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Abstract
Aim: Exercise as a modulator of circadian rhythm causes post exercise hypotension, the
magnitude and duration of this hypotensive effect is different depending on many situations,
including changing in the autonomic system. The purpose of this study is to evaluate the effect
of morning and evening exercise on circadian rhythm of heart hemodynamic and autonomic
variables. Methods: 8 young healthy man (mean 32 ± 3 years old) attended the laboratory in 3
different sessions and performed a HIIE consisting of 10 rep of 90% and 9 recoveries at 30%
of VO2max in the morning (08:00) and evening (16:00) and a control. In all three sessions, 24hr
assessment of systolic, diastolic and mean blood pressure was measured every 15 min (day)
and every 45 min (night) and every 5 min for autonomic variables (nuLF, nuHF, nuLFHFR
and VLF). Findings: The results showed that the BP changes after exercise are visible to 19hr
and 20hr in morning and evening, respectively (p <0.01). The average changes in BP in sleep,
awake and 24hr assessment revealed that the BP is significantly lower after exercise compared
to control trial (p <0.01). In addition, 3 to 8 hours after exercise in the morning and 5 to 6 hours
after exercise at the afternoon, post exercise hypotension occurred (p <0.05). Conclusion: In
conclusion, exercise regardless of the performance time has a lowering effect on hemodynamic
variables. Furthermore, morning exercise had more impact on decreasing the BP during sleep,
while evening exercise had more impact on awake and 24hr BP.
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Extended Abstract
Background and Purpose
Hypertension is the most common cardiovascular risk factor related to morbidity
and mortality and its prevalence is increasing worldwide (1, 2). 24-h assessment
of blood pressure shows a circadian rhythm with two peaks; one in early
morningand one in the last hours of the day (3). Likewise, cardiovascular events
follow a regular rhythm with the most incidence in the early part of the day which
is related to the morning surge of blood pressure (4). Exercise as a modulator of
circadian rhythm causes post exercise hypotension (5-7), the magnitude and
duration of this hypotensive effect is differerent depending on many situations,
including changing in the autonomic system. The purpose of this study is to
evaluate the effect of morning and evening exercise on circadian rhythm of heart
hemodynamic and autonomic variables.

Materials and Methods
To conduct this study, 8 young healthy men (mean 32 ± 3 years old) attended the
laboratory for the initial assessment of aerobic capacity and 1-RM. The subjects
were asked to fill out the consent form and refrain from participating in any
exercise activity, alcohol and caffeine consumption 24 hours before and during
the trial. After that, the subjects took part in 3 separated sessions for at least 3 to
4 days. They carried out 5 minutes of warm-up and an high intensity interval
exercise consisting of 10 rep of 90% VO2max and 9 recoveries at 30% of VO2max in
the morning (08:00) and evening (16:00) followed by 5 minuets of cool-down,
and a control session. In the control session, the subjects were asked to continue
their routine lifestyle. In the trials, after eating a specific snack (1 piece of oat
bread, a tablespoon of jam with a glass of water (130 kcal)) and wearing the blood
pressure and ECG holters, the subjects rested in a sitting position for 30 minutes.
Then, all the resting measurements were conducted. In all three sessions, systolic,
diastolic and mean blood pressure was measured every 15 min (day) and every 45
min (night) and every 5 min for autonomic variables (nuLF, nuHF, ،nuLFHFR,
and VLF) for the 24 following hours. For analyzing the data, the evaluation of
data were averaged per hour. Then, to eliminate the effect of baseline values, the
differences from resting value were calculated (8). The Shapiro-Wilk test was
used to determine the normality of data and repeated-measure ANOVA test was
used to determine the difference between the three sessions. Besides, the paird
contrast is used as a post hoc test if it is needed. The data were analyzed using the
statistical software of SPSS version 23 and a two-way ANOVA (session × time)
with repeated measures used to compare the changes of all variables in the trials.
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In addition, to compare the data for sleep, awake and 24-hr assessments among
the trials, a repeated measures of ANOVA (one-way) was employed.

Findings
The results showed that the BP changes after exercise are visible to 19hr and 20hr
in morning and evening, respectively (p <0.01). The average changes in BP in
sleep, awake and 24hr assessment showed that the BP is significantly lower after
exercise compared to control trial (p <0.01). In addition, post exercise hypotension
occurred 3 to 8 hours after exercise in the morning and 5 to 6 hours after exercise
in the afternoon (p <0.05). The mean blood pressure showed a significant
difference in three sessions and the difference was significant for the control
session with morning activity at 3, 5, 6, 14, 17, 18 and 19 hours after exercise (p
<0.01). Comparison of control session with evening exercise was also significant
at 3, 5, 6, 10, 15, 16, 19 and 20 hours after exercise (p <0.01). Assessments of
sleep, awake and 24hr revealed that the mean blood pressure of control session in
comparison to morning session was significantly different in sleep time and
during 24hr, while control session compared to evening session was significantly
different in awake time an 24hr (p <0.01). The analysis of data for heart rate
showed a significant difference between the three sessions and this difference was
significant for the control session with morning activity at 1, 6, 8 and 15 hours
after activity (p <0.01), and the comparison of control session with evening
activity was also significant at 3, 16 and 19 hours after activity (p <0.01). The
sleep, awake and 24hr analysis showed that the heart rate of the control session
was significantly different from evening activity, as well as evening activity with
morning awake time and 24 hours comparisons (p <0.01). The statistical analysis
for nuLF, nuHF and nuLFHFR showed that the changes remained 20hr after
exercise regardless of the performance time. Furthermore, the results showed that
the VLF changes lasted to 22hr after afternoon session while it lasted to 6hr after
morning session.

Conclusion
In conclusion, exercise regardless of the performance time has a lowering effect
on hemodynamic variables. Furthermore, morning exercise had more impact on
decreasing the BP during sleep, while evening exercise had more impact on awake
and 24-hr BP. Besides, studies have shown that the lower level of VLF are related
to the morbidity and mortality. The findings of the present study revealed that
exercise activity significantly increased the amount of VLF in the morning and
evening compared to the control session, indicating the positive effects of exercise
in the risk of mortality. The study’s findings showed that morning activity leads
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to PEH and changes in hemodynamic factors (which was decreasing on average)
and these changes are significant up to 19 hours after exercise sessions compared
to the control. Therefore, it seems that exercise in the morning will not increase
the risk of cardiac events during the recovery time.

The Article Message
Based on the present study’s findings, exercise, regardless of the time, leads to a
decrease in hemodynamic variables and a autonomic modulation of the heart.
Additionally, exercise in the morning has a greater effect on lowering blood
pressure during sleep, while performing exercise in the evening leads to a greater
reduction in blood pressure during waking hours and 24 hours after exercise. Due
to the limitations of this study, including the lack of estimation of stress and
dietary intake, as well as considering the importance of the gender, future
researches need to be made more information about the other aspects of exercising
in different time of day and its pros and cons.
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فيزيولوژي ورزشي

مقالة پژوهشي

تأثیر فعالیت ورزشی در صبح و عصر بر تغییرات ریتم شبانهروزی متغیرهای
همودینامیک و اتونومیک قلبی

1
۳

نازنین ابوذری ،۱سجاد احمدیزاد ،۲لورنت موروت

 .۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش قلب و عروق و تنفس ،گروه علوم زیستی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی
و تندرستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .۲استاد تمام فیزیولوژی ورزش ،گروه علوم زیستی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ،دانشگاه شهید
بهشتی ،تهران ،ایران
 .۳دانشیار فیزیولوژی ورزش ،عوامل تشخیصی و تنظیمی آسیب های قلبی و عروقی ،دانشگاه فرانچ کامته،
بیزانسن ،فرانسه
تاريخ دريافت1400/04/25 :

تاريخ پذيرش1400/10/21 :

چکیده
هدف :فعاليت ورزشي بهعنوان تنظيمکنندۀ ريتم شبانهروزي باعث افت فشارخون بعد از ورزش ميشود که
ميزان و مدت زمان آن به عواملي مانند تغييرات سيستم خودمختار وابسته است؛ بنابراين اين پژوهش با هدف
بررسي تأثير فعاليت در صبح و عصر بر ريتم شبانهروزي فشارخون انجام شد .روش تحقيق :هشت مرد جوان
سالم (با ميانگين سني  ۳2 ± ۳سال) در سه جلسه مجزا به آزمايشگاه مراجعه کردند و جلسات فعاليت HIIE
صبح ( )0۸:00و عصر (( )1۶:00فعاليت شامل  10وهله فعاليت  ۹0درصد و نُه وهله ريکاوري  ۳0درصد )VO2max
و کنترل را انجام دادند .در هر سه جلسه ارزيابي بيستوچهار ساعته ،فشارخون هر  15دقيقه در روز و هر 45
دقيقه در شب گرفته شد و هولتر مانيتورينگ قلب ( nuLFHFR ،nuHF ،nuLFو  )VLFهر پنج دقيقه
بررسي شد .يافتهها :نتايج نشان داد که متغيرهاي هموديناميک پس از ورزش روند کاهشي داشتند و در
مقايسه با جلسه کنترل در صبح تا  1۹ساعت و در عصر تا  20ساعت پايدار بود ( .)P < 0.01ميانگين تغييرات
همـوديناميک در زمان خواب ،بيداري و  24ساعت نشان داد فشارخون بعد از فعاليت پايينتر از جلسه کنترل
بود ( .)P < 0.01همچنين سه تا هشت ساعت بعد از فعاليت در صبح و پنج تا شش ساعت بعد از فعاليت
عصر ،افت فشارخون پس از ورزشکردن روي داد ( .)P < 0.01نتيجهگيري :هطورکلي ،فعاليت ورزشي
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صرفنظر از زمان انجامدادن باعث روندي کاهشي در فشارخون سيستول ،دياستول و ميانگين و تعديل
متغيرهاي اتونوميک ميشود .همچنين فعاليت صبح تأثير بيشتري بر کاهش فشارخون زمان خواب و فعاليت
عصر بر فشارخون زمان بيداري و بيستوچهار ساعته دارد.
واژگان کلیدی :ريتم شبانهروزي ،هموديناميک ،متغيرهاي اتونوميک ،فعاليت تناوبي با شدت زياد.

مقدمه
ریتم بیولوژیک ،پدیدهای فراگیر در تمام ارگانیسمهای موجود زنده است که بهوسیلۀ یک ساعت درونی
تولید میشود و توانایی سازگاری با محیط دارد ( .)۱ریتم شبانهروزی تحتتأثیر محرکهای بیرونی
مانند خواب ،فعالیت فیزیکی و عوامل محیطی قرار میگیرد ( .)۳ ,۲فشارخون نیز مانند سایر متغیرهای
بیولوژیک ریتم شبانهروزی دارد؛ بهطوریکه در طول خواب (ساعات  ۲۲:۰۰تا  )۶:۰۰در کمترین
مقادیر و در طول روز بیشتر است ( .)4سازوکار فیزیولوژیک این تغییرات شبانهروزی تغییرات متفاوتی
است که از مهمترین آنها میتوان به تحتتأثیر قرارگرفتن مسیرهای شبکیهای-هیپوتاالموسی،
هستههای فوقکیاسماتیک ،مالتونین ترشحی از غده پینهآل و درنهایت تأثیر آن بر سیستم عصبی
خودمختار در جهت تغییرات شبانهروزی ضربان قلب و فشارخون اشاره کرد .عالوهبراین ،تحتتأثیر
قراردادن مسیر رنین -آنژیوتانسیون-آلدسترون ،اندازه عروق خونی و حجم خون و همچنین تأثیر
هورمونی کورتیزول بر تنظیم فشارخون مؤثر است و تمامی این سازوکارها تحتتأثیر ریتم شبانهروزی
است ( .)5عنوان شده است که فشارخون در طول روز یک بار در ساعات آغازین ( )۶:۰۰و بار دیگر در
انتهای ساعات کاری ( )۱۷:۰۰به بیشترین مقادیر خود میرسد .همچنین مقادیر باالی فشارخون در
طول ساعات کاری ( ۸:۰۰تا  )۱۷:۰۰گزارش شده است ( .)4 ،۶ ،۷از طرفی همبستگی زیادی بین
اندازهگیری بیستوچهار ساعته فشارخون و ارزیابی آسیبهای همۀ اعضای بدن گزارش شده است که
اهمیت بررسی دقیق ریتم شبانهروزی فشارخون را نمایان میکند ( .)۷ ،۸همچنین میزان وقوع حوادث
قلبی در ساعات اولیه صبح اهمیت بررسیهای بیستوچهار ساعته را دوچندان کرده است (.)۶
فعالیت ورزشی بهعنوان فاکتور تنظیمکننده ریتم شبانهروزی در انسان شناخته شده است (.)۱۰-۱۲
فعالیت ورزشی منظم باعث سالمت قلبی-عروقی میشود ( .)۷همچنین بهدلیل تأثیر آن بر کاهش
فشارخون بهعنوان درمان غیردارویی ،به افراد مبتال به فشارخون باال توصیه میشود ( .)۸همچنین
فعالیت ورزشی حاد به کاهش موقت فشارخون طی دوره ریکاوری در گروههای متفاوت سالم (،)9
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بیمار ( )۱۱ ,۱۰و ورزشکار ( )۱۲منجر میشود و با عنوان افت فشارخون پس از ورزش)PEH( ۱
شناخته میشود .سازوکارهای متفاوت مرکزی و محیطی برای رویدادن  PEHذکر شده است .کاهش
برونده قلبی و حجم ضربهای ،کاهش مقاومت عروقی ،کاهش ضربان قلب و فعالیت سمپاتیک و
افزایش بازفعالی پاراسمپاتیک از مکانیسمهای ذکرشده دربارۀ  PEHهستند.
میزان و مدت زمان کاهش فشارخون بعد از ورزش با توجه به عوامل متفاوت ازجمله میزان فشارخون
پایه ،شدت و نوع ورزش ،میزان آمادگی جسمانی افراد و زمان فعالیت در روز متفاوت خواهد بود .با
توجه به ریتم شبانهروزی فشارخون در حالت عادی که در ساعات آغازین روز به بیشترین مقادیر خود
میرسد ( ،)۶به نظر میرسد تأثیر زمان فعالیت بر تغییرات این متغیر اهمیت دارد .از طرفی بیشترین
میزان وقوع رویدادهای قلبی در ساعات اولیۀ صبح گزارش شده است که با تغییر وضعیت بدن از
خوابیده به نشسته ،افزایش هورمون کورتیزول ،هضم اولین وعده غذایی و همچنین تغییرات فشارخون
ناشی از این موارد در ارتباط است ( .)۶زمان فعالیت ورزشی در روز بر عوامل فیزیولوژیک متعددی
تأثیرگذار است ( .)۱۳بریتو و همکاران ۲در پژوهشی بیان کردند که فعالیت ورزشی در صبح و عصر
نهتنها به اثرات متفاوت بر عوامل هموداینامیک منجر میشود ،بلکه مکانسیمهای مؤثر در  PEHبهدنبال
فعالیت مشابه در صبح با عصر متفاوت خواهد بود ( .)۱4عنوان شده است که فعالیت در صبح به
کاهش فشار افزایشیافته در عصر منجر میشود؛ درصورتیکه بر فشارخون صبح تأثیر ندارد .از طرفی
انجامدادن فعالیت در عصر احتماالً موجب کاهش فشارخون صبحگاهی میشود؛ درحالیکه بر
فشارخون عصر روز بعد تأثیر نمیگذارد ( .)۱5برخی عنوان کردهاند که فعالیت در عصر اثرات کاهشی
بیشتری بر فشارخون دارد ()۱۸-۱۶؛ درحالیکه نتایج پژوهش بریتو و همکاران نشان داد که با حذف
تأثیر ریتم شبانهروزی فعالیت صبح اثرات بیشتری در مقایسه با فعالیت عصر دارد ( .)۱4همچنین
بهتازگی ،بوماسامودرام و همکاران در پژوهشی مروری عنوان کردهاند که فعالیت در صبح باعث اثرات
با دامنه بیشتر و بهمدت طوالنیتر در کاهش فشار خون پس از ورزش میشود ()۱9؛ با وجود این،
همچنان اثرات فعالیت در صبح و عصر بر متغیرهای همودینامیک در افراد سالم و غیرورزشکار مشخص
نیست و از طرفی سازوکارهای مرتبط با تغییرات کاهش فشارخون بعد از فعالیت بهخوبی مشخص
نشده است .مشخص شده است که در میان سایر مکانیسمها ،تغییرات در سیستم عصبی خودکار ۳تا

1. Post Exercise Hypotension
2. Brito et al.
3. Autonomic Nerveus System
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حد زیادی تغییرات  PEHرا توضیح میدهد ( .)۲۰در این راستا ،تغییرپذیری ضربان قلب)HRV( ۱
که پیشبینیکنندهای مستقل از وقایع قلبی-عروقی است ( ،)۲۱میتواند بهعنوان یک متغیر ساده و
غیرتهاجمی استفاده شود ( HRV .)۲۲به تغییرات بین فواصل زمانی دو ضربه پشت سر هم و بهتعبیری
تغییرات بین تناوبهای  R-Rگفته میشود و بیان شده است که کاهش آن با افزایش میزان مرگومیر
در ارتباط است ( .)۲۳همچنین در افراد مبتال به فشارخون باال ،کاهش  HRVمشاهده شده است؛
درصورتیکه فعالیت ورزشی منظم به افزایش تغییرپذیری ضربان قلب منجر میشود ( .)۲۶ ،۲۷موروت
و همکاران ۲تأثیر یک دوره تمرین تداومی و تناوبی بر تغییرات  HRVرا بررسی کردند و نشان دادند
که بین تغییرات همودینامیک و  HRVارتباط وجود دارد ( .)۲۸آنها ذکر کردند که کاهش فواصل
 R-Rو مقادیر  HRVدر ساعت اول ریکاوری پس از ورزش میتواند پاسخی برای کاهش فشارخون در
مقایسه با جلسه کنترل باشد ( .)۲4در این زمینه بررسی امواج با فرکانس کوتاه )LF( ۳و نسبت امواج
فرکانس بلند و کوتاه ( )LFHFRبهعنوان بازتابدهنده فعالیت سمپاتیک ،امواج با فرکانس بلند)HF( 4
نشاندهنده فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک (و واحدهای تعدیلشده 5آنها که مقادیر شفافتری برای
بیان فعالیت سیستم عصبی هستند) و امواج با فرکانس خیلی کوتاه )VLF( ۶برای تعیین تعادل
سپاتوواگال مدنظر قرار گرفتهاند .بیان شده است که یک جلسه فعالیت ورزشی موجب کاهش HRV
میشود ( )۲5که با افزایش خطر مرگومیر در ارتباط است ( .)۲۳از طرفی سبک زندگی کمتحرک
نیز یکی از عوامل خطر قلبی-عروقی شناخته شده است که اهمیت بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت
ورزشی بر تغییرات قلبی این جامعه را افزایش میدهد ( .)۲۷بهرغم اهمیت تغییرات  HRVو ارتباط
آن با تغییرات همودینامیک ،در مطالعات اندک تغییرات  HRVپس از ورزش بررسی شده است و
بیشتر آنها بر فعالیتهای تداومی متمرکز شدهاند ( .)۲۸در همین راستا ،پرودل و همکاران ۷در
پژوهشی به این سؤ ال پاسخ دادند که فعالیت در صبح که با وقوع حوادث قلبی همراه است ،آیا باعث
افزایش  HRو کاهش  HRVشده و به افزایش خطر قلبی برای افراد سالم کمتحرک منجر میشود.
نتایج این پژوهش نشان داد که  nuLFتا  ۳۰دقیقه بعد از قطع فعالیت کاهش یافت ،اما همچنان

1. Hear Rate Variabality
2. Mourot et al.
3. Low Frequency Band
4. High Frequency Band
)5. Normalized Unit (nu
6. Very Low Frequency Band
7. Prodel et al.
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باالتر از سطوح استراحتی بود nuHF .تا  ۶۰دقیقه پس از ورزش افزایش یافت ،اما مقادیر آن کمتر
از سطوح استراحتی بود .همچنین نسبت  LF/HFتا  ۶۰دقیقه در ریکاوری کاهش یافت ،اما همچنان
باالتر از مقادیر سطوح استراحتی بود .این پژوهشگران نتیجه گرفتند انجامدادن فعالیت سبک هوازی
در صبح موجب تأخیر در ریکاوری  HRو  HRVدر افراد سالم کمتحرک نمیشود ()۲۷؛ با وجود این،
تأثیر فعالیتهایی با شدتهای بیشتر مانند فعالیتهای  HIIEدر زمانهای مختلف روز و تأثیر آن بر
عوامل همودینامیک و اتونومیک قلبی در این گروه از افراد همچنان مشخص نیست.
با توجه به اهمیت بررسی بیستوچهار ساعتۀ متغیرها در تشخیص بیماریها و همچنین ارتباط نزدیک
متغیرهای همودینامیک با عوامل خطر قلبی-عروقی ،و در کنار آن نامشخصبودن ارتباط ریتم
شبانهروزی فشارخون و وقایع قلبی ،اهمیت بررسی بیستوچهار ساعتۀ تغییرات همودینامیک بهعنوان
شاخصههای مهم قلبی و بررسی متغیرهای اتونومیک بهعنوان مؤلفههای مرتبط با ریسک قلبی و
تعیینکننده مکانیسم  ،PEHبهدنبال فعالیت ورزشی دوچندان میشود .همچنین سبک زندگی
کمتحرک یکی از عوامل خطر گسترش بیماریهای قلبی-عروقی شناخته شده است ( )۳۲-۳4و
بررسی عملکرد قلب بعد از فعالیت در افراد با این سبک زندگی اهمیت ویژهای در سالمت دارد .از
طرفی پژوهشها در این زمینه متناقض و محدود است و همچنان مشخص نیست که تأثیر فعالیت در
صبح و عصر بر تغییرات همودینامیک و اتونومیک طی  ۲4ساعت بعد از فعالیت چگونه خواهد بود؛
بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زمان فعالیت ورزشی در روز بر ریتم شبانهروزی متغیرهای
همودینامیک و اتونومیک قلبی انجام شد.
روش پژوهش
آزمودنیهای پژوهش هشت مرد جوان سالم با میانگین سنی  ۳۲ ± ۳سال و بدون سابقه فعالیت
ورزشی منظم بودند که داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند .میانگین  Vo2maxبرای آزمودنیها ( ml.
 ،۳9۸/۶۸ ۳±/۶۷ )kg−1.min−1میانگین قد (سانتیمتر)  ،۱۷۳ ± 9میانگین وزن (کیلوگرم) ± ۷/۱
 ۷4/۲و میانگین شاخص تودۀ بدنی (کیلوگرم بر مجذور متر)  ۲4/۷۶ ± ۳/۱۲بود .آزمودنیها ضمن
پرکردن فرم رضایتنامه متعهد شدند که در طول فرایند پژوهش از شرکت در هرگونه فعالیت ورزشی،
مصرف الکل و کافئین  ۲4ساعت قبل و در طی انجامشدن پژوهش خودداری کنند .همچنین از آنها
خواسته شد در مدتزمان شرکت در پژوهش روند عادی زندگی خود را ادامه دهند .تمامی مراحل
پژوهش توسط کمیته اخالق زیستی دانشگاه شهید بهشتی تأیید شد (.)IR.SBU.REC.1398.013
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پس از آشناسازی با تردمیل و پروتکل اجرایی ،آزمودنیها در اولین جلسه حضور خود در آزمایشگاه
برای اندازهگیری  VO2maxآماده شدند .آزمون توسط دستگاه تجزیه گازهای تنفسی ( Cortex
 )Metalyzer3B, Cortex Metamax3Bانجام شد و شامل پنج دقیقه گرمکردن با سرعت ۳/۲
کیلومتر/ساعت بود .بعد از آن افراد با سرعت چهار کیلومتر/ساعت شروع به پیادهروی یا دویدن روی
تردمیل کردند و هر دو دقیقه دو کیلومتر بر ساعت به سرعت نوارگردان افزوده شد تا به سرعت ۱۶
کیلومتر بر ساعت رسیدند .درصورت رسیدن به سرعت  ۱۶کیلومتر/ساعت ،هر دو دقیقه دو درصد به
شیب نوارگردان افزوده شد تا جایی که آزمودنی به واماندگی برسد و طبق معیارهای سازمان ACSM
آزمون را به پایان برساند .آزمودنیها در طی آزمون تشویق کالمی شدند ( .)۳5همچنین اندازهگیری
قد و وزن بهمنظور ارزیابی شاخص توده بدن در ابتدای این جلسه انجام شد .پس از آن آزمودنیها در
سه جلسه جداگانه فعالیت صبح ،فعالیت عصر و جلسه کنترل ،با حداقل سه تا چهار روز فاصله بین
آن به آزمایشگاه مراجعه کردند.
آزمودنیها در جلسه فعالیت صبح در ساعت  ۰۷:۰۰و در جلسه عصر در ساعت  ۱۷:۰۰در محل
آزمایشگاه حضور یافتند .پس از صرف میانوعدۀ مشخصشده (یک برش نان جو ،یک قاشق مربا
بههمراه یک لیوان آب معادل  ۱۳۰کالری) و اتصال دستگاه هولتر فشارخون و هولتر قلبی ،بهمدت
 ۳۰دقیقه در حالت نشسته استراحت کردند و پس از آن ارزیابی اولیه پیش از فعالیت در ساعت
 ۰۸:۰۰برای جلسه صبح و در ساعت  ۱۸:۰۰برای جلسه عصر انجام شد .بعد از گرمکردن (پنج دقیقه
پیادهروی روی تردمیل با سرعت  )۳/۲پروتکل اصلی فعالیت دویدن تناوبی روی تردمیل انجام شد.
فعالیت شامل  ۱۰وهلۀ یکدقیقهای با شدت  9۰-۸5درصد  VO2maxبود که با وهلههای یکدقیقهای
استراحت فعال با شدت  ۳۰درصد  VO2maxاز هم جدا شدند .در انتها پنج دقیقه سردکردن (پیادهروی
با سرعت  )۳/۲انجام شد .پس از اتمام فعالیت ،ارزیابی مؤلفههای همودینامیک شامل فشارخون
سیستولیک ،دیاستولیک ،فشارخون میانگین و ضربان قلب هر  ۱5دقیقه در روز و هر  45دقیقه در
شب بهمدت  ۲4ساعت انجام شد .همچنین ارزیابی متغیرهای اتونومیک شامل ،nuHF ،nuLF
 nuLFHFRو  VLFبهصورت مداوم در طول  ۲4ساعت انجام شد و گزارشهای آن بهازای هر پنج
دقیقه توسط دستگاه ارائه شد .در جلسه کنترل ارزیابی پایه پس از صرف میانوعده و  ۳۰دقیقه
استراحت انجام شد و پس از آن ۲4 ،ساعت اندازهگیری مطابق با زمانبندی جلسات فعالیت صورت
گرفت .از آزمودنیها خواسته شد تا در جلسه کنترل روال عادی زندگی خود را دنبال کنند.
پس از جمعآوری اطالعات میانگین دادهها در هر ساعت ارزیابی محاسبه و پس از آن برای حذف تأثیر
مقادیر پایه ،اختالف اعداد از مقادیر پیش از ورزش محاسبه شد و برای تحلیلهای آماری استفاده شد
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( .)۲9طبیعیبودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو -ویلک مشخص شد و برای تعیین تفاوت
میان دادههای سه جلسه از آزمون آنوای مکرر و در صورت معنادار بودن نتایج از آزمون تعقیبی زوجی
کانتراست ۱برای تعیین محل تفاوت استفاده شد .برای مشخصکردن تفاوت میان دادههای ساعات
بیداری ،خواب و  ۲4ساعت در سه جلسه ،ابتدا میانگین هر جلسه محاسبه شد (ساعات خواب ۲4:۰۰
تا  ،۰۸:۰۰ساعات بیداری  ۰۸:۰۰تا  )۲4:۰۰و پس از آن از آزمون آنوای مکرر یکطرفه و در صورت
معنادار بودن نتایج از آزمون تعقیبی زوجی برای تعیین محل تفاوت استفاده شد .تحلیلها با استفاده
از نرمافزار اسپیاساس ۲نسخه  ۲۳انجام شد و سطح معناداری آزمونها  P ≥ 0.05در نظر گرفته
شد.
نتایج
نـتایج حـاصل از تحلـیل دادهها نشان داد که تعـامل (جلسه × زمان) برای متـغیر فشارخون
سیـستولی معنـادار بـود ( .)P = 0.00نتایج مقایسه زوجها نشان داد که این تفاوت در ،۸ ،۶ ،5 ،۳
 ۱۷ ،۱4 ،۱۰و  ۱9ساعت بعد از فعالیت (در مقایسه با ارزیابی بعدی) برای جلسه فعالیت صبح در
مقابل جلسه کنترل (شکل شمارۀ یک) و در  ۱9 ،۱۶ ،۱5 ،۱۰ ،9 ،۶ ،5 ،۳و  ۲۰ساعت بعد از فعالیت
برای جلسه فعالیت عصر در مقایسه با جلسه کنترل (شکل شمارۀ دو) وجود داشت .همچنین
ارزیابیهای زمان خواب ،بیداری و بیستوچهار ساعته نشان داد که فشارخون سیستول جلسه کنترل
در مقایسه با فعالیت صبح در خواب ( )P = 0.00و  ۲4ساعت ( ،)P = 0.03جلسه کنترل با فعالیت
عصر در بیداری ( )P = 0.04و  ۲4ساعت ( )P = 0.02تفاوت معنادار داشت؛ درحالیکه مقایسه دادههای
فشار سیستولیک در فعالیت صبح و عصر تفاوت معناداری را نشان نداد (.)P < 0.05

1. Contrast
2. SPSS
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 تغييرات فشارخون سيستول در جلسه فعاليت صبح در مقايسه با جلسه کنترل-1 شکل
 تفاوت معنادار با ساعت بعد:*
Figure1- Systolic blood pressure changes in morning exercise and control session
*: significant difference with next hour

 تغييرات فشارخون سيستول در جلسه فعاليت عصر در مقايسه با جلسه کنترل-2 شکل
 تفاوت معنادار با ساعت بعد:*
Figure 2- Systolic blood pressure changes in evening exercise and control session
*: significant difference with next hour
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نتایج آزمون برای فشارخون دیاستولی تفاوت معنادار در سه جلسه را نشان داد ( .)P < 0.01این تفاوت
برای جلسه کنترل در مقایسه با فعالیت صبح در  ۱۸ ،۱۷ ،۱4 ،۶ ،۳و  ۱9ساعت بعد از فعالیت (شکل
شمارۀ سه) و برای جلسه کنترل با فعالیت عصر در  ۱۶ ،۱5 ،۱۰ ،۶ ،5 ،۳و  ۲۰ساعت بعد از فعالیت
(شکل شمارۀ چهار) معنادار ( )P < 0.01بود .ارزیابیهای زمان خواب ،بیداری و بیستوچهار ساعته
نشان داد که فشارخون دیاستول جلسه کنترل در مقایسه با فعالیت صبح در خواب ،جلسه کنترل با
فعالیت عصر در خواب ،بیداری و  ۲4ساعت و فعالیت صبح با عصر تنها در بیداری تفاوت معنادار
داشت (.)P < 0.01

شکل -۳تغييرات فشارخون دياستول در جلسه فعاليت صبح در مقايسه با جلسه کنترل
* :تفاوت معنادار با ساعت بعد
Figure 3- Diastolic blood pressure changes in morning exercise and control session
*: significant difference with next hour
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شکل  -4تغييرات فشارخون دياستول در جلسه فعاليت عصر در مقايسه با جلسه کنترل
* :تفاوت معنادار با ساعت بعد
Figure 4-Diastolic blood pressure changes in evening exercise and control session
*: significant difference with next hour

فشارخون میانگین تفاوت معناداری را در سه جلسه نشان داد و این تفاوت برای جلسه کنترل با
فعالیت صبح در  ۱۸ ،۱۷ ،۱4 ،۶ ،5 ،۳و  ۱9ساعت بعد از فعالیت معنادار بود ( .)P < 0.01مقایسه
جلسه کنترل با فعالیت عصر نیز در  ۱9 ،۱۶ ،۱5 ،۱۰ ،۶ ،5 ،۳و  ۲۰ساعت بعد از فعالیت معنادار بود
( .)P < 0.01ارزیابیهای زمان خواب ،بیداری و بیستوچهار ساعته نشان داد که فشارخون میانگین
جلسه کنترل در مقایسه با فعالیت صبح در خواب و  ۲4ساعت ،جلسه کنترل با فعالیت عصر در
بیداری و  ۲4ساعت و فعالیت صبح با عصر در بیداری و خواب تفاوت معنادار داشت (.)P < 0.01
نتایج حاصل از تحلیل دادههای ضربان قلب تفاوت معناداری را در سه جلسه نشان داد و این تفاوت
برای جلسه کنترل با فعالیت صبح در  ۸ ،۶ ،۱و  ۱5ساعت بعد از فعالیت معنادار بود (.)P < 0.01
مقایسه جلسه کنترل با فعالیت عصر نیز در  ۱۶ ،۳و  ۱9ساعت بعد از فعالیت معنادار بود (.)P < 0.01
همچنین ارزیابیهای زمان خواب ،بیداری و بیستوچهار ساعته نشان داد که ضربان قلب جلسه کنترل
با فعالیت عصر ،همچنین فعالیت عصر با صبح در بیداری و  ۲4ساعت تفاوت معنادار داشتند
(.)P < 0.01
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نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که تعامل برای متغیرهای  nuHF،nuLFو  nuLFHFRمعنادار
بود ( .)P < 0.01نتایج مقایسه زوجها نشان داد که این تفاوت برای متغیر  nuLFدر ۱9 ،۱۶ ،۷ ،۶ ،۲
و  ۲۰ساعت ،متغیر  nuHFدر  ۱9 ،۱۶ ،۷ ،۶ ،۲و  ۲۰ساعت (جدول شمارۀ یک) و برای متغیر
( nuLFHFRشکل شمارۀ پنج) در  ۱9 ،۱۶ ،۷ ،۶ ،۳و  ۲۰ساعت بعد از فعالیت برای جلسه فعالیت
صبح در مقابل جلسه کنترل و برای مقایسه جلسه فعالیت عصر با جلسه کنترل  unLFدر ،۱۰ ،۱
 ۱9 ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۳ ،۱۲و  ۲۰ساعت nuHF ،در  ۱9 ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۰و  ۲۰ساعت و
متغیر ( nuLFHFRشکل شمارۀ شش) در  ۱9 ،۱۷ ،۱۶ ،۱۳ ،۱۲و  ۲۰ساعت بعد از فعالیت وجود
داشت .همچنین نتایج تحلیل دادههای تعامل در متغیر  VLFتفاوت معناداری را نشان داد ( < P
 .)0.01تفاوت در این متغیر در مقایسه جلسه فعالیت صبح با جلسه کنترل تنها در شش  ۶پس از
فعالیت و در مقایسه فعالیت عصر با جلسه کنترل در  ۲۱ ،۱۶ ،۱۱ ،۱۰ ،9 ،۷و  ۲۲ساعت بعد از
فعالیت معنادار بود.
جدول  -1نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس دوسويه (درونگروهي و تعقيبي) براي مؤلفههاي  nuHFو
nuLF
Table 1- Results of two-way ANOVA (within group and post-hoc) for nuHF and
nuLF
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 نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس دوسويه (درونگروهي و تعقيبي) براي مؤلفههاي-1 ادامة جدول
nuLF  وnuHF
Table 1- Results of two-way ANOVA (within group and post-hoc) for nuHF and
nuLF

 در جلسه فعاليت صبح در مقايسه با جلسه کنترلHF  بهLF  تغييرات نسبت-5 شکل

 تفاوت معنادار با ساعت بعد:*
Figure 5- LF/HF ratio changes in morning exercise and control session
*: significant difference with next hour
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شکل -۶تغييرات نسبت  LFبه  HFدر جلسه فعاليت عصر در مقايسه با جلسه کنترل
* :تفاوت معنادار با ساعت بعد
Figure 6- LF/HF ratio changes in evening exercise and control session
*: significant difference with next hour

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجامشدن این پژوهش ،بررسی تأثیر زمان فعالیت ورزشی در روز بر ریتم شبانهروزی
متغیرهای همودینامیک بود که برای اولین بار در افراد سالم کمتحرک بهصورت بیستوچهار ساعته
ارزیابی شد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تغییرات فشارخون سیستول ،دیاستول و میانگین در
زمانهای پس از فعالیت صبح و عصر روند کاهشی داشت و این تغییرات بهترتیب تا  ۱9ساعت و ۲۰
ساعت بعد از فعالیت پایدار بود .همچنین میانگین تغییرات همودینامیک در زمان خواب ،بیداری و
 ۲4ساعت نشان داد که فشارخون بعد از فعالیت فارغ از زمان آن بهطور معناداری پایینتر از جلسه
کنترل بود .بررسی نمودار جلسه کنترل نشان داد که عالوهبر افزایش فشارخون صبحگاهی و انتهای
روز ( ،)۳۰فشارخون در ساعات خواب آزمودنیها افزایش داشت؛ با وجود این ،فعالیت به کاهش
فشارخون در ساعات خواب منجر شد و این میزان در فعالیت عصر بهطور معناداری پایینتر از جلسه
کنترل بود .همسو با نتایج پژوهش واالس و همکاران که نزدیکترین پژوهش به پژوهش حاضر است،
فعالیت در عصر به کاهش فشار سیستول زمان خواب و همچنین ابتدای صبح منجر شد (.)۳۱
عالوهبراین ،در پژوهش حاضر میزان فشارخون سیستول  ۲4ساعت بعد از فعالیت در جلسه فعالیت
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عصر بهطور معناداری پایینتر از جلسه کنترل بود .بریتو و همکاران با اضافهکردن جلسه کنترل برای
حذف تأثیر ریتم شبانهروزی نشان دادند که میزان  PEHدر صبح بیشتر از فعالیت در عصر است ()۱4؛
درحالیکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  PEHدر جلسات صبح و عصر در مدتزمان تقریباً مشابه
اتفاق افتاد .از طرفی فشارخون سیستول در ارزیابیهای خواب و بیداری و  ۲4ساعت تفاوت معناداری
با هم نشان نداد؛ با وجود این ،ارزیابیهای پژوهش بریتو و همکاران تنها در دو نوبت قبل و بعد از
ورزش بود و آزمودنیهای پژوهش نیز افراد مبتال به پیشفشارخونی بودند که با پژوهش حاضر
مقایسهشدنی نیست .شایان ذکر است در مطالعۀ حاضر عالوهبر جلسه کنترل برای درنظرگرفتن تأثیر
ریتم شبانهروزی ،تفاضل دادهها از مقادیر استراحتی محاسبه شد تا تأثیر فشارخون اولیه نیز حذف
شود که در پژوهشهای اخیر بر این مسئله تأکید شده است ( .)۳۶بهطورکلی ،تغییرات فشارخون در
خواب در افراد سالم بدون اختالالت خواب ناشی از تنظیم منفی سیستم سمپاتیک و تنظیم مثبت
سیستم پاراسمپاتیک است که با کاهش  ۲۰تا  ۲5درصدی ضربان قلب ۲9 ،درصد برونده قلبی۷ ،
درصد حجم ضربهای و افزایش  ۲۲درصدی مقاومت عروقی سیستمی در ارتباط است ( .)۳۲در همین
راستا ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان فعالیت  nuLFبازتابدهندۀ فعالیت سمپاتیک بعد از
فعالیت ورزشی فارغ از ساعت انجامدادن آن کاهش داشته است؛ درحالیکه  nuHFکه نشاندهنده
فعالیت پاراسمپاتیک است ،در جلسات فعالیت ورزشی در مقایسه با جلسه کنترل افزایش داشته است
که نشاندهنده تأثیر مثبت فعالیت بر کاهش فعالیت سمپاتیکی و غالبشدن پاراسمپاتیک پس از
ورزش است .افزایش فعالیت واگی پس از قطع فعالیت ورزشی به محافظت اولیه در مقابل مرگ ناگهانی
و فیبریالسیون بطنی منجر میشود؛ با وجود این ،بازگشت به حالت اولیه و تأخیر در تعادل سمپاتوواگی
اثر محافظت اولیه قلبی را کاهش خواهد داد ( .)۳۳از طرفی در میان مؤلفههای تغییرپذیری ضربان
قلب VLF ،که شاخصی از تعادل سمپاتوواگی است ،بیشترین ارتباط با مرگومیر دارد VLF .پایین با
مرگ ناشی از آریتمی نیز در ارتباط است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت ورزشی میزان
 VLFرا در صبح و عصر نسبت به جلسه کنترل بهطور معناداری افزایش داده است که نشاندهنده
تأثیرات مثبت فعالیت ورزشی در این زمینه است.
مشخص شده است که پاسخهای اتساع عروقی به هایپرمی واکنشی در عصر بیشتر از صبح است ()۳4
و این ریتم شبانهروزی احتماالً تأثیر ورزش بر عروق را تسهیل میکند .عالوهبراین ،پاسخهای اتساع
عروقی موضعی به فعالیت ورزشی بهدلیل میزان کمتر مواد تنگکنندۀ عروقی مانند آنژیوتنسین دو
در صبح ،تنها در فعالیت عصر اتفاق میافتد ( .)۳5با توجه به حساسیت بیشتر گیرندههای فشار در
عصر در مقایسه با صبح ( ،)۳۶مکانیسم احتمالی کاهش فشارخون در عصر افزایش پاسخ اتساع عروقی
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است که در ادامه به افت فشارخون منجر خواهد شد ( .)۱4از طرفی ریتم شبانهروزی فعالیت رنین
پالسمایی ۱که تعیینکنندۀ میزان ۲تغییرات فشارخون تحت عوامل بیرونی مانند فعالیت ورزشی است،
نشان میدهد که میزان آن در عصر بیشتر است؛ بنابراین یکی از مکانیسمهای احتمالی تغییرات
فشارخون بعد از فعالیت عصر ،فعالیت سیستم رنین-آنژیوتنسین است که درنهایت به تغییرات بیشتر
فشارخون در عصر منجر میشود ( .)۳۷بهطور میانگین ،فشار سیستول ،دیاستول و میانگین در زمان
خواب بعد از فعالیت صبح کمتر از فعالیت عصر و جلسه کنترل بود .بیان شده است که کاهش فشار
سیستول بعد از فعالیت در صبح با کاهش برونده قلبی همراه است که تنها در صبح اتفاق میافتد و
با افزایش مقاومت عروقی-سیستمی جبران نمیشود ( .)۱4برونده قلبی پایین بهدلیل کاهش حجم
ضربهای اتفاق میافتد و عنوان شده است که افزایش ضربان قلب در صبح کم است و باعث جبران
برونده کاهشیافته نمیشود ( .)۳۸نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که ضربان قلب در خواب،
بیداری و  ۲4ساعت در جلسه کنترل بیشتر از فعالیت صبح و عصر بوده است؛ بنابراین میتوان
مکانیسم مذکور را یکی از مسیرهای احتمالی برای کاهش فشارخون بعد از فعالیت عنوان کرد.
با توجه به تعداد زیاد وقایع قلبی در هنگام صبح ،دربارۀ فعالیتکردن در این ساعت نگرانیهایی وجود
دارد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت در صبح به  PEHو تغییر عوامل همودینامیک (که
تأثیر آن بهطور میانگین کاهشی بوده است) منجر میشود و این تغییرات تا  ۱9ساعت بعد از فعالیت
در مقایسه با جلسه کنترل معنادار بود؛ بنابراین به نظر میرسد فعالیت ورزشی در صبح موجب افزایش
ریسک وقوع حوادث قلبی طی دورۀ ریکاوری نمیشود .با وجود تأثیر کاهشی بیشتر فعالیت صبح بر
فشار هنگام خواب ،فعالیت عصر موجب کاهش فشار زمان بیداری و بیستوچهار ساعتی میشود که
این کاهش فشار شامل تأثیر بر فشار افزایشیافته در هنگام عصر و صبح روز بعد نیز میشود.
پیام مقاله
بهطورکلی ،براساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجهگیری کرد که فعالیت ورزشی فارغ از زمان
انجامدادن آن به اثرات کاهشی در متغیرهای همودینامیک و تعدیل اتونومیک قلب میشود .همچنین
فعالیت در صبح تأثیر بیشتری بر کاهش فشارخون زمان خواب دارد؛ درحالیکه فعالیت در عصر به
کاهش بیشتر فشارخون در زمان بیداری و  ۲4ساعت میشود .با توجه به محدودیتهای این پژوهش

)1. Plasma Renin Activity (PRA
2. Magnitude
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شامل کنترلنشدن میزان استرس و وعدههای غذایی افراد و با توجه به اهمیت ارزیابی تأثیر جنسیت،
پیشنهاد میشود در آینده پژوهشهایی مشابه با مطالعۀ حاضر با لحاظکردن موارد ذکرشده انجام
شود.
مالحظات اخالقي
در مطالعه حاضر ،رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان در پژوهش کسب شده است و تمامی مراحل
پژوهش توسط کمیته اخالق زیستی دانشگاه شهید بهشتی تأیید شد (.)IR.SBU.REC.1398.013
حامي مالي
این پژوهش هیچ گونه کمک مالی از سازمانهای تأمین مالی در بخشهای عمومی ،تجاری یا غیرانتفاعی
دریافت نکرده است.
مشارکت نويسندگان
تمام نویسندگان در طراحی ،اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
تشکر و قدرداني
نویسندگان پژوهش حاضر بدین وسیله از تمامی کسانی که ایشان را در انجام این تحقیق یاری کردند،
قدردانی میکنند.
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