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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسي آثار يک وهله فعاليت هوازي تناوبي بر اتساع رگي ناشي از جريان و فشارخون
در زنان مبتال به پيشپرفشاريخون (فشارخونسيستولي 120تا 139يا دياستولي 80تا 89ميليمترجيوه) بود.
بدينمنظور 12 ،زن مبتال به پيشپرفشاريخون (با ميانگين سني  29/4±3/6سال؛ وزن  65/7±4/6کيلوگرم؛
شاخص توده بدن  24/9±1/5کيلوگرم بر مترمربع) ،بدون سابقه فعاليت ورزشي و ابتال به هرگونه بيماري قلبي
ـ عروقي در دو شرايط کنترل و فعاليت هوازي تناوبي مورد مطالعه قرار گرفتند .فعاليت هوازي تناوبي شامل
چهار ست چهار دقيقهاي دويدن با شدت  90تا  95درصد ضربان قلب بيشينه و چهار دقيقه فاصله استراحتي
فعال بهصورت راهرفتن بود .اتساع رگي ناشي از جريان پيش از فعاليت و يک ساعت پس از آن با استفاده از
دستگاه سونوگرافي داپلر اندازهگيري شد .فشارخون نيز پيش از فعاليت و بالفاصله تا يک ساعت پس از
فعاليت در فواصل  10دقيقهاي اندازهگيري گرديد .يافتههاي آزمون تي وابسته نشان ميدهد که فعاليت هوازي
تناوبي موجب افزايش معنادار اتساع رگي ناشي از جريان در يک ساعت پس از تمرين ميشود (.)P=0.000
همچنين ،فعاليت هوازي تناوبي موجب کاهش معنادار فشارخون از دقيقه  20پس از فعاليت گرديد که اين
کاهش تا آخرين زمان اندازهگيري فشارخون؛ يعني  60دقيقه پس از فعاليت ادامه داشت .بهطورکلي ،يافتهها
حاکي از آن است که انجام يک وهله فعاليت هوازي تناوبي با پاسخ مثبت در اتساع رگي ناشي از جريان و
فشارخون در زنان مبتال به پيشپرفشاريخون همراه ميباشد.
واژگان کلیدی :فعاليت هوازي ،تمرين تناوبي ،فشارخونFMD ،
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مقدمه
با پیشرفت تکنولوژی و ماشینيشدن ،کمتحرکي در زندگي امروزی شیوع روزافزوني پیدا کرده است؛
بهطوریکه پرفشاریخون 1سومین علت مرگها بوده و به مدد کمتحرکي و غذاهای آماده ،کنسروی،
شور و پرچرب و در یک کالم سبک زندگي ناسالم ،از رشد فزایندهای برخوردار ميباشد .شیوع
پرفشاریخون در بزرگساالن آمریکا در سال (2012ـ )2011معادل  29/1درصد بوده است که در
میان بزرگساالن مبتال به پرفشاری خون طي این سالها 82/8 ،درصد از بیماری خود آگاه بودند،
 75/7درصد برای بهدستآوردن سطوح پایینتر فشارخون دارو مصرف ميکردند و  51/9درصد
فشارخون خود را تا سطوح کمتر از  140/90میليمترجیوه کنترل کرده بودند .همچنین براساس
مطالعات ،زنان بهمقدار بیشتری نسبت به مردان به کنترل فشارخون خود توجه ميکنند (.)1
بررسيهای صورتگرفته در نظام مراقبت ایران در سال ( )1390حاکي از آن است که  17/5درصد
ایرانيهای  15تا  64ساله به پرفشاری خون مبتال ميباشند .همچنین ،بررسي بار بیماریها و آسیبها
در کشور در سال ( )1382نشان داد که از میان  27عامل خطر ،حدود  15درصد بار بیماریها ناشي
از فشارخون بوده است (.)2
دراینراستا ،گزارش هفتم کمیته ملي پیشگیری ،تشخیص ،ارزیابي و درمان فشارخون باال (،2)JNC7
فشارخون سیستولي  120تا  139میليمترجیوه و یا فشارخون دیاستولي  80تا  89میليمترجیوه را
بهعنوان پیشپرفشاریخون 3تعریف ميکند .شواهد بیانگر آن است که پیشپرفشاریخون با افزایش
عوامل خطر قلبي ـ عروقي ،آسیب اندامهای هدف ،تصلب شرایین غیرقابلتشخیص در معاینات بالیني
و مرگومیر در ارتباط ميباشد ()3،4؛ درحقیقت ،پیشپرفشاریخون حالتي است که بهعنوان
فشارخون طبیعي باال یا باالتر از حد بهینه تعریف ميشود (.)3
سطوح باالی آمادگي بدني با کاهش خطر ابتال به پرفشاری خون در افراد سالم دارای فشارخون طبیعي
همراه است و فعالیت ورزشي بهصورت حاد و مزمن ميتواند فشارخون استراحتي را در مبتالیان به
پرفشاری خون کاهش دهد ( .)4گزارش شده است که یک وهله فعالیت ورزشي ميتواند موجب کاهش
فشارخون در طول دوره پس از فعالیت در افراد سالم و نیز بیماران مبتال به پرفشاریخون شود .این
پدیده با عنوان "کاهش فشارخون پس از ورزش" ( 4)PEHخوانده ميشود و با کاهش پایدار فشارخون
در پي یک وهله فعالیت ورزشي مشخص ميگردد (.)4،5
1. Hypertension
2. Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation,
and Treatment of High Blood Pressure
3. Prehypertension
4. Post Exercise Hypotension
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ازسویدیگر ،اندوتلیوم یک عضو پویای بدن است که هموستاز رگها را بهوسیله تنظیم تون رگ حفظ
نموده و آن را دربرابر آتروژنر محافظت ميکند ( .)5اندوتلیوم رگها نقش مهمي را در ترشح
میانجيهای تون وازوموتور ایفا ميکند .)6،7( .دراینراستا ،آسیب عملکرد اندوتلیال تنها یک سطح
اولیه در آسیبشناسي تصلب شرایین نميباشد؛ بلکه ميتواند در ارتباط با یک اندوتلیال معیوب،
سازوکارهایي را ایجاد کند که منجر به پیشرفت بیماری رگها گردد ( .)5ارزیابي عملکرد اندوتلیال
سرخرگ بازویي یک جانشین غیرتهاجمي قابلقبول برای ارزیابي عملکرد اندوتلیال سرخرگ کرونر
است .شواهد نشان ميدهد که اختالل عملکرد اندوتلیال از مهمترین عوامل آبشار تصلب شرایین
ميباشد ( .)5،8آزمون استاندارد "اتساع رگي ناشي از جریان" ( 1)FMDنخستینبار توسط سلرمیجر2
و همکاران با قراردادن یک کاف 3ساعد پنوماتیک در زیر قسمت پاییني آرنج برای تصویربرداری
سرخرگ بازویي انجام شد .پاسخ  FMDیک اثر متقابل بین فاکتورهای گشادکننده و تنگکننده
مشتقشده از اندوتلیوم رگ را نشان ميدهد ( FMD .)9،8بر پایه این اصل قرار دارد که افزایش جریان
خون در یک سرخرگ در پاسخ به یک دوره انسداد رگها ،فشار برشي واردشده بر اندوتلیوم را افزایش
ميدهد که این افزایش فشار ،کانالهای پتاسیم را فعال کرده و موجب نفوذ کلسیم به داخل سلولهای
اندوتلیال ميشود .فعالیت داخلسلولي کلسیم ،آنزیم نیتریکاکساید سنتتاز را فعال نموده و منجر به
گشادشدگي عروق ناشي از نیتریک اکساید ميگردد ( .)8،10،11گزارش شده است که ورزش و حتي
یک وهله فعالیت ورزشي ميتواند  FMDرا افزایش دهد ()12؛ اما ازسویدیگر ،هونگ 4و همکاران
( )2012عنوان کردهاند که یک وهله فعالیت ورزشي هوازی متداوم تا رسیدن به واماندگي در زنان و
افراد کمتحرک موجب کاهش  FMDميشود ( .)13در پژوهشي دیگر ،هالمارک 5و همکاران ()2014
اثر شدتهای مختلف تمریني بر تغییرات حاد  FMDدر افراد چاق و الغر غیرفعال را بررسي کرده و
نشان دادند که  FMDدر افراد الغر و نه در افراد چاق ،پس از تمرین با شدت باال افزایش ميیابد (.)14
همچنین ،گزارش شده است که یک وهله فعالیت ورزشي از کاهش  FMDپس از فشار رواني در
مبتالیان به سندروم متابولیک پیشگیری ميکند ( .)15در پژوهشي دیگر (بهتازگي) نشان داده شد
که فعالیت هوازی تداومي با شدت متوسط و نیز فعالیت هوازی تناوبي با شدت باال در مردان سالم،
آثار سودمند و مشابهي بر عملکرد اندوتلیوم داشته و هر دو موجب بهبود  FMDميشوند (.)16

1. Flow-Mediated Dilation
2. Celermajer
3. Cuff
4. Hwang
5. Hallmark
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با توجه به موارد ذکرشده و نقش حیاتي عملکرد اندوتلیوم بر کنترل فشارخون و تأثیر ورزش بر سالمت
اندوتلیوم و  FMDو نیز اینکه بیشتر پژوهش ها به آثار سودمندتر تمرین متناوب نسبت به تمرین
مداوم درمورد عوامل خطر بیماریهای قلبي ـ عروقي اشاره داشتهاند ( )16-19و تاکنون (بنابر
دانستههای ما) پژوهشي آثار حاد تمرین هوازی تناوبي بر اتساع رگي ناشي از جریان و فشارخون را
در افراد مبتال به پیشپرفشاریخون بررسي نکرده است ،پژوهش حاضر با هدف بررسي آثار حاد
فعالیت هوازی تناوبي بر فاکتورهای مؤثر در سالمت قلب و رگها در زنان مبتال به پیشپرفشاریخون
در پي آن است تا با انجام پژوهشهای علمي و آزمایشگاهي ،بخشي از این موضوع را پوشش داده و
گامي هرچند کوچک درجهت رفع مشکالت موجود بردارد.
روش پژوهش
آزمودنيهای این پژوهش از میان زنان مبتال به پیشپرفشاریخون مراجعهکننده به بیمارستان
امامعلي شهر کرمانشاه بهصورت تصادفي انتخاب شدند ( 12تن) و یک متخصص قلب و عروق ،بیماری
آزمودنيها را تأیید نمود .معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود از :ابتال به پیشپرفشاریخون (دامنه
فشارخون سیستولي 139ـ 120میليمترجیوه و یا فشارخون دیاستولي 89ـ 80میليمترجیوه) ،دامنه
سني  18تا  35سال ،نداشتن سابقه فعالیت ورزشي حداقل در شش ماه پیش از آغاز پژوهش،
مصرفنکردن هیچگونه داروی مؤثر بر عملکرد رگها و فشارخون ،مبتالنبودن به بیماریهای حاد
قلبي ـ عروقي ،ریوی ،عصبي ـ عضالني و دیابت ،باردارنبودن و مصرفنکردن دخانیات.
جهت انجام پژوهش ،در یک جلسه با حضور تمامي آزمودنيها اهداف ،شرایط و چگونگي اجرای مراحل
مختلف پژوهش و نیز اندازهگیریها برای آزمودنيها تشریح گشته و به پرسشهای آنها پاسخ داده
شد .پس از آن ،آزمودنيها فرم رضایتنامه کتبي موردتأیید کمیته اخالق پزشکي دانشگاه علومپزشکي
کرمانشاه را امضا نمودند .شایانذکر است که در همین جلسه ،مشخصات عمومي آزمودنيها شامل:
سن ،وزن و قد ثبت گردید که نتایج آن در جدول شماره یک ارائه شده است.
جدول 1ـ ويژگيهاي توصيفي آزمودنيها
سن

قد

وزن

شاخص توده بدن

(سال)

(سانتيمتر)

(کيلوگرم)

(مترمربع /کيلوگرم)

29/3±4/6

162/4±4/8

65/4±7/6

24/1±9/5

این پژوهش با بهرهگیری از طرح درونآزمودني و موازنه متقابل انجام شد؛ بهگونهای که آزمودنيها در
دو مرحله پذیرش تصادفي شامل :شرایط کنترل و شرایط فعالیت هوازی تناوبي مورد پژوهش قرار
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گرفتند .تمامي اندازهگیریها در زمان مشابهي از روز (ساعت  16تا  )18انجام شد؛ بنابراین ،بهدلیل
امکان اندازهگیری همزمان تنها یک نفر ،هر آزمودني ميبایست در یک روز جداگانه مورد بررسي قرار
ميگرفت .شرکت در پروتکل فعالیت هوازی و شرایط کنترل برای هر فرد با فاصله دستکم سه روز
انجام گرفت .همچنین ،برنامه زماني شرکت آزمودنيها در پژوهش بهگونهای تنظیم گردید که هر
آزمودني در زمان غیر دوره قاعدگي خود در پژوهش شرکت داده شد.
عالوهبراین ،اندازهگیریهای اولیه  FMDو فشارخون پیش از انجام فعالیت هوازی و پس از حدود 20
دقیقه استراحت صورت گرفت .مقادیر پسآزمون نیز با اندازهگیری فشارخون بالفاصله و هر  10دقیقه
پس از تمرین تا  60دقیقه و اندازهگیری  FMDیک ساعت پس از تمرین بهدست آمد .الزمبهذکر است
که تمامي این اندازهگیریها در روز کنترل و تنها با این تفاوت که آزمودني در زمانيکه در روزهای
دیگر تمرین ميکرد ،درحالت استراحت و بهصورت نشسته بر روی صندلي بود ،انجام شد .عالوهبراین،
به آزمودنيها توصیه شد که برنامه غذایي خود را در  48ساعت پیش از روز پذیرش اول یادداشت
کنند و تاحدامکان برای  48ساعت پیش از روز پذیرش دوم از همان الگوی غذایي استفاده نمایند.
همچنین ،از آزمودنيها خواسته شد که درصورت هرگونه استفاده از دارو به آزمونگران اطالع دهند و
تاحدممکن از قرارگرفتن درمعرض استرسهای ذهني و جسمي در طول مدت شرکت در پژوهش
بپرهیزند.
پیش از وهلههای فعالیت هوازی تناوبي 10 ،دقیقه گرمکردن شامل حرکات نرمشي و کششي و
راهرفتن سریع روی نوار گردان انجام شد و در پایان تمرین ،پنج دقیقه برگشت به حالت اولیه شامل
راهرفتن سریع تا آهسته روی نوار گردان صورت گرفت .درادامه ،تمرین هوازی تناوبي بهصورت چهار
مرحله چهار دقیقهای با شدت  90تا  95درصد ضربان قلب بیشینه و چهار دقیقه استراحت فعال
بهصورت راهرفتن بین مراحل انجام شد ( .)20شایانذکر است که کنترل شدت تمرین توسط پایش
ضربان قلب آزمودنيها بهوسیله دستگاه ضربانسنج پوالر (ساخت فنالند) و تخمین ضربان قلب بیشینه
براساس فرمول "سن "220-انجام گرفت.
نحوه اندازهگیری فشارخون درحالت نشسته از دست چپ و بهصورتي بود که دست در سطح قلب
شخص قرار بگیرد .پیش از اندازهگیری فشارخون استراحتي ،حداقل بهمدت  10دقیقه به فرد استراحت
داده شد و در تمامي اندازهگیریها به آزمودني گفته شد که نباید احساس پربودن مثانه داشته باشد.
ذکر این نکته ضرورت دارد که تمامي اندازهگیریهای فشارخون بهوسیله دستگاه فشارسنج دیجیتالي
(بیورر 1مدل  BM20با دقت سیستول  ±3میليمترجیوه و دیاستول  ±3میليمترجیوه ساخت کشور
آلمان) انجام شد.
1. Biurer
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اندازهگیری  :FMDپس از یک دوره استراحت حداقل  10دقیقهای ،مقدار پایه شریان بازویي دست
راست در محل 10ـ 5سانتيمتر باالتر از حفره آرنج اندازهگیری شد و این محل برای اندازهگیریهای
پس از انسداد عالمتگذاری گردید .بهمنظور ایجاد انسداد در قسمت پاییني ،کاف در محل یکسوم
باالی ساعد بهمدت پنج دقیقه بهمقدار  200میليلیتر جیوه تورم قرار داده شد .شریان بازویي حداقل
 30ثانیه پیش از بازکردن کاف و برای سه دقیقه پس از آن تحتنظر قرار گرفت و باالترین مقدار قطر
رگ و زمان رسیدن به این قطر ثبت گردید .الزمبهذکر است که در این اندازهگیریها از دستگاه
سونوگرافي داپلر ( ,v 20, PROB: 7-10 MHمدیسون سامسونگ ،1ساخت کره جنوبي) استفاده شد.
درنهایت ،اتساع رگي ناشي از جریان به عنوان درصد افزایش قطر اوج از قطر پایه با استفاده از فرمول
زیر بهدست آمد.
× 100

مقدار پایه قطر رگ  −مقدار حداکثر قطر رگ

= 𝐷𝑀𝐹

مقدار پایه قطر رگ
در پژوهش حاضر دادهها بهصورت انحراف استاندارد  ±میانگین نشان داده شدهاند .پس از بررسي
توزیع طبیعي دادهها از آزمون تي مستقل برای بررسي تفاوتهای بینگروهي در پیشآزمون استفاده
گردید و برای بررسي تفاوتهای درونگروهي از پیشآزمون به پسآزمون ،آزمون تي وابسته مورد
استفاده قرار گرفت .شایانذکر است که سطح معناداری معادل ( )0/05در نظر گرفته شد و
تجزیهوتحلیلها با استفاده از نرمافزار اس.پي.اس.اس نسخه  182صورت گرفت.
نتایج
براساس نتایج ،برای متغیر  FMDدر پیشآزمون تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نگردید
( .)t22=0.518, P=0.609همچنین FMD ،پس از فعالیت هوازی تناوبي افزایش معناداری داشت
()t11=-8.750, P>0.0001؛ اما تغییر معناداری در شرایط کنترل وجود نداشت ()t11=0.35, P=0.733
(شکل شماره یک).

1. Medison Samsung
2. SPSS 18
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درصد

10
6
4
2
0
پس آزمون

پيش آزمون

شکل 1ـ تغييرات  FMDاز پيش آزمون به پس آزمون در دو شرايط
* افزایش معنادار نسبت به پیش آزمون ()P>0.05
(P=0.117

برای متغیر فشارخون سیستولي در پیشآزمون تفاوت معناداری بین دو گروه دیده نشد
 .)t22=1.63,نتیجه بررسي تغییرات درونگروهي با استفاده از آزمون تي همبسته (شکل شماره دو)
نشان ميدهد که در شرایط کنترل ،فشارخون سیستولي در هیچیک از زمانهای اندازهگیری تغییر
معناداری نداشته است .همچنین ،در شرایط تمرین تناوبي ،فشارخون سیستولي بالفاصله پس از تمرین
افزایش معناداری داشته و از دقیقه  20پس از تمرین تا آخرین زمان اندازهگیری؛ یعني دقیقه 60پس
از تمرین ،کاهش معناداری را نشان ميدهد.
عالوهبراین ،نتایج آزمون تي مستقل بین دو گروه نشان داد که بالفاصله پس از تمرین ،فشارخون
سیستولي بهطور معناداری بیشتر از روز کنترل بوده است ( .)P>0.0001دراینراستا ،در دقیقه 10
پس از تمرین تفاوت معناداری وجود نداشت ()P=0.204؛ اما از دقیقه  20پس از تمرین تفاوت
معناداری بین دو شرایط مشاهده شد (در دقیقه  )P=0.001( 20و در دقایق  50 ،40 ،30و 60
(.))P>0.0001
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شکل  2ـ تغييرات فشارخون سيستولي از پيش آزمون به پس آزمون در دو شرايط
* تغییرات معنادار نسبت به پیش آزمون ()P>0.05
( t22=1.63,

برای متغیر فشارخون دیاستولي در پیشآزمون تفاوت معناداری بین دو گروه دیده نشد
 .)P=0.123نتیجه بررسي تغییرات درونگروهي با استفاده از آزمون تي همبسته (شکل شماره سه)
بیانگر آن است که در شرایط کنترل ،فشارخون سیستولي در هیچیک از زمانهای اندازهگیری تغییر
معناداری نداشته است؛ درحاليکه در شرایط تمرین تناوبي از دقیقه  30پس از تمرین کاهش معناداری
مشاهده ميشود.
همچنین ،نتایج آزمون تي مستقل بین دو گروه حاکي از آن بود که در دقایق صفر 10 ،و  20پس از
تمرین تفاوت معناداری بین دو شرایط وجود نداشت (دقیقه صفر ( ،)P=0.358دقیقه )P=0.567( 10
و دقیقه ))P=0.233( 20؛ اما از دقیقه  30پس از تمرین تفاوت معناداری بین دو شرایط مشاهده
گردید (در دقیقه  )P=0.006( 30و در دقایق  50 ،40و .))P>0.0001( 60
*
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کنترل
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بالفاصله بعد از تمرین

پیش آزمون

 10دقیقه بعد از تمرین

0

شکل  3ـ تغييرات فشارخون دياستولي از پيش آزمون به پس آزمون در دو شرايط
* تغییرات معنادار نسبت به پیش آزمون ()P>0.05

برای متغیر فشارخون میانگین در پیشآزمون تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نميشود
( .)t22=1.65, P=0.112نتیجه بررسي تغییرات درونگروهي با استفاده از آزمون تي همبسته (شکل
شماره چهار) نیز حاکي از آن است که در شرایط کنترل ،فشارخون سیستولي در هیچیک از زمانهای
اندازهگیری تغییر معناداری نداشته است؛ اما در شرایط تمرین تناوبي از دقیقه  20پس از تمرین
کاهش معناداری را نشان ميدهد.
همچنین ،نتایج آزمون تي مستقل بین دو گروه بیانگر آن بود که در دقیقه  10پس از تمرین تفاوت
معناداری بین تغییرات فشارخون میانگین وجود ندارد ()P=0.983؛ اما بالفاصله پس از آزمون تفاوت
معناداری در آن مشاهده ميشود .از دقیقه  20پس از تمرین نیز تفاوت معناداری بین دو شرایط
بهچشم ميخورد (در دقیقه صفر ()P=0.358؛ دقیقه )P=0.017( 20؛ دقایق  50 ،40 ،30و 60
(.))P>0.0001
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شکل  4ـ تغييرات فشارخون ميانگين از پيش آزمون به پس آزمون در دو شرايط
* تغییرات معنادار نسبت به پیش آزمون ()P>0.05

بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر بیانگر افزایش معنادار  FMDپس از فعالیت هوازی تناوبي بود .نتایج حاصل
از پژوهش با یافتههای پژوهشهای سالس 1و همکاران ( )2014و سیاسوس 2و همکاران ()2014
همسو بوده؛ اما با نتایج پژوهشهای هونگ 3و همکاران ( )2012و کاتایاما 4و همکاران ( )2013مغایر
ميباشد .ویژگيهای آزمودنيها ،نوع تمرین و شرایط سنجش اتساع رگي ناشي از جریان از جمله
مهمترین عواملي هستند که احتماالً موجب ناهمخواني نتایج شدهاند .هونگ و همکاران ()2012
پژوهش خود را بر روی زنان سالم و با استفاده از پروتکل چندمرحلهای بیشینه بروس انجام دادند و
اتساع رگي ناشي از جریان نیز پس از بازگشت دوباره ضربان قلب به حالت استراحت اندازهگیری شد.

1. Sales
2. Siasos
3. Hwang
4. Katayama
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در پژوهش کاتایاما و همکاران ( )2013آزمودنيها مردان سالم بودند که در شرایط هایپوکسي و با
استفاده از چرخ کارسنج تمرین را انجام دادند .با توجه به اینکه شدت ورزشي مناسب برای ایجاد
تغییرات مفید در فشارخون و عملکرد اندوتلیال به میزان اولیه عملکرد اندوتلیال جامعه موردنظر
بستگي دارد و در پژوهش حاضر آزمودنيها زنان پیشپرفشارخون بودند ،تأثیر آزمودنيهای
مورداستفاده در کسب نتایج متفاوت بیشتر روشن ميشود.
برمبنای یافتههای پژوهش حاضر ميتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که تمرینات هوازی تناوبي موجب
افزایش معنادار متغیر اتساع رگي ناشي از جریان ،یک ساعت پس از تمرین در زنان جوان مبتال به
پیشپرفشاریخون ميگردد .این احتمال وجود دارد که بهبود فراهمي زیستي نیتریکاکساید ناشي
از افزایش فشار برشي متعاقب فعالیت هوازی تناوبي ،بهبود اتساع رگي ناشي از جریان یک ساعت پس
از فعالیت را بهوجود آورده باشد (.)21
کاهش فشارخون پس از فعالیت :نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در گروه کنترل فشارخون
در هیچیک از زمانها تغییر معناداری وجود نداشت؛ اما تمرین هوازی تناوبي موجب افزایش معنادار
فشارخون بالفاصله پس از تمرین شد و تمرین هوازی تناوبي موجب شروع کاهش معنادار فشارخون
از  20دقیقه پس از تمرین گردید و این کاهشهای معنادار تا آخرین زمان اندازهگیری فشارخون؛
یعني  60دقیقه پس از تمرین ادامه داشت .این یافتهها با نتایج پژوهشهای الکومب )2010( 1و
سیلوا 2و همکاران ( )2013همسویي داشت.
مهمترین عاملي که مزایای ورزش برای کنترل فشارخون را توجیه ميکند ،بهبود عملکرد اندوتلیال از
طریق افزایش فشار برشي تولیدشده در طول ورزش ميباشد ( .)22دراینزمینه ،پیشتر اثر سودمند
فعالیت هوازی بر سطوح نیتریکاکساید بهعنوان یک متسعکننده رگي نشان داده شده است ( .)23در
پژوهش حاضر نیز گرادیانهای متفاوت فشار برشي که بهوسیله تمرین هوازی تناوبي ایجاد شده است،
ميتواند با افزایش این متسعکننده رگي موجب کاهش فشارخون شده باشد .براساس این نتایج و
یافتههای پژوهشهای پیشین ،احتماالً نقش تمرین ورزشي هوازی؛ بهویژه تمرین هوازی تناوبي برای
کاهش فشارخون سیستولي در افراد پیشپرفشارخون اجتنابناپذیر است.
عالوهبراین ،تمرین هوازی تناوبي موجب افزایش معنادار فشارخون بالفاصله پس از تمرین گردید که
احتماالً ناشي از این موضوع است که افزایش فعالیت سیستم عصبي سمپاتیک در حین تمرین ميتواند
بهدلیل افزایش ضربان قلب و مقاومت رگهای محیطي و درنتیجه ،افزایش فشارخون بالفاصله پس از
فعالیت باشد؛ اما پس از مدتي بعد از توقف فعالیت ،با کاهش فعالیت سیستم عصبي سمپاتیک و
1. Lacombe
2. Silva
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افزایش فعالیت سیستم عصبي پاراسمپاتیک ،کاهش ضربان قلب استراحتي و افزایش حجم ضربهای
موجب کاهش فشارخون پس از ورزش ميشود ( .)16،24همچنین ،استرس اکسیداتیو پس از تمرین
افزایش یافت و موجب کاهش فراهمي زیستي نیتریکاکساید بالفاصله پس از فعالیت گردید (.)8
احتماالً افزایش فشارخون بالفاصله پس از ورزش نیز ناشي از این عامل باشد .البته ،مدتي پس از
ورزش فعالیت آنزیمهای آنتياکسیداني افزایش ميیابد که این موضوع نیز ميتواند کاهش فشارخون
در زمانهای بعد را توجیه نماید؛ از دقیقه  20پس از تمرین هوازی تداومي ،روند کاهشي آغاز گشت
و از دقیقه  30پس از تمرین موجب کاهش معنادار فشارخون سیستولي گردید .احتما ًال یکي از
مهم ترین دالیلي که تمرین هوازی تناوبي یک محرک مناسب برای بهبود کنترل فشارخون ميباشد،
این است که دورههای مکرر ورزش با شدت باال موجب تحریک بیشتر فشار برشي در بستر رگها
ميشود و ميتواند بهطور بالقوه محرک بهتری برای بهبود عملکرد اندوتلیال باشد .عالوهبراین ،در طول
دوره بعد از ورزش ،افزایش محرک تمریني که بهوسیله تمرین اینتروال فراهم ميشود و افزایش مواد
متسعکننده عروق موجب کاهش بیشتر مقاومت رگهای سیستمیک و درنتیجه ،کاهش زودتر
فشارخون پس از ورزش ميشود .همچنین ،فواصل استراحتي بین تمرین اینتروال ،احتماالً فرصتهای
بهتری را برای فعالیت آنتياکسیداني عضالت فعال فراهم ميکند (.)21،25
بهطورکلي ،نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد ميکند که در زنان مبتال به پیشپرفشاریخون ،یک
وهله فعالیت هوازی تناوبي (بهصورت چهار مرحله چهار دقیقهای با شدت  90تا  95درصد ضربان
قلب بیشینه و چهار دقیقه استراحت فعال بهصورت راهرفتن بین مراحل) موجب افزایش اتساع رگي
ناشي از جریان یک ساعت پس از فعالیت ميشود که نشانگر بهبود عملکرد اندوتلیال است .همچنین،
فعالیت ورزشي تناوبي با کاهش معنادار فشارخون پس از فعالیت همراه بوده و سودمندی فعالیت
تناوبي پرشدت اجتنابناپذیر ميباشد.
پیام مقاله :مبتالیان به پیشپرفشاری خون ميتوانند با انجام فعالیتهای هوازی تناوبي (چهار مرحله
چهار دقیقهای با شدت  90تا  95درصد ضربان قلب بیشینه و چهار دقیقه استراحت فعال بهصورت
راهرفتن بین مراحل) از پیامدهای سودمند فعالیت ورزشي بر عملکرد اندوتلیال بهرهمند گردند.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the acute effects of an interval
aerobic session on Flow-Mediated Dilation and blood pressure in women
with prehypertension (SBP=120-139 mmHg or DBP=80-89 mmHg). For
this purpose, 12 women with prehypertension (mean±SD age 29.4±3.6
years, weight 65.7±4.6 kg, BMI 24.9±1.5 kg.m2), without exercise
activities or any cardiovascular disease, were participated in control and
aerobic exercise trials. Interval aerobic exercise concluded four sets of four
minutes running with 90 to 95 percent of maximal heart rate, and four
minutes of active walking rest intervals. Flow mediated dilation was
measured before and one hour after the exercise session using Doppler
sonography. And, blood pressure was measured before, immediately, and
every 10min for 60min after the exercise session. Results of the pairedsamples t-test showed a significant increase in the Flow-Mediated Dilation,
one hour after interval aerobic exercise (P=0.000). In addition, interval
aerobic exercise can significantly reduce the blood pressure from 20 to 60
minutes after the exercise. In conclusion, this study shows that performing
a session of interval aerobic exercise, leads to improved Flow-Mediated
Dilation and blood pressure in women with prehypertension.
Keywords: Aerobic Exercise, Interval Training, Blood Pressure, FMD
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