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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،متاآناليز مطالعات انجامگرفته درزمينۀ اثربخشي تمرينات مختلف ورزشي بر عملکرد اندوتليال
عروق بود .براي بررسي مطالعات انجامشده درمورد عملکرد اندوتليال عروق ،جستجو در پايگاههاي اطالعاتي پابمد،
ساينس دايرکت ،اسکوپوس ،وب آو ساينس ،اس.آي.دي ،مگ ايران و گوگل اسکوالر با کلمات کليدي مشخصشده بين
مقاالتي که طي سالهاي ( )1986تا ( )2016به زبانهاي فارسي و انگليسي منتشر شده بودند ،انجام گرفت .پس از
غربالگري اوليه ،بررسي متن کامل و ارزيابي نقادانۀ مطالعات ،مقاالتي که داراي معيارهاي ورود به پژوهش بودند،
موردآناليز قرار گرفتند و درنهايت 14 ،پژوهش که شامل  17کارآزمايي با معيارهاي ورود به متاآناليز بود ،آناليز گرديد.
نتايج متاآناليز نشان ميدهد که روشهاي مختلف تمريني ميتواند موجب بهبود شاخص اتساع عروقي وابسته به جريان
خون در آزمودنيهاي سالم (اندازه اثر  0/84و سطح معناداري  )0/001و افراد مبتال به بيماري شريان کرونر (اندازه اثر
 0/49و سطح معناداري  )0/001گردد .ازسويديگر ،اگرچه اندازۀ اثر بهدستآمده براي تمرينات ورزشي مختلف با
يکديگر متفاوت است؛ اما با توجه به تعداد پايين مطالعات نمي توان درمورد برتري يک روش تمريني اظهارنظر قطعي
نمود .بهطورکلي ،ميتوان گفت که تمرينات ورزشي ميتواند در بهبود عملکرد اندوتليال عروق مؤثر باشد؛ اگرچه باز هم
نياز به مطالعاتي با کيفيت باال و حجم نمونۀ کافي دراينزمينه احساس ميشود.

واژگان کلیدی :عملکرد اندوتليال ،اتساع عروقي وابسته به جريان خون ،تمرينات ورزشي ،بيماري قلبي ـ عروقي
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مقدمه
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،بیماریهای قلبی ـ عروقی از شایعترین بیماریهای مزمن
در سراسر دنیا محسوب میشود ( )1و در ایران عامل حدود  50درصد از تمام مرگومیرها میباشد
( .)2اختالل در عملکرد اندوتلیوم از عوامل مهم بروز آترواسکلروز و از ویژگیهای مهم و مشترک
بیماریهای قلبی ـ عروقی محسوب میگردد ( .)3اندوتلیوم یک الیۀ تکسلولی است که سطح
داخلی عروق خونی را میپوشاند و بهعنوان یک ارگان با عملکردهای اتوکرین و پاراکرین مهم
شناخته میشود که تولید شمار زیادی از تنگکنندهها و گشادکنندههای عروقی را برعهده دارد (.)4
ازسویدیگر ،مطالعاتی که به بررسی رابطۀ اتساع وابسته به جریان( 1اف ام دی )FMD ،با حوادث
قلبی ـ عروقی پرداختهاند ،شاخص  FMDرا بهعنوان یک عامل پیشبین در حوادث قلبی ـ عروقی
بهویژه در بیماران مبتال به آترواسکلروز معرفی کردهاند (7ـ .)5با توجه به اینکه بررسی تغییرات
شریان کرونر در مداخالت مختلف از جمله انجام تمرینات ورزشی به تجهیزات و روشهای خاص
تهاجمی (مانند آنژیوگرافی )2و یا غیرتهاجمی (پتاسکن )3نیاز دارد FMD ،میتواند بهعنوان یک
شاخص نسبی مناسب در بررسی عملکرد عروق کرونر مورداستفاده قرار بگیرد.
این روش شامل اندازهگیری قطر شریان بازویی ،قبل و بعد از پرخونی واکنشی )8( 4بود و درصد
اتساع شریان در پاسخ به افزایش جریان خون را نشان میداد ( .)9ازآنجاییکه افزایش جریان خون
منجر به تحریک اندوتلیوم و رهاسازی عوامل گشادکنندۀ عروقی مانند نیتریک اکساید میشود،
اتساع شریان را در پی خواهد داشت و اتساع بیشتر در زمان پرخونی ،نشاندهندۀ عملکرد بهتر
اندوتلیوم خواهد بود ()10؛ لذا ،این شاخص میتواند بهخوبی عملکرد اندوتلیوم و نیتریک اکساید
وابسته به اندوتلیوم را در شریان ارزیابی نماید (.)11
مطالعات اپیدمیولوژیک بر مفیدبودن فعالیت بدنی تأکید نمودهاند؛ تاجاییکه آن را عامل کاهش 35
درصد از مرگومیرهای وابسته به بیماریهای قلبی ـ عروقی دانستهاند ( .)12مطالعات آزمایشگاهی
و بالینی نیز شواهد محکمی را مبنیبر فواید اثر تمرینات ورزشی بر عوامل خطر بیماریهای قلبی ـ
عروقی مانند چربی خون ،فشارخون باال و تحمل گلوکز ارائه دادهاند (.)13
بااینوجود انواع مختلف تمرینات ورزشی ،اثرات متفاوتی را بر عملکرد اندوتلیوم برجای میگذارند؛
درحالیکه افزایش جریان خون و استرس فشاری و بهبود در عملکرد اندوتلیوم آسیبدیده در پاسخ
به تمرینات هوازی گزارش شده است ( .)14دراینراستا در یک مطالعۀ فراتحلیل ،تأثیر منفی
1. Flow Mediated Dilation
2. Angiography
3. Positron Emission Tomography
4. Reactive Hyperaemia
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تمرینات قدرتی بر سختی شریانی نشان داده شد ( .)15این درحالی است که مطالعات دیگر ،اثرات
تمرینات هوازی در کاهش قابلیت اتساع شریانی ( )16و عملکرد اندوتلیوم ( )17را گزارش نمودهاند.
چندین پژوهش نیز به بررسی اثرات حاد تمرینات ورزشی با شدتهای مختلف بر  FMDپرداختهاند.
در این ارتباط ،بریک و همکاران ( )18رابطهای منفی را بین افزایش شدت تمرین و  FMDگزارش
کردند .کوری و همکاران ( )19نیز در پژوهش خود افزایش  FMDپس از تمرینات اینتروال شدید و
تمرینات استقامتی مداوم را مشاهده نمودند .البته ،این نکته حائزاهمیت است که زمان انجام ارزیابی
نیز میتواند موجب ایجاد این تفاوتها گردد؛ بهطوریکه بریک و همکاران ( )18اندازهگیری خود را
بالفاصله پس از تمرین انجام دادند؛ اما کوری و همکاران ( 60 )19دقیقه پس از پایان تمرین اقدام
به ارزیابی شاخص  FMDنمودند .در بررسی اثرات ماندگار و بلندمدت تمرینات ورزشی بر شاخص
 FMDنیز نتایج متناقضی مشاهده شده است؛ بدینصورت که برخی از مطالعات افزایش  FMDرا در
مواجهه با تمرینات ورزشی هوازی و حتی مقاومتی نشان دادهاند ( )16،20،21و برخی از آنها نیز
عدم تغییر و یا کاهش شاخص  FMDرا پس از یک دورۀ تمرینی گزارش کردهاند (24ـ .)22اگرچه
اخیراً یک مطالعۀ فراتحلیل به بررسی تغییرات  FMDدر مواجهه با تمرینات مختلف ورزشی پرداخته
است؛ اما به بررسی وضعیت سالمت آزمودنیها نپرداخته است؛ بهعبارتدیگر ،در پژوهش مذکور
تمامی مقاالت با آزمودنیهای مبتال به بیماریهای مختلف (بیماران مبتال به انواع بیماریهای قلبی
ـ عروقی ،سندروم متابولیک ،دیابت ،پرفشارخونی و غیره) و یا افراد سالم بهطور همزمان وارد
فراتحلیل شدهاند (.)25
برایناساس ،در پژوهش حاضر تنها مقاالتی وارد فراتحلیل شدند که اثر تمرینات مختلف ورزشی را
بر افراد سالم و یا بیماران مبتال به بیماری شریان کرونر (CAD) 1موردبررسی قرار داده بودند تا از
این طریق هم امکان بررسی دقیقتر اثر فعالیت بدنی بر افرادی که بیشتر درمعرض حوادث قلبی ـ
عروقی میباشند ،فراهم گردد و هم بتوان آن را با افراد سالم مقایسه نمود.
با توجه به نتایج پراکنده و متناقض مطالعات انجامشده و اهمیت فراوان شاخص عملکرد اندوتلیوم
در سالمت سیستم قلبی ـ عروقی و نیز توجه مناسب پژوهشگران حوزۀ ورزشی به این شاخص
کاربردی ،لزوم انجام این فراتحلیل با هدف تجمیع ،یکپارچهسازی و تحلیل تمامی مطالعات فارسی و
انگلیسی صورتگرفته دراینزمینه ضروری بهنظر میرسد تا ضمن بررسی دقیق مطالعات انجامگرفته
تاکنون ،کاستیهای پژوهشی موجود در این حوزه نیز برای پژوهشگران به تصویر کشیده شود.

1. Coronary Artery Disease
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روش پژوهش
این پژوهش از نوع مطالعات مرور سیستماتیک و فراتحلیل میباشد که برمبنای دستورالعمل
کوکراین )26( 1انجام شده و با استفاده از چکلیست پریسما )27( 2گزارش شده است .برایناساس
با استفاده از یک استراتژی جستجو در پایگاههای اطالعاتی پابمد ،3ساینس دایرکت ،4اسکوپوس،5
وب آو ساینس ،6اس.آی.دی ،7مگ ایران 8و گوگل اسکوالر 9با کلمات کلیدی "اتساع وابسته به
جریان"" ،عملکرد اندوتلیوم"" ،عملکرد اندوتلیال"endothelial " ،"flow mediated dilation" ،
 "functionو " "FMDهمراه با کلمات "تمرین"" ،فعالیت بدنی"" ،ورزش"،"exercise" ،
" "trainingو " ،"physical activityکلیۀ مقاالتی که بین سالهای ( )1986تا ( )2016به چاپ
رسیده بودند ،استخراج گردید .الزمبهذکر است که محدودۀ زمانی برای مقاالت فارسی در نظر گرفته
نشد .با توجه به قدرت محدود پایگاه های علمی داخلی در جستجوی چندالیه و برای پیشگیری از
حذف مقاالت مرتبط فارسی ،تمامی مقاالتی که در عنوان و یا چکیدۀ آنها هرکدام از کلمات
کلیدی موردنظر وجود داشت ،وارد لیست اولیه گردیدند .درادامه و پس از غربالگری اولیه ،فهرست
منابع مقاالت مرتبط نیز موردبررسی قرار گرفت.
معیارهای ورود به پژوهش شامل موارد زیر بود:
 .1مطالعات کارآزمایی بالینی 10که در آن تمرینات ورزشی بهتنهایی و یا همراه با درمانهای معمول
بر روی افراد سالم و یا افراد مبتال به  CADانجام پذیرفته بود؛  .2مطالعاتی که عملکرد اندوتلیوم را
با استفاده از شاخص  FMDقبل و بعد از مداخله موردارزیابی قرار داده بودند .این فاکتور میبایست
با استفاده از اولتراسونوگرافی داپلر انجام شده و قطر شریان براکیال بین  5تا  10سانتیمتر باالی

حفرۀ آرنج ،قبل و بعد از ایسکیمی ایجادشده توسط کاف فشارسنج موردسنجش قرار گرفته باشد؛
 .3سن بیشتر از  18سال؛  .4حداقل طول دورۀ مداخلۀ ورزشی معادل چهار هفته.
براساس معیارهای خروج از پژوهش نیز کلیۀ مقاالت مروری ،گزارشهای موردی ،مطالعات حیوانی،

مقاالت همایشها و کنفرانسها که تنها با چکیدۀ مقاله ارائه شده بودند ،مقاالتی که دادههای
1. Cochrane
2. PRISMA
3. Pubmed
4. Science Direct
5. Scopus
6. Web of Science
7. SID
8. Magiran
9. Google Scholar
10. Randomized Controlled Trials
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موردنیاز جهت تحلیل آماری در آنها بیان نشده بود و مقاالتی که در ارتباط با بیمارانی بهجز افراد
مبتال به  CADصورت گرفته بود ،از پژوهش حذف گردیدند.
افزونبراین ،کیفیت مقاالت با استفاده از چکلیست داون و بلک )28( 1موردارزیابی قرار گرفت .این
چکلیست شامل  27آیتم است که  25آیتم آن امتیازات صفر یا یک ،یک آیتم امتیاز صفر تا دو و
آیتم آخر امتیاز صفر تا پنج را بهخود اختصاص میدهند و حداکثر امتیاز براساس این چکلیست،
 31میباشد که دراینمیان ،مقاالتی که نمرۀ بین  20تا  25را کسب کردند بهعنوان مقاالت با
کیفیت متوسط و مقاالتی که نمرهای باالتر از  25را کسب نمودند بهعنوان مقاالت با کیفیت باال وارد
پژوهش شدند .شایانذکر است که روایی و پایایی این چکلیست در پژوهشهای پیشین موردتأیید
قرار گرفته است ( .)28همچنین ،با توجه به اینکه در مطالعاتی که در آنها مداخلۀ ورزشی بر روی
آزمودنیها صورت میگیرد ،کورسازی پژوهش برای شرکتکنندگان عمالً غیرممکن میباشد ،امتیاز
مربوط به این آیتم با توافق داوران تعدیل گردید .درادامه و پس از بررسی جامع ،اطالعات کامل
مقاالتی که شرایط حضور در پژوهش را داشتند شامل :نوع مطالعه ،کیفیت ،حجم نمونه ،مشخصات
آزمودنیها (سن ،جنس BMI ،و وضعیت سالمت) ،دادههای مربوط به شاخص  FMDقبل و بعد از
مداخلۀ ورزشی و مشخصات برنامۀ ورزشی (نوع ورزش ،شدت و مدت تمرینات) از مقاالت استخراج
گردید.
افزونبراین ،کیفیت مقاالت و استخراج دادهها توسط دو داور بهصورت جداگانه انجام پذیرفت؛
در صورت عدم توافق ،موضوع بین دو داور به بحث گذاشته شد و نظر نهایی اعمال گردید .در
فراتحلیل حاضر ،ضریب کاپای کوهن 2برای برآورد توافق بین دو داور محاسبه شد و مقدار عددی آن
حدود  0/76گزارش گردید که حاکی از پایایی موردقبول و توافق بین داوران میباشد.
شایانذکر است که بهمنظور انجام تحلیل آماری ،تنها مقاالت کارآزمایی بالینی وارد فراتحلیل شدند
و در مطالعاتی که بیش از یک گروه تمرینی وجود داشت ،مداخلهها براساس نوع تمرین به
زیرگروههای مربوط تقسیم گردید .همچنین ،جهت آمادهسازی دادهها برای انجام متاآنالیز ،میانگین
تغییرات ( FMDمیانگین بعد منهای میانگین قبل) در هر گروه با یکدیگر موردمقایسه قرار گرفت و
انحراف معیار میانگین تغییرات ( )SDبا استفاده از خطای استاندارد ( ،)SEمقدار  Pگزارششده و
آمارۀ  tاز رابطههای  t=∆FMD /SEو  SE=SD/√nمحاسبه گردید .با توجه به اینکه مقدار دقیق P
در بیشتر مطالعات گزارش نشده بود ،برای محاسبۀ  SDدر این حالت از فرمول
1. Downs and Black
2. Cohen's Kappa Coefficient
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 SD2= Varpre+Varpost-2r SDpre SDpostاستفاده گشت که برایناساس Varpre ،و  SDpreبهترتیب
واریانس و انحراف معیار در پیشآزمون Varpost ،و  SDpostبهترتیب واریانس و انحراف معیار در
پسآزمون و  rهمبستگی بین مقادیر پیشآزمون و پسآزمون میباشد .الزمبهذکر است با توجه به
اینکه  rمعموالً در مطالعات گزارش نمیشود ،مقدار عددی آن معادل ( )0/5در نظر گرفته شد.
تحلیل آماری نیز با استفاده از نرمافزار ( STATAورژن  )11انجام گرفت .عالوهبراین ،برای تحلیل
یافتهها از تفاوت میانگینهای نتایج استخراجشده و دستور ( metanمدل اثرات تصادفی) بهره گرفته
شد و بهمنظور بررسی ناهمگنی از آزمون مجذور کای و شاخص  I2در نرمافزار استفاده گردید.

شکل 1ـ مراحل استخراج مقاالت جهت ورود به متاآناليز

نتایج
براساس جستجوهای انجامشده در پایگاههای اطالعاتی ،تعداد  1562مقاله انتخاب گردید .پس از
بررسی اولیۀ عناوین و چکیدۀ مقاالت و حذف مقاالت غیرمرتبط و تکراری ،تعداد  85مقاله وارد
مرحلۀ ارزیابی شدند .پس از بررسی متن کامل مقاالت باقیمانده ،درصورتیکه مقاله شرایط ورود به
پژوهش را داشت ،اطالعات آن استخراج میگشت .در این مرحله تعداد  33مقاله که درمورد افراد
بیمار مبتال به بیماریهایی غیر از بیماری شریان کرونر انجام گرفته بود ،حذف گردید .باید توجه
داشت که در  10مقاله آنالیز رگرسیون انجام گرفته بود و اطالعات مربوط به  FMDدر هفت مقاله
بهصورت ناقص گزارش شده بود .همچنین ،دو پژوهش درمورد نوجوانان کمتر از  18سال انجام
گرفته بود و در چهار پژوهش نحوۀ انجام تمرینات ورزشی ناقص گزارش شده بود .الزمبهذکر است
که شش مقاله بهدلیل نمرۀ پایین کیفیت از پژوهش حذف شدند .در دو پژوهش نیز اطالعات یک
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کارآزمایی مشترک ارائه شده بود که یکی از آنها حذف گردید .همچنین ،نه پژوهش کارآزمایی
بالینی تصادفیشده نبودند که آنها نیز از روند بررسی خارج گشتند و درمجموع 14 ،مقاله وارد
فراتحلیل شدند (شکل شمارۀ یک) .با توجه به اینکه برخی از مقاالت ( )16،23،29شامل بیش از
یک کارآزمایی بودند ،درنهایت  17کارآزمایی در فرایند متاآنالیز وارد گشت .باید توجه داشت که با
وجود جستجوی فراوان در پایگاههای مقاالت داخل کشور ،تنها یک مقالۀ فارسی شرایط ورود به
پژوهش را احراز نمود .شایانذکر است که از مجموع  17کارآزمایی واردشده به فرایند فراتحلیل ،نه
مورد تأثیر تمرینات هوازی (سه مورد در ارتباط با افراد سالم و شش مورد در ارتباط با بیماران مبتال
به  ،)CADچهار مورد تأثیر تمرینات قدرتی (در ارتباط با افراد سالم) و چهار مورد تأثیر تمرینات
ترکیبی هوازی ـ قدرتی (دو مورد در ارتباط با افراد سالم و دو مورد در ارتباط با افراد مبتال به
 )CADرا موردبررسی قرار داده بودند (جداول شمارۀ یک و دو) .برایناساس ،اطالعات  188فرد
سالم ( 94مرد و  94زن) و  430بیمار مبتال به  289( CADمرد و  141زن) در متاآنالیز وارد
گردید .افزونبراین ،میانگین سنی آزمودنیهای پژوهش حاضر  48سال (67ـ )18/5بود و تمامی
افراد حاضر در مطالعات انجامشده درمورد بیماران ،باالی  40سال بودند .میانگین تودۀ بدنی
شرکتکنندگان نیز معادل 30( 26/5ـ )21/5بود.
نتایج متاآنالیز نه کارآزمایی بالینی صورتگرفته درمورد افراد سالم (جدول شمارۀ سه) نشان داد که
تمرینات مختلف ورزشی میتواند بهبود معناداری را در عملکرد اندوتلیال عروق ایجاد نماید
( .)z=5.76, P=0.001با توجه به نمرۀ  I2و مجذور کای بهدستآمده ()χ2=2.75, P=0.94; I2=0.0%
مشاهده میشود که ناهمگنی مطالعات معنادار نمیباشد (شکل شمارۀ دو) .بهعبارتدیگر ،این نتایج
تاحد زیادی قابلاطمینان است؛ اما همانگونه که در شکل شمارۀ سه مشاهده میشود ،با توجه به
وجود سوگیری انتشار ،1سه پژوهش توسط نرمافزار و با استفاده از روش چینش و تکمیل 2به قسمت
پایین نمودار قیفی 3اضافه گردید (مربعهای ارائهشده در تصویر ،نشاندهندۀ مطالعاتی هستند که
توسط نرمافزار اضافه گردیدند) و اندازۀ اثر از ( )0/85به ( )0/75تغییر یافت .برایناساس ،فاصلۀ
اطمینان ( )0/95برای این اندازۀ اثر تعدیلشده ( )0/49تا ( )1/00میباشد.
عالوهبراین ،متاآنالیز صورتگرفته درمورد هشت کارآزمایی بالینی انجامشده در ارتباط با بیماران
مبتال به ( CADجدول شمارۀ چهار) نشان میدهد که انجام تمرینات ورزشی میتواند اثرات مثبت و
1. Publication Bios
2. Trim & Fill
3. Funnel Plot
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معناداری بر عملکرد اندوتلیال عروق داشته باشد ( .)z=5.24, P=0.001نمرۀ خیدو و  I2بهدستآمده
نیز همگنی باالی مطالعات را گزارش میکنند (( )χ2=4.13, P=0.76; I2=0.0%شکل شمارۀ چهار)؛
اما با توجه به وجود سوگیری انتشار ،نرمافزار یک پژوهش را به قسمت پایین نمودار اضافه کرد
(شکل شمارۀ پنج) و با توجه به تغییر اندازۀ اثر بهدستآمده از ( )0/49به (( )0/47با فاصلۀ اطمینان
 95درصد بین ( )0/29تا ( ،))0/65اثر سوگیری انتشار نیز تاحد زیادی تعدیل گردید .باید عنوان
نمود با توجه به اینکه مطالعات مختلف درمورد آزمودنیهای سالم و بیمار و در مواجهه با تمرینات
ورزشی مختلف انجام گرفته بود ،بهمنظور بررسی دقیقتر ،آنالیز آماری زیرگروههای مختلف در
جدول شمارۀ سه ارائه شده است .همانطور که در بررسی تفاوت اندازۀ اثر زیرگروههای مختلف
مشاهده میشود ،تفاوت معناداری در نوع تمرینات انجامشده درمورد افراد سالم بهنفع تمرینات
ترکیبی و در افراد مبتال به  CADبهنفع تمرینات هوازی وجود دارد (جدول شمارۀ پنج).
جدول 1ـ مشخصات مطالعات (انجامگرفته درمورد افراد سالم) واردشده به متاآناليز
مطالعه

Okamoto
()16( )2007
Okamoto
()16( )2007

تعداد نمونه

سن

تمرین=11

18/5

کنترل= 11

18/5

تمرین=11

18/5

کنترل= 11

18/5

نوع

شرح تمرين /تعداد جلسات

طول دوره

نمره

تمرين

هفتگي

(هفته)

کيفيت

ابتدا دو دقیقه دویدن با  60درصد
ضربان هدف ،سپس تمرین مقاومتی
پنج ست هشت تا 10تایی با 80
درصد 1RM؛ استراحت بین ستها
دو دقیقه؛ در گروه دو ابتدا تمرین
مقاومتی و بعد دویدن /دو

8

ترکیبی

ترکیبی

Okamoto
()30( )2008

تمرین= 10
کنترل= 9

19/4

مقاومتی

ابتدا تمرین مقاومتی پنج ست هشت
تا 10تایی با  80درصد 1RM؛
استراحت بین ستها دو دقیقه
سپس دو دقیقه دویدن با  60درصد
ضربان هدف /دو
تمرین مقاومتی با  40درصد 1RM
هر جلسه پنج ست با  10تکرار /دو

8

8

20

20

23
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ادامه جدول 1ـ مشخصات مطالعات (انجامگرفته درمورد افراد سالم) واردشده به متاآناليز
مطالعه

Okamoto
()23( )2009
Okamoto
()23( )2009
Akazawa
Pierce
Okamoto
()32( )2012( )9( )2011( )31( )2011

تعداد نمونه

سن

تمرین= 10

19

کنترل= 10

19/7

تمرین= 10

19/5

کنترل= 10

19/7

تمرین= 13

18/5

کنترل= 13

18/6

تمرین= 26

62

کنترل= 10

60

تمرین= 11

59

کنترل= 10

64

نوع

شرح تمرين /تعداد جلسات

طول دوره

نمره

تمرين

هفتگي

(هفته)

کيفيت

مقاومتی

مقاومتی

مقاومتی

تمرینات مقاومتی لیفت سریع و
بازگشت آهسته پنج ست با 80
درصد  1RMتعداد تکرار در هر
ست ،هشت تا  10حرکت  /دو
تمرینات مقاومتی لیفت آهسته و
بازگشت سریع پنج ست با  80درصد
 1RMتعداد تکرار در هر ست،
هشت تا  10حرکت  /دو
با  50درصد یک تکرار بیشینه ،پنج
ست 10تایی با  30ثانیه استراحت
بین هر ست  /دو

10

10

10

هوازی

راهرفتن  40تا  50دقیقه با  70تا 75
درصد ضربان /هفت

8

هوازی

ابتدا  30دقیقه راهرفتن و دوچرخه با
 60درصد ضربان؛ درادامه  40تا60
دقیقه با  70تا  75درصد ضربان /سه

8

20

20

20

20

20
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جدول 2ـ مشخصات مطالعات (انجامگرفته درمورد افراد مبتال به  )CADواردشده به متاآناليز
مطالعه

نمونه

سن

نوع تمرين

گروه تمرین= 20
گروه کنترل= 20

61

گروه تمرین= 52

56

هفتگي

Vona
()29( )2009

هوازی

تمرینات دوچرخۀ کارسنج ،هفتۀ اول شش بار
در روز هر بار  15دقیقه با  70درصد حداکثر
ضربان قلب؛ سه هفتۀ دیگر  30دقیقه در روز
با  70درصد حداکثر ضربان قلب  /دو

4

هوازی

تمرینات اینتروال روی دوچرخۀ کارسنج ،چهار
دقیقه با شدت  80تا  90درصد حداکثر ضربان
با استراحتهای فعال سه دقیقهای با  60تا 70
درصد حداکثر ضربان قلب /سه

هوازی

هر جلسه  40دقیقه رکابزدن روی دوچرخۀ
کارسنج با  75درصد ضربان قلب /چهار

گروه کنترل= 10

57

شرح تمرين/

Munk
()36( )2009

هوازی

هر جلسه  35دقیقه تمرین تردمیل با شدت
 70تا  85درصد ضربان ذخیره  /سه

16

گروه تمرین= 13
64

تعداد جلسات

Sixt
()35( )2008

گروه کنترل= 42

(هفته)

Blumenthal
()34( )2005

گروه تمرین= 47

63

طول دوره

گروه کنترل= 9

58

12

24

4

نمرۀ کيفيت

Edwards
()33( )2004

گروه تمرین= 9

63

هوازی

تمرینات تردمیل و دوچرخه،
شروع با  40تا  50درصد ضربان ذخیره و
افزایش شدت در جلسات آخر تا  70تا 85
درصد ضربان /سه

21

22

24

26

23

گروه کنترل= 50
Vona
()29( )2009
Vona
()29( )2009
Desch
()37( )2010

گروه تمرین= 54
گروه کنترل= 50
گروه تمرین= 53
گروه کنترل= 50
گروه تمرین= 13
گروه کنترل= 13

57

مقاومتی

هر جلسه چهار ست  10تا 12تایی با 60
درصد حداکثر قدرت /چهار

4

23

55

ترکیبی

هر هفته دو جلسه تمرینات مقاومتی و دو
جلسه تمرینات هوازی /چهار

4

23

62

هوازی

 30دقیقه تمرین روی دوچرخۀ ثابت با 75
درصد ضربان قلب بیشینه /هفت

24

25

66

ترکیبی

تمرینات مختلف مقاومتی و استقامتی شامل:
تمرینات تردمیل ،دوچرخۀ دستی و پایی و
تمرینات با وزنه؛ شدت تمرینات با استفاده از
میزان درک فشار تعیین شد؛ اگرچه در سه تا
چهار هفتۀ اول ،شدت به  80درصد ضربان
ذخیره رسید /سه.

8

گروه تمرین= 32
Luk
()38( )2012
گروه کنترل= 32

21
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جدول 3ـ اطالعات مربوط به شاخص  FMDدر مطالعات انجامگرفته درمورد افراد سالم
مطالعه
پيشآزمون
(Okamoto)2007
(Okamoto)2007
(Okamoto)2008
(Okamoto)2009
(Okamoto)2009
Okamoto
()2011
(Pierce )2011
Akazawa
()2012
(Farahati )2014
 :Eگروه تمرین
 :Cگروه کنترل

E: 7/8±0/4
C: 7/5±1/1
E: 7/4±0/5
C: 7/5±1/1
E: 9/1±1/7
C: 8/9±1/5
E: 14/3±0/6
C: 14/0±0/6
E: 14/5±0/9
C: 14/0±0/6
E: 9/7±1/3
C: 10/0±0/9
E: 4/9±0/6
C: 6±0/4
E= 3/9±2/2
C= 4±1/8
E= 6/53±2/58
C= 6/28±2/75

FMD
نتيجه (با توجه به معناداري آماري)
پسآزمون
E: 6/5±0/4
C: 7/5±0/7
E: 9/8±0/5
C: 7/5±0/7
E: 11±2/1
C: 9/2±1/5
E: 15/5±0/7
C:13/9 ±0/6
E: 13/5±0/7
C:13/9 ±0/6
E: 11/8±1/9
C: 9/9±0/8
E: 6/0±1/8
C: 6/0±2/6
E= 5/7±2/6
C= 3/9±1/7
E= 8/84±2/08
C= 5/9±1/98

عدم تغییر در گروه تمرین و کنترل
تفاوت معنی دار بین گروه تمرین و گروه
کنترل
افزایش در گروه تمرین؛ تفاوت معنادار بین
دو گروه
عدم تفاوت بین گروهها
عدم تفاوت بین گروهها
افزایش در گروه تمرین؛ عدم تفاوت بین دو
گروه
عدم تغییر و تفاوت بین دو گروه
افزایش در گروه تمرین؛ تفاوت معنادار بین
دو گروه
افزایش در گروه تمرین؛ تفاوت معنادار بین
دو گروه
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شکل 2ـ نمودار انباشت 1نتايج مطالعات انجامشده درمورد افراد سالم
Filled funnel plot with pseudo 95% confidence limits
2

theta, filled

1

0

.6

.2

.4

0

s.e. of: theta, filled

شکل 3ـ نمودار قيفي مطالعات انجامشده درمورد افراد سالم

1. Forest Plot
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جدول شماره 4ـ اطالعات مربوط به شاخص  FMDدر مطالعات انجامگرفته درمورد افراد مبتال به CAD
مطالعه
Edwards
()2004
Blumenthal
()2005
Sixt
()2008
Munk
()2009
Vona
()2009
Vona
()2009
Vona
()2009
Desch
()2010
Luk
()2012
 :Eگروه تمرین
 :Cگروه کنترل

پيشآزمون
E: 7/9±2/2
C: 8/5±2/3
E: 5/3±4/4
C: 4/9±3/9
E: 9/1±4/4
C: 8/7±4/4
E: 3/4±5/7
C: 2/1±8
E: 4/5±2/6
C: 4/3±2/3
E: 4±1/6
C: 4/3±2/3
E: 4/4±4/6
C: 4/3±2/3
E: 9/7±4/9
C: 8/6±4/5
E: 3/69±2/24
C: 3/74±2/4

FMD
پسآزمون
E: 11/2±3/1
C: 8/2±2/3
E: 5/6±0/45
C: 4/1±0/48
E: 12/3±4/3
C: 8/9±4/6
E: 10/5±7/7
C: 4/2±6/2
E: 9/9±2/5
C: 5/1±2/5
E: 10/1±2/6
C: 5/1±2/5
E: 10/8±3
C: 5/1±2/5
E: 14/1±5/9
C: 7/5±6/3
E: 5/87±2/8
C: 4/05±2/31

نتيجه (با توجه به معناداري آماري)
افزایش در گروه تمرین؛ تفاوت معنادار بین
دو گروه
عدم تفاوت بین دو گروه
تفاوت معنادار بین دو گروه
افزایش در گروه تمرین؛ تفاوت معنادار بین
دو گروه
تفاوت معنادار بین گروه تمرین با گروه
کنترل
تفاوت معنادار بین گروههای تمرین با گروه
کنترل
تفاوت معنادار بین گروههای تمرین با گروه
کنترل
افزایش در گروه تمرین؛ تفاوت معنادار بین
دو گروه
افزایش در گروه تمرین؛ تفاوت معنادار بین
دو گروه
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شکل 4ـ نمودار انباشت نتايج مطالعات انجامشده درمورد بيماران مبتال به CAD
Filled funnel plot with pseudo 95% confidence limits
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شکل 5ـ نمودار قيفي مطالعات انجامشده درمورد بيماران مبتال به CAD
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جدول شماره 5ـ آناليز زيرگروههاي واردشده به فراتحليل
کارآزمايي

FMD %
)(95%CI

درصد
I2
زيرگروه

هوازی

3

(0/65 )0/18-1/13

0/0

0/007

افراد سالم

مقاومتی
ترکیبی

4
2

(0/91 )0/46-1/36
(1/08 )0/45-1/72

0/0
0/0

0/001
0/001

بیماران مبتال به
CAD
کارآزماییهای
واردشده به
متاآنالیز

هوازی

6

(0/52 )0/29-0/75

0/0

0/001

ترکیبی

2

(0/44 )0/13-0/74

0/0

0/005

هشت هفته ≥

10

(0/58 )0/38-0/77

0/0

0/001

هشت هفته<

7

(0/63 )0/37-0/89

0/0

0/001

گروهها

زيرگروهها

تعداد

معناداري
زيرگروه

معنا

درصد
I2

داري

0/0

0/001

0/0

0/001

0/0

0/001

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ورزشهای مختلف هوازی و بیهوازی بر عملکرد اندوتلیال عروق
انجام پذیرفت؛ ازاینرو ،شاخص اتساع عروقی وابسته به جریان خون جهت برآورد عملکرد اندوتلیال
موردارزیابی قرار گرفت .نتایج متاآنالیز کارآزمایی بالینی از بین  14پژوهش واردشده نشان داد که
انجام تمرینات مختلف ورزشی در افراد سالم و بیماران مبتال به  CADموجب بهبود عملکرد
اندوتلیال خواهد شد .باید توجه داشت که تغییرات سطوح نیتریکاکساید که درنتیجۀ فعالیتهای
ورزشی حاصل میشود ،بهعنوان مهمترین دلیل تغییرات  FMDشناخته میشود .دراینراستا ،کاسی
و همکاران ارتباط معناداری را بین  FMDو سطوح پالسمایی نیتریکاکساید گزارش کردند (.)39
نشان داده شده است که افزایش  NOاز طریق افزایش  cGMPو درنتیجه ،فعالکردن کانالهای
کلسیمی وابسته به پتاسیم 1و احتماالً کانالهای  KATPموجب هایپرپالریزهشدن سلولهای اندوتلیال
و ریلکسیشن عضالت صاف دیوارۀ عروق و افزایش قطر لومن و درنتیجه ،افزایش  FMDمیشود
( .)40عالوهبراین ،نشان داده شده است که تمرینات ورزشی میتواند از طریق مکانیزمهای دیگری
در بهبود عملکرد اندوتلیال دخیل باشد که عبارت هستند از :تحریک فسفریالسیون آنزیم
نیتریکاکساید سنتاز اندوتلیالی و افزایش نیتریکاکساید ( ،)41تحریک پروتئین شوک گرمایی 90
که موجب افزایش آنزیم نیتریکاکساید سنتاز اندوتلیالی میشود ( ،)42بهبود وضعیت
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آنتیاکسیدانی ( ،)43افزایش شمار سلولهای پیشساز اندوتلیال ( )EPCsو فاکتور رشد اندوتلیال
عروقی که در بازسازی عروق و آنژیوژنز دخیل هستند (.)44
همانگونه که در قسمت یافتهها عنوان گردید ،اندازۀ اثر محاسبهشده برای بیماران مبتال به CAD
برابر با ( )0/47است که نشاندهندۀ اثر متوسط تمرینات ورزشی بر شاخص  FMDدر این افراد
میباشد که با توجه به ناهمگنی ناچیز مطالعات ( ،)I2= 0.0%این نتیجه بسیار قابلاطمینان است.
باید عنوان نمود که این نخستینباری است که در یک مطالعۀ فراتحلیل ،تأثیر تمرینات ورزشی بر
افراد مبتال به بیماری شریان کرونر بهعنوان یکی از پرخطرترین گروهها برای حوادث قلبی ـ عروقی
موردبررسی قرار میگیرد .اگرچه غربالگریهای سرسختانه بههنگام ورود مطالعات به فراتحلیل
میتواند موجب حذف برخی از مقاالت با کیفیت گردد؛ اما پژوهشگران در پژوهش حاضر برای
شناسایی آزمودنیهای مبتال به  ،CADآیتمهای دقیقی را در چکلیست اولیه طراحی کردند تا
بتوان بهصورت خاص این گروه از افراد را موردبررسی قرار داد .این نکته حائزاهمیت بهنظر میرسد
که عوامل اثرگذار اولیه مانند فشارخون ،سطوح چربی و کلسترول ،تغییرات  BMIو غیره نیز در
نتایج مؤثر باشند؛ اما با توجه به اینکه این موارد در مقاالت کمی موردتوجه قرار گرفتهاند ،امکان
بهرهبرداری از آنها امکانپذیر نبود.
ازسویدیگر ،اندازۀ اثر بهدستآمده برای افراد سالم ( )d=0.75نشاندهندۀ تأثیر باالی تمرینات
ورزشی بر این گروه بود .ذکر این نکته ضرورت دارد که تفاوت در اندازۀ اثر بهدستآمده بین دو گروه
افراد سالم و بیماران مبتال به  ،CADبا توجه به سطح و شدت تمرینات (که در جداول آمده است)
تا اندازۀ زیادی منطقی بهنظر میرسد .اگرچه در بررسی تفاوت روشهای تمرینی در افراد سالم،
برتری با تمرینات ترکیبی است؛ اما توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که تنها دو کارآزمایی
تأثیر تمرینات ترکیبی را موردبررسی قرار داده بودند که این دو کارآزمایی نیز از یک مطالعه
استخراج گشته بودند .ازسویدیگر ،تنها میانگین سنی افراد حاضر در کارآزماییهایی که تأثیر
تمرینات قدرتی را موردسنجش قرار داده بودند ،کمتر از  25سال بود که این موضوع میتواند بر
نتیجۀ تغییرات  FMDتأثیرگذار باشد .مقایسۀ نوع تمرینات انجامشده در بیماران مبتال به  CADنیز
نشاندهندۀ اثربخشی بیشتر تمرینات هوازی بود؛ اگرچه با توجه به تعداد پایین مطالعاتی که
تمرینات ترکیبی را موردبررسی قرار دادهاند ،باید با احتیاط درمورد این نتیجه اظهارنظر نمود.
افزونبراین ،با توجه به اندازۀ اثر باالتر محاسبهشده برای مطالعاتی که طول دورۀ تمرینی آنها
بیشتر از هشت هفته میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که دورههای تمرینی طوالنیتر ،اثرات بیشتر و
ماندگارتری بر عملکرد اندوتلیال عروق خواهند داشت .درمجموع ،نتایج این پژوهش با یافتههای
فراتحلیلی که در گذشته انجام شده بود ،همخوانی دارد؛ اگرچه نتایج فراتحلیل مذکور ( )25با توجه
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به ناهمگنی باالی مطالعات بهلحاظ ارزشهای کمی گزارششده از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار
نمیباشد.
باید توجه داشت این نخستینباری است که یک مطالعۀ فراتحلیل به بررسی اندازۀ اثر تمرینات
ورزشی بر شاخص عملکرد آندوتلیال عروق پرداخته و با استفاده از روشهای مطالعاتی و آماری در
همگننمودن مطالعات انجامشده در  30سال گذشته ،نتایج کمی قابلاعتمادی را ارائه مینماید تا
بتوان برمبنای آن راه کارهای کاربردی مشخصی را در اختیار بیماران و حتی پژوهشگران این حوزه
قرار داد؛ اگرچه با توجه به تعداد کم مطالعات انجامشده ،امکان ارائۀ نتایج دقیق درزمینۀ تفکیک
تأثیر وزرشهای متفاوت (هوازی ،مقاومتی و یا ترکیبی) وجود ندارد.
همانگونه که در جداول شمارۀ یک و دو نشان داده شد ،کیفیت مطالعات واردشده به فراتحلیل
بهجز دو مورد ( )36،11درحد متوسط است .اگرچه کنارگذاشتن مقاالتی که نمرۀ پایین کیفیت را
کسب نمودند از نقاط مثبت پژوهش محسوب میشود؛ اما توجه به این نکته ضروری است که
شماری از اطالعات و دادهها از این طریق حذف شدند و نتیجهگیری برمبنای اطالعات کمتری
صورت گرفت.
ازسویدیگر ،با توجه به اینکه یکی از اهداف مطالعات فراتحلیل ،یافتن خالهای پژوهشی میباشد،
می توان به نبود مطالعاتی که اثربخشی تمرینات مقاومتی را در افراد مبتال به  CADموردبررسی قرار
داده باشند اشاره کرد .عالوهبراین ،عدم وجود مطالعاتی با کیفیت باال که روشهای مختلف تمرینی
بدون تحمل وزن (مانند شنا) درمقابل تمرینات ورزشی با تحمل وزن و یا تمرینات تداومی را
درمقابل تمرینات اینتروال موردارزیابی قرار داده باشند ،احساس میشود .ازسویدیگر ،در پژوهش
حاضر با توجه به تعداد کم مطالعات انجامشده ،امکان جداسازی مطالعات براساس سطح بیماری
افراد وجود نداشت .با توجه به خالهای پژوهشی ذکرشده و تعداد پایین مقاالت فارسی انجامشده
دراینزمینه ،پژوهش حاضر میتواند آغازگر مطالعات جدیدی در حوزۀ اثربخشی تمرینات ورزشی بر
عملکرد سیستم قلبی ـ عروقی باشد.
باید به این نکته توجه داشت که اگرچه در این پژوهش تالش گردید تا با استفاده از روشهای
آماری تاحدی اثرات سوگیری انتشار تعدیل شود؛ اما این موضوع میتواند تااندازهای بر نتایج این
فراتحلیل اثرگذار باشد؛ اگرچه تعداد کم مطالعات ،تکیه بر پایگاههای اطالعاتی معتبر و حجم نمونۀ
پایین مطالعات واردشده در فراتحلیل نیز میتواند در سوگیری مشاهدهشده دخیل باشد .عالوهبراین،
با توجه به اینکه مرحلۀ جستجو در این پژوهش تنها درمیان مقاالت نوشتهشده به زبان فارسی و
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. از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر بود1 سوگیری ناشی از زبان جستجو،انگلیسی انجام گرفت
 پژوهشگران تمامی،2ذکر این نکته ضرورت دارد که بهمنظور کنترل تورش ناشی از چاپ مجدد
. جداول و یا شکلهای مقاالت نزدیک به هم را موردبررسی قرار دادند،اعداد درجشده در متن
 سال گذشته نشان میدهد که30  فراتحلیل مقاالت داخلی و خارجی منتشرشده در:پيام مقاله
تمرینات هوازی و قدرتی موجب بهبود شاخص اتساع عروقی وابسته به جریان خون در افراد سالم و
 شایانذکر است که اگرچه اندازۀ اثر بهدستآمده برای تمرینات. میگرددCAD بیماران مبتال به
 بیشتر است؛ اما با توجه به تعدادCAD ترکیبی در افراد سالم و تمرینات هوازی در بیماران مبتال به
.پایین مطالعات نمیتوان درمورد برتری یک روش تمرینی اظهارنظر قطعی نمود
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Abstract
The aim of this peper was meta-analysis of studies on the effectiveness of different
exercise training on vascular endothelial function. To assessment studies in the field of
vascular endothelial function search was done in databases; PubMed, scienceDirect,
Scopus, Web of science, SID, Magiran and google Scholar with specified keywords
among articles that were published in the years 1986 to 2016 both in Persian and
English. After initial screening, full text search and critical appraisal, studies which pass
the inclusion criteria were analyzed. Among imported article, 14 study which included
17 trials with meta-analysis inclusion criteria were analyzed. The results of the metaanalysis of studies showed that exercise can improve flow mediated dilation in healthy
subjects (SMD=0.75, 95% CI 0.49–1.00, P=0.001) and patients with coronary artery
disease (SMD=0.47, 95% CI 0.29–0.65, P=0.001). Although the effect size obtained for
various exercise training are different, but considering the low number of studies, we
cannot make an absolute statement about the superiority of one method of training. The
exercise can be effective in improving endothelial function, although still high-quality
research studies with sufficient sample size is needed.

Keywords: Endothelial Function, Flow Mediated Dilation, Exercise, Cardiovascular
Disease
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