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خالصه
مقدمه
اگرچه فعالیت بدني اثرات ثبت شده مفیدی بر کاهش ریسک فاکتورهای سیستم قلبي عروقي دارد،
اما این اثرات بسته به نوع و شدت تمرینات متفاوت مي باشند .هدف از انجام این پژوهش مقایسه
پاسخ شاخصهای فشارخون و سختي شریاني به شیوههای مختلف تمریني با شدت باال مي باشد.
روش کار
این پژوهش از انواع پژوهشهای نیمه تجربي بود که  26مرد  25-45ساله بصورت نمونهگیری در

2استادیار ،مرکز تحقیقات طب ورزشي ،واحد نجف آباد ،دانشگاه

دسترس با وضعیت پیش فشارخوني در 4گروه کنترل ،تمرین هوازی ،مقاومتي و ترکیبي مشارکت
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کردند .بمنظور مقایسه تفاوتهای درون گروهي از آزمون  tهمبسته و تفاوتهای بین گروهي از
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آزمون مانكوا استفاده شد.
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نتایج مطالعه نشان داد فشار دیاستولي در گروه هوازی( )P=0/012کاهش معنادار داشت اما در گروه
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مقاومتي( )P=0/297و ترکیبي( )P=0/102ناچیز بود .در دو گروه تمرین هوازی( ،)P=0/005و
ترکیبي( ) P>0/001تمرینات سبب کاهش معنادار فشار سیستولي شد اما در گروه مقاومتي
( )P=0/178بدون تغییر بود .سختي شریاني شرکتکنندگان نیز در گروه هوازی( )P=0/001و
ترکیبي( )P=0/015کاهش معنادار داشت اما در گروه مقاومتي( )P=0/168معنادار نبود .همچنین
مقایسه های بین گروهي نشان داد فشار خون دیاستولي گروه هوازی تفاوت معناداری با دیگر گروهها
داشت .فشار سیستولي دو گروه هوازی و ترکیبي کاهش معنادارتری با دو گروه مقاومتي و کنترل
داشت .در سختي شریاني نیز اختالف معنادار بین گروه هوازی با دو گروه کنترل و مقاومتي و
همچنین گروه ترکیبي و کنترل وجود داشت.
نتیجه گیری
تمرین هوازی نشان داد اثرات مفیدی بر همه شاخصهای مورد بررسي دارد .با این حال در تمرین
مقاومتي اثرات ناچیزی دیده شد .یافته مهم اینكه تمرینات ترکیبي ميتواند اثرات مثبت مشابه تمرین
هوازی را به همراه داشته باشد.
کلمات کلیدی
فشار خون ،سختي شریان ،تمرین و فعالیت بدني
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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مقدمه
پیش فشار خوني ،یک مرحله ابتدایي در پیوستار فشارخون
باالست و حدود  25تا %50از بزرگساالن در سراسر جهان به
آن دچار هستند که این وضعیت خطرات مربوط به وقوع فشار
خون باال را تشدید ميکند .بررسيهای بالیني نشان ميدهد که
 %64از افراد با سطح پیش فشار خوني حداقل یكي از عوامل
خطرزای بیماریهای قلبي عروقي را داشتند .با افزایش سن این
میزان به  %94از مبتالیان ارتقا ميیابد .عالوه بر این ،چنین
وضعیتي با افزایش  5ساله خطر ابتال به فشار خون باال و 10
ساله خطر بیماریهای قلبي عروقي رابطه دارد .خطرات مربوط
به پیش فشار خوني با مداخالتي همچون اصالح شیوه زندگي
در حدود  % 20کاهش ميبابد (.)1
در کنار فشار خون ،سختي شریاني مرکزی (آئورتیک) و
همودینامیک مرکزی عروق نیز شاخصهای مهمياز طبقه
بندی مخاطرات قلبي عروقي هستند که دارای قابلیت باالیي در
ارزیابيهای مربوط به سالمت ميباشند ( .)2زیرا شاخص
همودینامیک مرکزی بازتابي از مجموع اثرات شیوه زندگي و
ژنتیک فرد بر روی اندامهای داخلي سیستم عروقي است (.)3
برخالف باور رایج ،مطالعات اخیر عنوان میكنند که سختي
شریاني مقدم بر فشار خون است و نه وابسته و ناشي از آن (,4
 .)5حتي برخي پژوهشها عنوان ميکنند که سختي آئورتیک
ممكن است به جای اینكه نتیجه فشار خون باال باشد مقدم بر
آن باشد ( ،)5بنابراین کاهش فشار خون به تنهایي نمیتواند
خطرات بیماریهای قلبي را کاهش دهد و تمهیدات ویژه در
شیوه زندگي فرد جهت کاهش سختي شریاني از اهمیت بالیني
بسیار باالیي برخوردار است (.)6
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در این رابطه اگرچه اغلب داروهای ضدفشار خوني دارای
عوارض جانبي خفیف و بسیار خفیف ميباشند ،اما با توجه به
هزینههای اقتصادی رو به افزایش ،تقریبا همه راهنمایيهای
بالیني بیماریهای قلبي عروقي ،مداخالت غیردارویي را به
عنوان خط مقدم مبارزه با این بیماری پیشنهاد ميکنند (.)8 ,7
یكي از این مداخالت در زمینه شیوه زندگي انجام تمرینات
منظم است .تمرینات ورزشي فواید بسیاری برای کاهش اثر
عوامل خطرزای سیستم قلبي عروقي مثل فشار خون باال،
التهابات ،چاقي و مقاومت انسولیني دارد ( .)9نتایج یک مطالعه
بلندمدت نشان ميدهد که کاهش  mmHg 10/4فشار
سیستولیک در افراد مسن با فشار خون باال با کاهش %13
مجموع مرگ و میر %18 ،مرگ و میر ناشي از بیماریهای
حاد فلبي و  %26سكتههای قلبي در ارتباط است ( )10که
مي تواند بیانگر اهمیت فعالیت ورزشي به عنوان یک شیوه
غیردارویي مهم در خط مقدم کاهش خطرات مرگ و میر
ناشي از ریسک فاکتورهای سیستم قلب و عروق باشد.
مكانیسمهای زیربنایي اثرات تمرین بر فشار خون همچنان
مبهم و بحث برانگیز است .چندین مكانیسم برای اثر ضد
فشارخوني فعالیتهای بدني عنوان شده است .یک احتمال
ميتواند ناشي از کاهش نوراپينفرین پالسما و یا افزایش
پروستاگالندین ای باشد ( .)11همچنین این فرض وجود دارد
که کاهش فعالیت رنین پالسما ( )PRAدر این فرایند نقش
داشته باشد ( .)11با این حال در برخي مطالعات گزارش شده
است که  PRAو سطوح آلدسترون آزمودنيها در طي انجام
فعالیت بدني بدون تغییر باقي ماند ( .)12یكي دیگر از
مكانیسمهای ضد پرفشار خوني تمرینات بدني که بطور
گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته است مربوط به کاهش
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همكاریل
مظفرینیوز به دل
محدثهن مورد
فعالیت عصبي سمپاتیک ميشود .اگرچه ای

تمرین و کیفیت و کمیت آن به جای مانده است .کورنلیسن و

محدودیتها در سنجش و اندازه گیری آن همچنان مورد

اسمارت ( )2011در مطالعه مروری خود پیشنهاد کردند که

مناقشه است (.)13

اثرات تمرینات ورزشي ميتواند با کیفیت آن (سن ،جنس،

ورزش و فعالیت بدني دارای شیوههای مختلفي است که به

نوع تمرین) و یا مقدار آن (طول تمرین ،تعداد جلسات ،شدت

نوبه خود ميتواند زمینه ساز اثرگذاری متفاوت فیزیولوژیكي

و حجم آن) تغییر یابد ( .)14بنابراین تجویز یک تمرین ایده

در افراد شود .به عنوان نمونه فعالیت هوازی شامل فعالیتهایي

آل ميتواند همچنان نامشخص و مبهم باقي بماند.

است که عضالت بزرگ و عمده بدن را درگیر کرده و باعث

اخیرا برخي مطالعات پیشنهاد کرده اند که بهبود قدرت و توده

افزایش چشمگیر ضربان قلب و مصرف انرژی ميشود (.)14

عضالني که از ترکیب تمرینات قدرتي و هوازی بدست

در سالهای گذشته بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه

ميآید اثرات مشابهي با انجام تمرینات سنتي هوازی بر

اثرپذیری شاخصهای همودینامیكي از فعالیت جسماني بیشتر

شاخص سختي شریاني دارد ( .)18 ,17با اینحال آنطور که

به تمرینات هوازی اختصاص داشته است و اغلب این یافتهها از

بررسيهای ما نشان ميدهد مطالعات بسیار کميبه مقایسه

کاهش فشار خون سیستولي و دیاستولي و سختي شریاني در

اثرات این سه نوع شیوه تمریني بر شاخصهای همودینامیكي

پي انجام این تمرینات حكایت ميکنند ( .)15در حالیكه در

پرداخته اند .از اینرو هدف از مطالعه حاضر در ابتدا بررسي اثر

سالهای اخیر تمرینات مقاومتي بدلیل اثرگذاری آن بر شكل و

شدت باالی سه پروتكل تمرین هوازی ،مقاومتي و ترکیبي بر

ظاهر بدن جایگاه ویژهای در میان عموم مردم بویژه جوانان

دو شاخص مهم سالمت سیستم قلبي عروقي یعني فشار خون و

دارد .این تمرینات شامل حرکاتي است که بر علیه یک نیرو

سختي شریاني و مقایسه اثر این تمرینات بر شاخصهای مورد

وارد ميآید و به منظور افزایش قدرت ،توان و یا استقامت

مطالعه بود.

عضالني طراحي ميشود .نتایج در مورد اثرگذاری تمرینات

روش کار

مقاومتي کميمتناقض است .کولیر و همكاران ( )2008افزایش

پژوهش حاضر از نـوع تحقیقات نیمـه تجربـي بـا اسـتفاده از

سختي شریاني و کاهش فشار خون را متعاقب تمرینات

نمونههای انساني است و به روش پیش آزمون ،پس آزمون و با

مقاومتي گزارش کردند ( )15در حالیكه در مطالعه کیسي،

لحاظ گروه کنترل صورت گرفته است .همچنین این مطالعه از

بک و بریت ( )2007تغییری در سختي شریاني و فشار خون

نظر هدف از انواع مطالعات کاربردی ميباشد .جامعه آماری

شرکت کنندگان در مطالعه دیده نشد (.)16

این پژوهش را مردان بزرگسال شهر اصفهان در دامنه سني

بطور کلي بررسي پیشینه پژوهشي نشان ميدهد گرچه اثرات

 25 -46سال با سابقه فشار خون باال (در سطح پیش فشار

سودمند تمریني بر ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبي عروقي

خوني) در سال  1398-1399تشكیل دادند .روش نمونه گیری

به عنوان یک اصل و راهكار پیشگیرانه اثبات شده است اما

در مطالعه حاضر به صورت در دسترس بود که از طریق

همچنان موارد ابهام برانگیز زیادی به خصوص در مورد نوع

فراخوان با همكاری یک مرکز تخصصي قلب و عروق و
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همچنین دو متخصص نفرولوژی در شهر اصفهان ،افراد واجد

متغیرهای مداخله گر مانند وزن و شاخص توده بدني همگن

شرایط در پژوهش معرفي شدند .با توجه به تجربي بودن

بودند.

مطالعه و محدودیت در انجام پروتكل تمریني ،با رجوع به
مطالعات پیشین و با توجه به امكانات دراختیار و
محدودیتهای موجود ،تعداد  30شرکت کننده در قالب 4
گروه (هوازی ،مقاومتي ،ترکیبي و کنترل) به کار گرفته شدند.
با اینحال و در ادامه برنامه  4شرکت کننده به دلیل غیبت بیش
از  3جلسه تمریني ( 2نفر) ،الزام در مصرف دارو با نظر و
مصلحت پزشک ( 1نفر) و غیبت در پس آزمون در زمان
مقرر ( 1نفر) از تحقیق کنار گذاشته شدند .در نهایت دادههای
مربوط به  26شرکت کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
معیارهای ورود به این پژوهش عبارت بود از مردان
غیرورزشكار (بدون تمرین ورزشي منظم برای حداقل  2سال
گذشته) در دامنه سني  25-45سال در مرحله پیش فشار خوني
(با فشار خون در حال استراحت متوسط

120-139

سیستولیک و  80-89دیاستولیک میلي متر جیوه) و بدون
داشتن بیماریهای زمینهای دیگر (که فعالیت ورزشي را با
محدودیت مواجه کند و یا باعث اختالل در یافتههای تحقیق
شود) .منظور از تمرین منظم در افراد شرکت کننده ،تمرینات
 3جلسه یا بیشتر و با شدتي بیش از پیاده روی (باالتر از % 57
ضربان قلب ذخیره) بود .همچنین هیچیک از شرکت کنندگان
سابقه مصرف سیگار نداشته و شاخص توده بدني آنها < 25و
باالتر (اضافه وزن و چاق) نبود .از این تعداد شرکت کننده
یک گروه به عنوان گروه گواه ( 5نفر)و سه گروه تمریني
دیگر یعني تمرین هوازی (6نفر) ،مقاومتي (6نفر) و ترکیبي

پرسشنامه جمعیت شناختی :اطالعات فردی (شامل سن،
سابقه بیماری خانوادگي ،مصرف دارو و  )....شرکت کنندگان
در پژوهش به منظور غربالگری و رعایت معیارهای ورودی
پژوهش دریافت شد .این پرسشنامه توسط خود فرد تكمیل و
توسط محقق بررسي شد .پرسشنامه سالمت فعالیت بدنی
( :)Par-qاین پرسشنامه حاوی سواالتي است که مشخص
ميکند آیا فرد توانایي الزم جهت شرکت در فعالیتهای
جسماني را دارد یا خیر .دستگاه اندازه گیری فشار خون
 :Omron (x3) UKاین دستگاه ساخت کشور انگلستان
است که یک دستگاه استاندارد و خودکار با استفاده آسان
جهت سنجش فشار خون قلمداد ميشود .دستگاه
اسفیگوموکور :یكي از دستگاههای رایج جهت اندازه گیری
سختي شریاني است که ميتواند به صورت همزمان فشار خون
و سختي شریاني را گزارش کند .این اندازه گیریها ميتواند
در چند منطقه از بدن اندازه گرفته شود که در این پژوهش
سرعت موج نبض کاروتید –

فمورال)cfPWV( 1

که یک

روش غیرتهاجميو پایا است استفاده شد ( .)19دستگاه
ضربان سنج مچی بیورر :مدل  PM 80این دستگاه
حداکثر و میانگین ضربان قلب را در طي فعالیت روزانه و حین
ورزش اندازهگیری ميکند .نوع اندازهگیری ضربان قلب از
طریق این مدل بهصورت ( ECGثبت فعالیت قلب از طریق
ارزیابي ولتاژ خروجي) است.

(7نفر) به صورت تصادفي گماشته شدند ،بطوریكه از نظر

)- carotid-femoral Pulse Wave Velocity (cfPWV

1
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فرهاد رحیمی و همکاران

جلسه و همكار
یکمظفری
محدثه
معارفي به
در ابتدا شرکت کنندگان این پژوهش در

سرشانه دستگاه ،جلو بازو سیمكش و پشت بازو سیمكش .در

منظور آشنایي با محققین و همینطور اهداف و شرایط اجرایي

این نوع تمرین با استفاده از شاخص یک تكرار بیشینه

پژوهش گرد هم آمدند که در این جلسه پرسش نامه های

( )1RMشدت تمرینات  % 70-84یک تكرار بیشینه (،)1RM

مربوط به صحت سالمت ،مداخالت دارویي و همینطور

 3ست و  8تكرار با یک دقیقه استراحت بین هر ست در نظر

رضایت نامه کتبي شرکت در پژوهش از آنها دریافت شد.

گرفته شد( .)20تمرین هوازی :گرم کردن  10دقیقهای

سپس در یک جلسه پیش آزمون اندازهگیریهای مربوط به قد،

شامل حرکات کششي و دویدن نرم و آهسته با شدت < % 35

وزن و همینطور فشار خون و سختي شریاني توسط کاربر

 40 + VO2maxدقیقه دویدن بر روی تردمیل و یا دوچرخه

متخصص انجام شد .برای این منظور هر شرکت کننده 15

با شدت  % 60-89ضربان قلب ذخیره ( 10 + )HRRدقیقه

دقیقه استراحت به صورت درازکش داشت و از آنها خواسته

مرحله بازگشت به حالت اولیه ( .)20تمرین ترکیبی:

شده بود حداقل  12ساعت قبل از پیش آزمون از مصرف چای

شرکت کنندگان در گروه تمرین ترکیبي هر دو تمرینات

و کافئین خودداری کنند .همچنین میزان خواب کافي (حداقل

هوازی و مقاومتي گروههای باال را انجام دادند ،با این تفاوت

 8ساعت در شب پیش از پیش آزمون) داشته باشند .در مرحله

که شدت به همان میزان مشابه بود اما حجم تمرین نصف

بعد محققین ،شرکت کنندگان را در  4گروه کنترل ،هوازی،

شد( .)20همچنین بین تمرینات هوازی و مقاومتي یک

مقاومتي و ترکیبي تقسیم بندی کردند و در یک جلسه

استراحت کوتاه  5دقیقهای لحاظ شد .به منظور در نظر گرفتن

اختصاصي برای هر گروه موارد الزم در مورد اجرای پروتكل

اصل اضافه بار و شدت تمرین ،شرکت کنندگان در هر گروه

تمریني شامل اصول صحیح اجرای تمرینات مربوطه به آنها

در  4هفته اول تمرین حد پاییني شدتها را اجرا کردند و از

آموزش داده شد و در انتها یک جلسه تمرین سبک به منظور

ابتدای هفته پنجم شدت تمرین به حد باالیي آن ارتقا یافت .به

آشنایي بیشتر صورت پذیرفت .سپس تمرینات به مدت  8هفته

طور مثال شدت تمرین در چهار هفته اول گروه تمرین هوازی

ادامه یافت که در این بین  3مربي ( 1مربي به ازای هر گروه

 % 60و در چهار هفته دوم شدت  HRR % 89لحاظ شد.

تجربي) به صورت اختصاصي تمرینات را زیر نظر گرفتند .در

جهت تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از هر دو آمار

پایان و یک روز پس از آخرین جلسه تمرین و در شرایطي

استنباطي و توصیفي استفاده شد .از آمار توصیفي جهت رسم

شبیه به پیش آزمون اندازه گیریهای مجدد انجام شد.

جداول فراواني ،اشكال و نمودارها بهره گرفته شد.در آمار

پروتكلهای تمریني هر گروه به صورت زیر بود :تمرین

استنباطي پیش فرضهای نرمال بودن دادهها با استفاده از

مقاومتی :گرم کردن  10دقیقهای شامل حرکات کششي و

آزمون شاپیروویلک و به منظور بررسي همگني واریانس از

دویدن نرم و آهسته با شدت <  + VO2max % 35انجام

آزمون لوین استفاده شد .به منظور بررسي مقایسههای درون

حرکات در  8ایستگاه شامل حرکات :پرس پا نشسته ،پرس

گروهي از آزمون تي همبسته استفاده شد .همچنین جهت

سینه دستگاه نشسته ،پشت پا خوابیده ،زیربغل سیمكش ،پرس

مقایسه اختالفات بین گروهها از تحلیل کوواریانس

مرداد-شهریور ،99شماره  ،3سال 63

 -2463مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

چندمتغیری ( )Mancovaبا در نظر گرفتن مقادیر پیش

مقادیر پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای وابسته پژوهش در

آزمون متغیرهای وابسته پژوهش یعني فشار سیستولي ،فشار

هر یک از گروهها ارایه شده است .همچنین با استفاده از

دیاستولي و سختي شریاني بعنوان متغیر همپراش به منظور از

آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ( )Anovaاختالفات بین

بین بردن اختالفات احتمالي در پیش آزمون استفاده شد .برای

گروهها در هر یک از این متغیرها برای پیش آزمون بررسي

تماميآنالیزهای آماری سطح معناداری  0/05در نظر گرفته شد

شده است .همانطور که مشاهده ميشود اختالفات بین گروهها

و محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 24

در همه متغیرها در مرحله پیش آزمون غیرمعنادار

انجام گرفت.

بود(.)0/05<p

نتایج
در جدول 1آمار توصیفي مربوط به هر یک از متغیرهای سن،
قد ،وزن و شاخص توده بدني شرکت کنندگان و همچنین
جدول  -1مقادیر (میانگین  ±انحراف استاندارد) مربوط به پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای سن ،وزن ،قد و BMIو متغیرهای وابسته پژوهش
و اختالفات پیش آزمونهای بین گروهي با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه (.)Anova
گروه کنترل

گروه هوازی

گروه مقاومتي

گروه ترکیبي

()n= 5

()n= 6

()n= 6

()n= 7

سن (سال)

پیش آزمون

31/0±8/4

33/8±7/6

34/1±6/3

35/5±5/3

0/425

وزن (کیلوگرم)

پیش آزمون

81/2±5/0

80/6±4/2

77/2±4/0

76/8±3/4

1/71

0/196

قد (سانتي متر)

پیش آزمون

180/8±6/4

180/0±2/9

176/7±1/3

177/8±3/1

1/46

0/254

شاخص توده بدني

پیش آزمون

24/8±1/3

24/8±1/0

24/7±1/4

24/3±0/91

0/332

0/802

ضربان قلب (تعداد در دقیقه)

پیش آزمون

70/4±2/7

76/1±4/1

70/8±5/6

74/2±5/3

2/00

0/146

فشار خون دیاستولیک

پیش آزمون

85/8±4/4

83/8±5/3

84/0±4/9

80/4±3/6

1/24

0/315

(میلي متر جیوه)

پس آزمون

84/0±3/1

78/0±4/0

82/6±3/1

82/2±2/4

فشار خون سیستولیک

پیش آزمون

132/4±5/3

131/8±5/3

136/5±3/8

136/0±2/8

(میلي متر جیوه)

پس آزمون

133/0±5/3

126/0±2/7

135/0±4/6

128/7±2/3

فشار خون میانگین

پیش آزمون

101/3±4/1

99/8±4/4

101/5±3/6

98/9±3/1

(میلي متر جیوه)

پس آزمون

100/3±2/8

94/0±3/1

99/8±3/0

97/9±2/4

سرعت موج نبض ()PWV

پیش آزمون

8/4±0/35

8/8±0/55

7/9±0/60

8/2±0/85

(متر بر ثانیه)

پس آزمون

8/4±0/49

7/18±0/49

7/96±0/91

7/24±1/01

نمایه

F

P

0/73

3/05

0/632

0/958

0/075

0/603

0/432

فرهاد رحیمی و همکاران
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مقادیورهمكار
مظفری
بدست
محدثهک،
جهت بررسي پیش فرضهای آمار پارامتری

( )t=1/56 P=0/178بدون تغییر بود .فشار خون دیاستولي تنها

آمده مربوط به پیش فرض طبیعي بودن دادهها با استفاده از

در گروههای هوازی ( )t=3/85 P=0/012تغییر معنادار داشت

آزمون شاپیروویلک در تماميسطوح غیرمعنادار بود که نشان

اما در سه گروه مقاومتي ( ،)t=1/16 P=0/297ترکیبي

داد توزیع طبیعي در دادهها حاکم است .همچنین تحلیل

( )t=-1/93 P=0/102کنترل ( )t=1/36 P=0/244معنادار

نمودارهای احتمال نرمال بودن  ،Q-Qاین یافتهها را تایید

نبود .در متغیر سختي شریاني نیز تنها گروههای هوازی

کرد.

( )t=6/80 P=0/001و تمرین ترکیبي ()t=3/36 P=0/015

جدول 2اختالفات بین پیش آزمون و پس آزمون هر یک از

کاهش معنادار را نشان دادند اما در دو گروه دیگر تمرین

گروههای تمریني را برای متغیرهای فشار خون سیستولیک،

مقاومتي ( )t=1/61 P=0/168و کنترل ()t=-0/92 P=0/407

دیاستولیک و همچنین سختي شریاني با استفاده از آزمون تي

تفاوتها معنادار نبود .بدین ترتیب در گروه تمرین هوازی

همبسته نشان ميدهد .همانطور که مشاهده ميشود پس از 8

همه متغیرها و در گروه تمرین ترکیبي دو متغیر فشار سیستولي

هفته اجرای پروتكلهای تمریني فشار خون سیستولي در دو

و سختي شریاني کاهش معنادار را نشان دادند اما در گروههای

گروه تمرین هوازی ( )t=4/66 P=0/005و ترکیبي

مقاومتي و کنترل هیچگونه تغییر معناداری بین پیش و پس

( )t=7/9 P>0/001کاهش داشت اما در گروه مقاومتي

آزمون دیده نشد.

جدول -2مقادیر مربوط به آزمون مقایسه درون گروهي (  tهمبسته) متغیرهای فشار خون سیستولیک ،دیاستولیک و فشار خون
میانگین شریاني گروههای تمریني.
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

df

t

P value

متغیر

کنترل

-0/60

1/5

4

-0/885

0/426

فشار خون سیستولي

هوازی

5/83

3/0

5

4/66

0/005

()SBP

مقاومتي

1/50

2/3

5

1/56

0/178

ترکیبي

7/28

2/4

6

7/9

>0/001

کنترل

1/80

2/9

4

1/36

0/244

فشار خون دیاستولي

هوازی

5/83

3/7

5

3/85

0/012

()DBP

مقاومتي

1/33

2/8

5

1/16

0/297

ترکیبي

-1/85

2/5

6

-1/93

0/102

کنترل

-0/074

0/17

4

-0/926

0/407

1/70

0/61

5

6/80

0/001

مقاومتي

0/315

0/47

5

1/61

0/168

ترکیبي

1/02

0/80

6

3/36

0/015

سرعت
()PWV

موج

نبض هوازی

برای بررسي تفاوتهای بین گروهي از از آزمون تحلیل

 Box`s Mبه منظور بررسي پیش فرض برابری کوواریانس

کواریانس چندمتغیره (مانكوا یک راهه) استفاده شد .در ابتدا

متغیرهای وابسته انجام شد که مقادیر بدست آمده این برابری

پیش فرضهای مربوط به این آزمون بررسي شد .آزمون

( Box`s M=33.44

ماتریسهای کوواریانس را تایید کرد
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 .)P=0.168همچنین مقادیر آزمون کرویت بارتلت

ویلكزالمبدا ( )F=6/27 P<0/001حكایت از تفاوتهای

( )x2=27.00 , P<0.001همبستگي الزم بین متغیرهای وابسته

معناداری است که اثر تمرین بر ترکیب خطي متغیرهای وابسته

برای انجام تحلیل چندمتغیری را نشان داد .در پایان آزمون

پژوهش دارد .بنابراین نتیجه ميگیریم تفاوت معناداری بین

لوین برای بررسي همگني واریانسهای دادهها اجرا شد که

گروههای تمریني از نظر ترکیب متغیر وابسته وجود دارد .از

مقادیر آن برای همه متغیرها غیرمعنادار بود ( .)p<0/05سپس

اینرو آزمونهای تک متغیری به جهت بررسي بیشتر و دقیقتر

آزمون چندمتغیری که متشكل از  4آماره  Fميباشد تحلیل و

تفاوتهای موجود ادامه یافت.

با توجه به رعایت مفروضه  Box`s Mآزمون ویلكز المبدا به
عنوان معیار آزمون  Fدر نظر گرفته ميشود .مقادیر آزمون
جدول -3نتایج آزمون اثرات بین گروهي به تفكیک متغیرهای وابسته پژوهش
متغیر پژوهش

میانگین مجذورات

درجه آزادی

F

sig

اندازه اثر()η2

فشار خون دیاستولي

34/14

2

5/39

0/020

0/45

فشار خون سیستولي

66/23

2

11/62

>0/001

0/64

سختي شریاني

2/23

2

3/62

0/056

0/35

گروه

همانطور که در جدول  3ميبینیم ،اثر چندمتغیری موجود در

معني دارند ،آزمون تعقیبي  LSDبرای مقایسههای زوجي با

تحلیل به دلیل تفاوتهای معنادار در هر سه متغیر وابسته

آلفا پیش گزینه  0/05انجام شد که نتایج این آزمونهای پس

پژوهش بوجود آمده است بنابراین برای تعیین اینكه کدام

از تجربه در جدول  4گزارش شده است.

گروهها به طور اخص از نظر این سه متغیر وابسته دارای تفاوت
جدول  -4مقایسههای زوجي مربوط به متغیرهای فشار خون دیاستولي ،سیستولي و سختي شریاني با استفاده از آزمون تعقیبي LSD
میانگین

گروه

فشار خون دیاستولیک

معني داری

کرانه پایین

کرانه باال

هوازی

4/86

1/44

**0/004

1/80

7/92

مقاومتي

0/28

1/53

0/858

-2/96

3/50

ترکیبي

-1/27

1/65

0/453

-4/77

2/22

مقاومتي

-4/57

1/49

**0/007

-7/38

-1/44

ترکیبي

-6/13

1/53

**0/001

-9/36

-2/90

مقاومتي

ترکیبي

-1/55

1/33

0/259

-4/74

1/25

کنترل

هوازی

6/63

1/52

**>0/001

3/41

9/85

مقاومتي

1/17

1/57

0/478

-2/24

4/59

کنترل

هوازی

اختالفات

خطای استاندارد

سطح

فاصله اطمینان 95%

سیستولیک

فشار
خون
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ترکیبيمحدثه مظفری و همكار

فرهاد رحیمی و همکاران

1/61

**0/001

3/52

10/89

مقاومتي

-5/45

1/57

**0/003

-8/78

-2/12

ترکیبي

0/576

1/61

0/726

-2/8328

3/98

مقاومتي

ترکیبي

6/03

1/40

**>0/001

3/06

8/99

کنترل

هوازی

1/54

0/37

**0/001

0/76

2/33

مقاومتي

0/367

0/39

0/366

-0/46

1/19

ترکیبي

0/933

0/42

*0/042

0/035

1/83

مقاومتي

-1/18

0/38

**0/007

-1/99

-0/37

ترکیبي

-0/615

0/39

0/136

-1/44

0/215

ترکیبي

0/566

0/34

0/116

-0/154

1/28

7/20

هوازی

سختي شریاني

هوازی

مقاومتي

همانگونه که مقایسههای زوجي جدول باال نشان ميدهد در

از متغیرها تفاوت معنادار نبود .همچنین تفاوت در گروه

متغیر فشار خون دیاستولي ،اختالفات تنها مربوط به گروه

هوازی و ترکیبي تنها در فشار دیاستولي بود.

هوازی با سه گروه دیگر است که با توجه به میانگین اختالفات
بدست آمده حاکي از پایینتر بودن مقادیر این متغیر به نسبت
دیگر گروههای پژوهش است ( .)P>0/05در متغیر فشار
سیستولي تفاوتهای معنادار بین دو گروه هوازی و ترکیبي با
دو گروه تمرین مقاومتي و کنترل بود که با توجه به
میانگینهای دوگروه نشان از اثرات کاهشي برنامه تمریني در
پس آزمون دو گروه تمرین هوازی و ترکیبي دارد .در سختي
شریاني نیز نتایج مشابه فشار سیستولي بود با این تفاوت که
تفاوت معنادار بین گروه ترکیبي و مقاومتي از بین رفت .در
واقع گروه ترکیبي فقط با گروه کنترل تفاوت معنادار داشت و
گروه هوازی با کنترل و مقاومتي .بطور کلي گروه تمرین
هوازی در هر سه متغیر با گروههای کنترل و مقاومتي تفاوت
معنادار داشت .گروه تمرین ترکیبي نیز در هر سه متغیر با گروه
کنترل و در فشار خون سیستولي با گروه مقاومتي تفاوت
معنادار داشت .بین گروه تمرین مقاومتي و کنترل در هیچیک

بحث و نتیجه گیری
هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر سه نوع تمرین ورزشي
مختلف بر فاکتورهای فشار خون و سختي شریاني شرکت
کنندگان در مرحله پیش فشار خوني بود .یافته اصلي مطالعه
حاضر نشان داد که فشار خون سیستولیک پس از  8هفته در دو
گروه هوازی و ترکیبي کاهش معناداری داشت .در مقایسه بین
گروهها ،گروه تمرین هوازی و ترکیبي به نسبت گروه
مقاومتي کاهش معنادارتری رانشان دادند .تغییرات فشار
دیاستولي در گروه تمرین هوازی کاهشي و معنادار بود .در
تغییرات بین گروهي فشار دیاستولي ،تنها اختالفات مربوط به
گروه هوازی با دیگر گروههای آزمودني بود .همچنین سختي
شریاني شرکت کنندگان که یكي از شاخصههای مهم سالمت
سیستم قلبي عروقي ميباشد پس از اجرای پروتكلهای
تمریني در دو گروه هوازی و ترکیبي کاهشي بود .در تغییرات
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بین گروهي نیز بین این دو گروه با گروه مقاومتي و کنترل

نسبت ميدهند .از نظر آنها این دو روش تمریني باعث افزایش

تفاوت معنادار وجود داشت.

فراهم زیستي نیترو اکسید )NO( 3ميشوند که باعث بهبود

نتایج مطالعه حاضر با مطالعه رونگتای و فومساپتاوی ()2019

وازیلیدیتورهای مربوط به اندوتلیوم ميشوند .آنها همچنین

همراستا است که تغییرات در فشار خون آزمودنیها را در پي

گزارش کردند که غلظت کلي نیتریت  /نیترات)NOx( 4

تمرینات استقامتي و ترکیبي گزارش کردند اما تغییرات

آزمودنیهای گروه هوازی  %/2و  %68/5و در گروه تمرین

حاصل از تمرین مقاومتي تغییرات چنداني را بوجود

ترکیبي  % 71/9و  % 92/4افزایش یافته بود اما این تغییرات در

نیاورد( .)15نتایج مطالعه مروری کورنلیسن ( )2013نیز نشان

گروه مقاومتي ناچیز بود ( .)15در یافتههایي مشابه الرسن و

داد تمرین مقاومتي نميتواند اثرات چنداني بر فشار خون

مچكو ( )2016نیز انطباقات اندوتلیالي را محصول تغییرات

شرکت کنندگان داشته باشد ( .)21با اینحال لیما و

حاصل از تمرین در افراد با سطوح پیش فشار خوني

همكاران( )2017کاهش فشار خون پس از هر دو نوع تمرین

ميدانند( .)25همچنین سون و همكاران ( )2017نیز  3عامل

مقاومتي و هوازی را گزارش کردند که ميتواند مربوط به

کاهش در سطوح  ET1و چربيهای زیرپوستي شكميو

پاسخدهي فشار خون به حجم و شدت تمرین مقاومتي باشد

همچنین افزایش سطوح  NOxرا دلیل کاهش فشار خون و

( .)22در مطالعه آنها شدت تمرینات مقاومتي متوسط

سختي شریاني در پي  12هفته تمرین ترکیبي عنوان

( )1RM>%50بود که در مطالعات پیشین نیز اغلب کاهشها

کردند( NO .)18دارای نقشهای مهميمانند خاصیت ضد

پس از تمرینات مقاومتي با شدت متوسط و پایین بدست آمده

التهابي ،آنتي اکسیداني و گشاد کننده عروق است که همگي

بود .این نكته به وضوح اهمیت شدت تمرین در تجویز

آنها با بهبود عملكرد عروق مرتبط هستند .همچنین کاهش در

تمرینات ورزشي به ویژه تمرینات مقاومتي را نشان ميدهد و

مقادیر  ET1که یک منقبض کننده قوی عروقي است ميتواند

ميتواند منشا اختالفات موجود بین یافتههای مطالعاتي باشد.

جریان خون عروقي را تسهیل کند .این شواهد نشان ميدهند

همچنین نتایج متضاد مطالعه ما در مورد تمرین مقاومتي با

که کاهش فشار خون و سختي شریاني حاصل از فعالیتها

برخي مطالعات ( )24 ,23 ,14ميتواند ناشي از مدت طول

بویژه تمرینات هوازی غالبا به دلیل بهبود عملكرد عروقي افراد

تمرین نیز باشد .در مطالعات یاد شده پروتكل تمرین شامل

ميباشد (.)26

حداقل  12هفته تمرین بود درحالیكه در مطالعه ما  8هفته

در مطالعه حاضر سختي شریاني که به عنوان یكي از

تمرین لحاظ شده بود که ميتواند برای ایجاد تغییرات

نشانگرهای زیستي مهم سالمت قلبي و عروقي از آن نام برده

فشارخوني ناکافي باشد.

ميشود در پاسخ به تمرینات هوازی و ترکیبي کاهش

رونگتای و فومساپتاوی ( )2019مكانیسم ضد فشار خوني

معناداری پیدا کرد .این مقادیر برای تمرین هوازی  % 18/4و

تمرینات هوازی و ترکیبي را به وازیلیدیتور

اندوتلیوم(2)ET1

)- endothelin-1 (ET1

2

برای گروه ترکیبي  % 11/7کاهش داشت که اهداف مورد
)- nitric oxide (NO
)- total nitrite / nitrate (NOx

3
4

فرهاد رحیمی و همکاران

-2468اثر تمرین بر فشار خون و سختی شریانی مردان جوان با پیش فشارخونی
مظفری و
همكار()1
ميکند
محدثهحاصل
انتظار مداخالت اولیه غیر دارویي را بخوبي

شدتهای مختلف پروتكل تمریني باشد .در پژوهش یاسودا و

اما تغییرات پس از تمرین مقاومتي تنها مقدار ناچیز % 0/74

همكاران ( )2013که تمرینات مقاومتي با شدت کمتر از %50

افزایشي بود .نتایج مطالعه ما با دیگر مطالعات در این زمینه

 1RMانجام شد ،کاهش قابل مالحظهای( )% -5/7در میزان

همراستاست ( .)28 ,27 ,6یوشیزاوا و همكاران ( )2014کاهش

شاخص  baPWVدیده شد ( .)35عالوه بر این کاوانو

مقادیر  PWVکاروتید فمورال را پس از تمرینات هوازی

( )2006کاهش  20درصدی تغییرات  cfPWVدر پي

گزارش کردند ( .)28در مقابل کرفت و همكاران ()2007

تمرینات با شدت < % 50را گزارش کرد اما در baPWV

ارتباطي بین آمادگي هوازی و سختي آئورت نزولي پیدا

تغییری دیده نشد ( .)36یوشیزاوا و همكاران نیز کاهش 5/1

نكردند ( )29البته آزمودنیهای آنها بسیار مسن تر از

درصدی را پس از دوره تمرین قدرتي بین  % 50-70را

آزمودنیهای دیگر مطالعات و مطالعه ما بودند که ميتواند

گزارش کردند( .)28با اینحال یافتهها در مورد تمرینات با

دلیلي برای تفاوت بین یافتهها باشد .به همین دلیل با استناد به

شدت باال (>  ) % 70نتایج کامال متضادی دارند.تمرین

یافتههای مطالعه حاضر ما پیشنهاد ميکنیم که تشخیص و بویژه

مقاومتي با شدت > % 80ميتواند حتي باعث افزایش شاخص

مداخالت اولیه برای حاصل شدن تغییرات مطلوب در سختي

 cfPWVتا  % 29و  % 3/1 baPWVشود ( .)32این تفاوتها

شریاني در افراد با پیش فشار خوني و پر فشار خوني باید هرچه

همچنین ميتواند به دلیل نوع انقباض عضالني در تمرینات

زودتر و در سنین پایینتر انجام شود .بطور کلي اگرچه یک

قدرتي باشد .پژوهشها نشان داده اند انقباضات برونگرا5باعث

توافق نسبي کلي در مورد اثرگذاری مثبت (کاهشي) تمرینات

کاهش و یا عدم تغییر در سختي شریاني شود ولي انقباضهای

استقامتي هوازی بر سختي شریاني در ادبیات پژوهشي وجود

درونگرا 6ميتواند آنرا افزایش دهد ( .)6با اینحال اغلب

دارد ( )30در برخي موارد گزارشات متضادی نیز بدست آمده

پژوهشهای انجام شده اثرات جداگانه این نوع انقباضات را

که ميتوان آنها را به تفاوت در شیوههای اندازه گیری این

مد نظر قرار ندادهاند.

متغیر نسبت داد .برای مثال برخي مطالعات سختي شریان را به

یک نكته بسیار پراهمیت درباره اثرگذاری تمرین ورزشي به

طور منطقهای(مرکزی/پیراموني) برآورد کرده اند که خود

دورههای سني مربوط است جایي که برخي مطالعات از

ميتواند موجب نتایج متناقض در این زمینه شود .در مطالعه

اثرگذاری مثبت تمرینات ورزشي به ویژه تمرینات هوازی بر

حاضر ،برخالف یافتهها در مورد تمرینات هوازی و ترکیبي،

سختي شریاني در آزمودنیهای جوانتر حكایت ميکنند در

تمرینات مقاومتي نشان داد که اثر چنداني بر سختي شریاني

حالیكه پروتكلهای تمریني مشابه در افراد مسن تغییری را

نداشت .این نتایج با یافتههای( )31 ,28 ,17 ,16همراستا و با

نشان ندادند ( .)33از اینرو این پژوهشها عنوان ميکنند که

نتایج دیگر مطالعات مبني بر اثر کاهشي ( )32 ,17و افزایشي

ممكن است یک "نقطه بدون بازگشت" در ارتباط با مدت

( )34 ,33 ,6تمرین مقاومتي بر سختي شریاني در تناقض

زمان پرفشارخوني در ترکیب با سن وجود داشته باشد .این

ميباشد .یک دلیل احتمالي تفاوت در یافتهها ميتواند ناشي از

5

- Eccentric
6
- Concentric
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نكته بسیار مهم به وضوح اهمیت تمرین در سنین جواني و به
خصوص پیش از قرار گرفتن در وضعیت پرفشار خوني یعني
پیش فشار خوني را برجسته ميکند .عالوه بر این اگرچه نباید
از اثرات تثبیت شده تمرین قدرتي در جلوگیری از تحلیل
عضالني 7و پوکي استخوان 8که نقش بسیار پر اهمیتي در
سالمت انسان بویژه در دوران سالمندی دارند غافل شد ،اما
فقدان اثر مثبت یا گاها اثرات نامطلوبي که برخي مطالعات در
سختي شریاني و یا فشار خون افراد جوان و میانسال ()37 ,34
گزارش کرده اند ميتواند باعث احتیاط در بكار بردن این نوع
تمرینات باشد .بنابراین با اضافه کردن یک بخش تمرین
هوازی به تمرینات قدرتي و تبدیل آن به یک برنامه تمرین
ترکیبي ميتوان از اثرات مطلوب این شویه از تمرین بهرهمند
شد.
تشکر و قدردانی
مطالعه حاضر مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول مقاله
ميباشد .نویسندگان بر خود الزم ميدانند تا از همه کساني که
در اجرای این پژوهش ما را یاری کردند – بویژه شرکت
کنندگان محترم – صمیمانه سپاسگزاری کنند .همچنین
نویسندگان نبود هرگونه تضاد منافع در اجرا و نگارش این
پژوهش را تایید میكنند.

- Sarcopenia
- Osteoporosis

7
8
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to compare the response of blood
pressure and arterial stiffness to different high-intensity training methods.
Materials and Methods: twenty-six prehypertensive men aged 25-45 years
categorized in 4 groups: aerobic, resistance and combined exercise. Pre and
post Blood pressure and arterial stiffness measurements were performed.
Paired sample t-test was used to compare within-group and multivariate
analysis of covariance (Mancova) test was used to compare between-group
differences.
Results: The results showed that diastolic blood pressure was significantly
reduced in the aerobic group (P=0.012) but was insignificant in the
resistance group (P=0.297) and combined (P=0.102). Aerobic (P=0.005) and
combined exercise (P<0.001) significantly reduced systolic blood pressure,
but in the resistance group (P=0.178) was not significant. Arterial stiffness
of the aerobic (P=0.001) and combined (P=0.015) groups was significantly
reduced but was not significant in the resistance group (P=0.168). Between
groups comparison showed that the diastolic blood pressure of the aerobic
group experienced significance reduction than other groups. Also, post-test
Systolic blood pressure in both aerobic and combined groups were
significantly different from the resistance and control groups. In arterial
stiffness, there was a significant difference between the aerobic group and
control and resistance groups, as well as the combined and control groups.
Conclusion: In general, aerobic exercise showed that it has beneficial
effects on all variables, but in resistance training, little effect was seen. An
important finding is that combined exercises, which are being increasingly
popular these days, can have the same positive effects as aerobic exercise.
Key words: blood pressure, arterial stiffness, exercise and physical activity.
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