properties between major arteries-
an experimental study in sheep. European Journal of Vascular 
and Endovascular Surgery. 1996; 12(2):189-95. [DOI:10.1016/
S1078-5884(96)80105-5]

[10] Skrabal F. [Arterial elasticity, arterial hypertension and an-
tihypertensive therapy (German)]. Wiener Medizinische 
Wochenschrift. 2004; 154(1-2):24-6. [DOI:10.1007/s10354-
004-0006-y] [PMID]

[11] Ahlgren AR, Astrand H, Sandgren T, Vernersson E, Sones-
son Bn, Ln̈ne T. Dynamic behaviour of the common femoral 
artery: Age and gender of minor importance. Ultrasound in 
Medicine & Biology. 2001; 27(2):181-8. [DOI:10.1016/S0301-
5629(00)00339-2]

[12] Mohammad Amoli S, Sadeghi H, Mokhtari M, Rajabi H. [Com-
parison of selected blood hemodynamic variables and carotid 
artery structure of non-athletic young men with basketball 
elite players by ultrasound imaging method (Persian)]. Stud-
ies in Sport Medicine. 2019; 11(25):143-58. [DOI:10.22089/
SMJ.2019.7349.1371]

[13] Park J, Kwon Y, Park H. Effects of 24-week aerobic and resist-
ance training on carotid artery intima-media thickness and 
flow velocity in elderly women with sarcopenic obesity. Jour-
nal of Atherosclerosis and Thrombosis. 2017; 24(11):1117-24. 
[DOI:10.5551/jat.39065] [PMID] [PMCID]

[14] Stebbings GK, Morse CI, McMahon GE, Onambele GL. Rest-
ing arterial diameter and blood flow changes with resistance 
training and detraining in healthy young individuals. Journal 
of Athletic Training. 2013; 48(2):209-19. [DOI:10.4085/1062-
6050-48.1.17] [PMID] [PMCID]

[15] Ozcan H, Oztekin P, Zergeroglu AM, Ersöz G, Fiçicilar H, 
Ustüner E. Doppler ultrasound evaluation of the structural 
and hemodynamic changes in the brachial artery following 
two different exercise protocols. Diagnostic and Interventional 
Radiology. 2006; 12(2):80-4. [PMID]

[16] Zakavi I, Karimian A, Isazadeh R, Bahadoram M, Salehiniya H, 
Mohammadian-Hafshejani A, et al. Effect of aquatic extract of 
ferulago angulata boiss with aerobic exercises on serum lev-
els of interleukin-10 and c-reactive protein of obese males. 
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences. 2018; 
5(4):320–6. http://eprints.skums.ac.ir/7348/

[17] American College Of Sports Medicine. ACSM’s Guidelines 
for exercise testing and prescription. 10th ed. Philadelphia; 
Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2017. 
https://voyagercatalog.kumc.edu/Record/237091/TOC

[18] Brzycki M. Strength testing-predicting a one-rep max from 
reps-to-fatigue. Journal of Physical Education, Recreation & 
Dance. 1993; 64(1):88-90. [DOI:10.1080/07303084.1993.106
06684]

[19] Tanaka M, Sugawara M, Niki K, Kodera H, Izumi T. Effects of 
moderate short-term intermittent aerobic exercise on arterial 
stiffness-evaluation by stiffness parameter and pressure-strain 
elastic modulus. In: Jobbágy A, editor. 5th European Confer-
ence of the International Federation for Medical and Biologi-
cal Engineering. 2011 September 14-18, Budapest, Hungary. 
[DOI:10.1007/978-3-642-23508-5_111]

[20] Seeger J, Thijssen D, Noordam K, Cranen M, Hopman M, 
Nijhuis-van der Sanden M. Exercise training improves physi-
cal fitness and vascular function in children with type 1 dia-
betes. Diabetes, Obesity and Metabolism. 2011; 13(4):382-4. 
[DOI:10.1111/j.1463-1326.2011.01361.x] [PMID]

[21] Collier SR, Frechette V, Sandberg K, Schafer P, Ji H, Smulyan 
H, et al. Sex differences in resting hemodynamics and arte-
rial stiffness following 4 weeks of resistance versus aerobic 
exercise training in individuals with pre-hypertension to stage 
1 hypertension. Biology of Sex Differences. 2011; 2(1):9. 
[DOI:10.1186/2042-6410-2-9] [PMID] [PMCID]

[22] Thijssen DH, Maiorana AJ, O’Driscoll G, Cable NT, Hopman 
MT, Green DJ. Impact of inactivity and exercise on the vas-
culature in humans. European Journal of Applied Physiol-
ogy. 2010; 108(5):845-75. [DOI:10.1007/s00421-009-1260-x] 
[PMID] [PMCID]

[23] Hambrecht R, Wolf A, Gielen S, Linke A, Hofer J, Erbs S, 
et al. Effect of exercise on coronary endothelial function 
in patients with coronary artery disease. New England 

Baghban Baghdadabad M, et al. The Effects of Aerobic and Parallel Training. Sci J Rehab Med. 2021; 10(3):508-521.

http://medrehab.sbmu.ac.ir/issue_1066_1067.html
https://doi.org/10.1186/1472-6874-9-6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19320996
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2670264
https://hayat.tums.ac.ir/article-1-172-en.html
https://hayat.tums.ac.ir/article-1-172-en.html
https://doi.org/10.1155/2012/210852
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22701195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3371347
https://doi.org/10.1249/01.MSS.0000117117.67849.F6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15076776
https://doi.org/10.1097/00003677-200301000-00006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12562167
 https://rehabilitationj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=195&sid=1&slc_lang=en&ftxt=1
 https://rehabilitationj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=195&sid=1&slc_lang=en&ftxt=1
https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2009.03.043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19410255
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:359636
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:359636
https://doi.org/10.1016/S1078-5884(96)80105-5
https://doi.org/10.1016/S1078-5884(96)80105-5
https://doi.org/10.1007/s10354-004-0006-y
https://doi.org/10.1007/s10354-004-0006-y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15002686
https://doi.org/10.1016/S0301-5629(00)00339-2
https://doi.org/10.1016/S0301-5629(00)00339-2
https://doi.org/10.5551/jat.39065
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28674320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5684477
https://doi.org/10.4085/1062-6050-48.1.17
https://doi.org/10.4085/1062-6050-48.1.17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23672385
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3600923
http://16752354
http://eprints.skums.ac.ir/7348/
https://voyagercatalog.kumc.edu/Record/237091/TOC
https://doi.org/10.1080/07303084.1993.10606684
https://doi.org/10.1080/07303084.1993.10606684
https://doi.org/10.1007/978-3-642-23508-5_111
https://doi.org/10.1111/j.1463-1326.2011.01361.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21226819
https://doi.org/10.1186/2042-6410-2-9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21867499
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3184039
https://doi.org/10.1007/s00421-009-1260-x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19943061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2829129


521

July and August 2021 Vol 10. Num 3

Journal of Medicine. 2000; 342(7):454-60. [DOI:10.1056/
NEJM200002173420702] [PMID]

[24] Schroeder EC, Ranadive SM, Yan H, Lane-Cordova AD, Kap-
pus RM, Cook MD, et al. Effect of acute maximal exercise on 
vasodilatory function and arterial stiffness in African-American 
and white adults. Journal of Hypertension. 2019; 37(6):1262-
8. [DOI:10.1097/HJH.0000000000002049] [PMID] [PMCID]

[25] Okamoto T, Masuhara M, Ikuta K. Combined aerobic and 
resistance training and vascular function: Effect of aerobic ex-
ercise before and after resistance training. Journal of Applied 
Physiology. 2007; 103(5):1655-61. [DOI:10.1152/japplphysi-
ol.00327.2007] [PMID]

[26] Selig SE, Carey MF, Menzies DG, Patterson J, Geerling RH, Wil-
liams AD, et al. Moderate-intensity resistance exercise training 
in patients with chronic heart failure improves strength, en-
durance, heart rate variability, and forearm blood flow. Jour-
nal of Cardiac Failure. 2004; 10(1):21-30. [DOI:10.1016/S1071-
9164(03)00583-9]

[27] Shokrallahnia-Roshan A, Sadeghi H, Shirani S, Nejatian M. [Ef-
fects of strength training and cardiac rehabilitation programs 
on the biomechanical parameters of blood flow velocity and 
blood flow rate and its relation with arterial stiffness index 
in brachial and femoral arteries with Coronary Artery Bypass 
Grafting Patients (CABG) (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 
2013; 14(2):38-45. http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-
1-1121-en.html

[28] Arnett DK, Claas SA, Glasser SP. Pharmacogenetics of an-
tihypertensive treatment. Vascular Pharmacology. 2006; 
44(2):107-18. [DOI:10.1016/j.vph.2005.09.010] [PMID]

[29] Safar ME, London GM. Therapeutic studies and arterial stiff-
ness in hypertension: Recommendations of the European 
Society of Hypertension. Journal of Hypertension. 2000; 
18(11):1527-35. [DOI:10.1097/00004872-200018110-00001] 
[PMID]

[30] Mokhtari-Dizaji M, Nikanjam N, Saberi H. Detection of initial 
symptoms of atherosclerosis using estimation of local static 
pressure by ultrasound. Atherosclerosis. 2005; 178(1):123-8. 
[DOI:10.1016/j.atherosclerosis.2004.08.008] [PMID]

[31] Rahmani-Cherati T, Mokhtari-Dizaji M, Gity M. Association 
between atherosclerosis in carotid artery and elastic modulus 
of brachial artery. The Journal of Tehran University Heart Cent-
er. 2007; 2(1):15-9. [DOI:10.1016/S1567-5688(07)71503-9]

[32] Samavat T, Hojjatzadeh A, Shams M. Ways to prevent and 
control cardiovascular diseases. Tehran: Ministry of Health. 
Treatment and Medical Education. Deputy Minister of Health; 
2013.

Baghban Baghdadabad M, et al. The Effects of Aerobic and Parallel Training. Sci J Rehab Med. 2021; 10(3):508-521.

http://medrehab.sbmu.ac.ir/issue_1066_1067.html
https://doi.org/10.1056/NEJM200002173420702
https://doi.org/10.1056/NEJM200002173420702
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10675425
https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000002049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30870268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6524539
https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00327.2007
https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00327.2007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17872406
https://doi.org/10.1016/S1071-9164(03)00583-9
https://doi.org/10.1016/S1071-9164(03)00583-9
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-1121-en.html
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-1121-en.html
https://doi.org/10.1016/j.vph.2005.09.010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16356784
https://doi.org/10.1097/00004872-200018110-00001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11081763
https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2004.08.008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15585209
https://jthc.tums.ac.ir/index.php/jthc/article/view/34

