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فؾبرخ ،ٖٛا٘تخبة ؽذ٘ذ .ؽزوتوٙٙذٌبٖ،ثز٘بٔ ٝتٕزیٙی ایشٔٚتزیه ٙٞذٌزیپ را در ٞ 4فتٞ ٚ ٝز ٞفت 3 ٝجّغ ٝا٘جبْ ٔیداد٘ذ .لجُ اس
ؽزٚع تٕزیٙبت  24 ٚعبػت پظ اس ا٘جبْ آخزیٗ جّغ ،ٝفؾبرخ ٚ ٖٛعٌٛ٘ٛزافی داپّز اس ؽزیبٖ ثبسٚیی دعت راعت آسٔٛد٘یٞب ٌزفتٝ
ؽذ .ارسیبثی دادٜٞب ثب اعتفبد ٜاس آسٔٚ t ٖٛاثغت ٝىزح پیؼ آسٔ-ٖٛپظ آسٔ ٖٛدر عيح ٔؼٙیداری p≤ 0/05ا٘جبْ ؽذ.
ًتايج:ىجك ٘تبیج ث ٝدعت آٔذ ،ٜتغییزات ٔؼٙیداری در ٔیشاٖ اتغبع ػزٚلی ٘بؽی اس جزیبٖ خ)FMD: Flow Mediated Dilatation(ٖٛ
( ٚ ،)p=0/001فؾبرخ ٖٛعیغتِٛیه( ٚ )p=0/006دیبعتِٛیه( )p=0/001در ٌز ٜٚآسٔٛد٘یٞب ٔؾبٞذ ٜؽذ.
ًتيجِگيزی:فؼبِیت ٚرسؽی ایشٔٚتزیه ٙٞذٌزیپ ثب تبحیز ٔخجت ثز ػّٕىزد ا٘ذٚتّیبَٔ ،یتٛا٘ذ ثٝىٛر ثبِمٜٛای اختالَ ػّٕىزد
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هقذهِ
ػزٚق ٍٟ٘ ٚذاری ٕٛٞعتبس لّجی-ػزٚلی ایفب ٔیوٙذ .اختالَ

پزخيز٘ ،مؼ ٔٛحز داؽت ٝثبؽذ .ثٙبثزایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت آعیت ٚ

اتغبع ٚاثغت ٝث ٝا٘ذٚتّیٔ ْٛیتٛا٘ذ اس ػٛأُ پبتٛص٘یه

اختالَ در ػّٕىزد ا٘ذٚتّیبَ ،یىی اس ٔىب٘یغٓٞبی افّی ثزای

آتزٚاعىّزٚس ،ثیٕبریٞبی ػزٚلی  ٚحٛادث حبد لّجی-ػزٚلی

افشایؼ خيز ثیٕبریٞبی لّجی–ػزٚلی ٔزتجو ثب افشایؼ چبلی

ثبؽذ(ٕٔ .)1ىٗ اعت تغییزات پبتِٛٛصیه در عبختبر  ٚػّٕىزد

ٔیثبؽذ( .)4ثزرعی اتغبع ػزٚلی ٘بؽی اس جزیبٖ خ ٖٛؽزیبٖ

ا٘ذٚتّی ،ْٛػٛالت سیبٖثبری ثز عالٔتی ا٘غبٖ ،داؽت ٝثبؽذ.

ثبسٚیی ،رایجتزیٗ رٚػ ٔٛرد اعتفبد ٚ ٜتىٙیه غیزتٟبجٕی

تغییزات در ػّٕىزد ا٘ذٚتّیبَ ٔیتٛا٘ذ ٔٙجز ث ٝافشایؼ

ثزای ارسیبثی ظزفیت اتغبع ػزٚلی ٔیثبؽذ .در ایٗ رٚػ ،ليز

٘فٛدپذیزی ثِ ٝیپٛپزٚتئیٗٞبی پالعٕب ،افشایؼ چغجٙذٌی ثٝ

ؽزیبٖ ثبسٚیی لجُ  ٚثؼذ اس یه دٚر ٜایجبد ایغىٕی ٘بؽی اس

ِٛوٛعیتٞب  ٚػذْ تؼبدَ در آساد وزدٖ فبوتٛرٞبیی و ٝتٛ٘ٛط

وبف فؾبرعٙج در ػن ،ٛا٘ذاسٌٜیزی ٔیؽٛد .اتغبع ٚاثغت ٝثٝ

ػزٚق  ٚا٘ؼمبد خ ٖٛرا تٙظیٓ ٔیوٙٙذ ،ؽٛد( .)2ایٗ وٝ

ا٘ذٚتّی ْٛثز اعبط درفذ افشایؼ ليز ؽزیب٘پظ اس ثبسوزدٖ

آیباختالَ در ػّٕىزد ا٘ذٚتّیبِیه ػّّی ثزای پزفؾبرخ٘ٛی

وبف فؾبرعٙج ،تخٕیٗ سدٔ ٜیؽٛد(.)5

ٔحغٛة ٔیؽٛد  ٚیب یه ػبُٔ ٔٛحز در آٖٕٞ ،چٙبٖ ٔٛرد

اس ىزف دیٍز ،ث٘ ٝظز ٔیرعذ فؼبِیت ٚرسؽی ٔٙبعت،

ثحج اعت .اىالػبت اخیز ،حبوی اسارتجبه پیچیذ ٚ ٜد ٚىزفٝ

ٔیتٛا٘ذ ػبُٔ ٕٟٔی در ثٟجٛد ػّٕىزد ا٘ذٚتّیبَ ثبؽذ .ؽٛاٞذی

در ایٗ خقٛؿ ٔیثبؽذ .ؽٛاٞذی ٚجٛد دارد و٘ ٝؾبٖ ٔیدٞذ

ٚجٛد دارد و٘ ٝؾبٖ ٔیدٞذ اختالَ در ػّٕىزد ا٘ذٚتّیبَ ثب

اختالَ درػّٕىزد ا٘ذٚتّیبَ در افزاد ،ثبالثزدٖ فؾبرخ ٖٛرا اس

فؼبِیت ٚرسؽی ثٟجٛد ٔییبثذ .ثٙبثزایٗ ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝاختالَ

ىزیك دادٜٞبی ٔىب٘یىی تغزیغ ٔیثخؾذ( .)3ثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ

در ػّٕىزد ا٘ذٚتّیبَ ٘مؼ ٕٟٔی در آغبس ،پیؾزٚی  ٚػٛارك

ثیٕبریٞبی لّجی-ػزٚلی ثب ػٛأُ خيزسای لّجی–ػزٚلی را

ثبِیٙی ثیٕبری ؽزیبٖ وز٘ٚزی داردٔ ،یتٛاٖ ٌفت در سٔبٖ

ٔیتٛاٖ ثب غیزىجیؼی ثٛدٖ عبختبر  ٚػّٕىزد ػزٚق ،ؽٙبعبیی

ا٘جبْ الذأبت پشؽىی ،فؼبِیتٞبی ٚرسؽی یه ٞذف ٔ ٟٓثٝ

وزد .ا٘ذٚتّی ْٛػزٚلی٘ ،مؼ ٕٟٔیذر تؼذیُ ت ٚ ٖٛعبختبر

ؽٕبر ٔیرٚد(ٔ .)6حممبٖ در تحمیمی ،تبحیز تٕزیٙبت ٚرسؽی ثز

ػزٚلی ایفب ٔیوٙذ  ٚدر ٔمبثُ ٔزاحُ اِٚی ٝپبتٛص٘یه

ػّٕىزد ا٘ذٚتّیبَ  ٚظزفیت ٚرسؽی ثیٕبراٖ ؽزیبٖ وز٘ٚزی در

آتزٚاعىّزٚس  ٚتزٔٚجٛس ،اس تِٛیذ فیشیِٛٛصیىی ػٛأُ

ٔمبیغ ٝثب ٌز ٜٚوٙتزَ را ٔٛرد ٔمبیغ ٚ ٝثزرعی لزار داد٘ذ .آٟ٘ب

ؽُوٙٙذٌی ٔب٘ٙذ٘ :یتزیىبوغبیذ ،پزٚعتبعیىّیٗ  ٚػٛأُ

اظٟبر داؽتٙذ ،فؼبِیت ٚرسؽی ٔیتٛا٘ذ ثبػج ثٟجٛد اتغبع

ؽُوٙٙذٌی ٞبیپزپالریشاعی(ٖٛاحزات آ٘تبٌ٘ٛیغتی) و ٝاس دیٛارٜ

ػزٚلی ٘بؽی اس جزیبٖ خ ٚ ٖٛظزفیت ٚرسؽی در ثیٕبراٖ ٔجتال

ػزٚق تزؽح ٔیؽ٘ٛذ ،حٕبیت ٔیوٙذ .ثب آتزٚاعّىزٚس ،ؽزیبٖٞب

ث ٝثیٕبری وز٘ٚزی ؽٛد و ٝایٗ ٔٛمٛع ٔغتمُ اس تغییزاتذر

ث ٝدِیُ ٚجٛد ٔٛاد چزثی  ٚوّغیٓ ،مخیٓ  ٚثبریه ٔیؽ٘ٛذ.

اِتٟبة ،فؾبر اوغیذاتی ٛیب عَّٞٛبی ِٔٛذ ا٘ذٚتّیبَ اعت(.)7

ؽزیبٖٞبی ثبریه ،ثبػج وبٞؼ جزیبٖ خ ٚ ٖٛافشایؼ ػٛأُ

ث٘ٝظز ٔیرعذ ىی یه فؼبِیت ٚرسؽی ،ثزای حفظ فؾبر وبفی

خيزسای حّٕ ٝلّجی ،عىت ٚ ٝعبیز ثیٕبریٞب ٔیؽ٘ٛذ.

خٖٛرعب٘ی  ٚتبٔیٗ جزیبٖ خ ٖٛدر ػزٚق وٛچهتز،

عَّٞٛبی ا٘ذٚتّیبَ ٘یش ٕٔىٗ اعت ػٛأُ ا٘مجبمی ٔؾتك ؽذٜ

ٔىب٘یغٓٞبیی ثزای ا٘غبع ٔٙبعت ػزٚق ثشريتز ثبالدعت وٝ

اس ا٘ذٚتّیبَ را تِٛیذ وٙٙذ .ػّٕىزد ٘بٔٙظٓ ا٘ذٚتّیبَ ثب فؾبر

ٕٔىٗ اعت در ػنالت فؼبَ لزار داؽت ٝثبؽٙذٛٔ ،رد ٘یبس اعت.

خ ٖٛثبال ،ارتجبه سیبدی دارد .در تحمیمبتٕٛٞ ،ارٜ

دٔٚىب٘یغٓ ثزای ؽزٚع اتغبع ػزٚق ثبالدعت پیؾٟٙبد ؽذٜ

ٌؾبدوٙٙذٌی ٘بؽی اس ا٘ذٚتّی ْٛث ٝػٛٙاٖ یه ؽبخـ

اعت ،و ٝؽبُٔ اتغبع ػزٚلی ٘بؽی اس جزیبٖ خ ٚ ٖٛاتغبع

ػّٕىزدی ا٘ذٚتّیبَ ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٔیٌیزد .ایٗ ىٛر ثٝ

ػزٚق ٞذایت ؽذٔ ٜیثبؽذ .در ایٗ پضٞٚؼ ،اتغبع ػزٚلی ٘بؽی

هجلِ داًشگاُ علَم پششكي ٍ خذهات بْذاشتي ـ درهاًي شْيذ صذٍقي يشد

دٍرُ بيست ٍ سَم ،شوارُ ّفتن ،هْز4231
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افشایؼ تٙؼ ثزؽی ،ثبػج اتغبع ػزٚلی ٔیؽٛد و ٝتبثؼی اس

ٔيبِؼ ٝحبمز ٘یٕ ٝتجزثی اس ٘ٛع پیؼآسٔ–ٖٛپظآسٔ٘ٛجٛد.

ٔیشاٖ ثزػ دیٛار /r3(ٜجزیبٖ) ٚ ٚیغىٛسیت ٝخٖٛرعب٘ی

جبٔؼ ٝآٔبری ایٗ پضٞٚؾؾبّٔش٘بٖ ٔجتال ث ٝپزفؾبرخ٘ٛی ثب

اعت( .)8ارتجبه ثیٗ اختالَ ػّٕىزد ا٘ذٚتّیبَ ٚپزفؾبر خ٘ٛی

ٔحذٚد ٜعٙی  30-55عبَ در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ٘ذ ،ث ٝىٛریىٝ

ث ٝخٛثی احجبت ؽذ ٜاعت .دادٜٞبی ٔٛجٛد در ٔيبِؼ ٝوٛٞٛرت

ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبری در ایٗ تحمیكٔ ،تؾىُ اس  14سٖ ٔجتال ثٝ

فزأیٍٟٙبْ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ ؽذت پزفؾبر خ٘ٛی ثب درج ٝاختالَ

پزفؾبرخ٘ٛی ٔزاجؼٝوٙٙذ ٜث ٝدرٔبٍ٘ب ٜأبْ رمب ؽٟز ؽیزاس

ػّٕىزد ا٘ذٚتّیبَ ارتجبه ٔغتمیٓ ٔ ٚخجتی دارد(.)9

ثٛد٘ذ .ؽی ٜٛا٘تخبة ثذیٗ فٛرت ثٛد و ٝلجُ اس ٚرٚد ث ٝاتبق

ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج ٔتٙبلل تحمیمبت در ایٗ سٔیٔ ٚ ٝٙيبِؼبت

پشؽه ٔتخقـ لّت  ٚػزٚق ،ثزای ثیٕبراٖ ىزح ٔٛرد٘ظز

ا٘ذوی و ٝدر ایزاٖ ،پیزأ ٖٛتبحیز تٕزیٙبت ایشٔٚتزیه

تٛمیح داد ٚ ٜپیؾٟٙبد ٔیؽذ ثیٕبراٖ در یه ثز٘بْ ٛٞرسؽی

ٙٞذٌزیپ ثز ػّٕىزد ػزٚق در افزادی و ٝدچبر اختالَ

یه ٔب ٝٞؽزوت وٙٙذ .عپظ افزاد ػاللٕٙذ ،فزْ رمبیت٘بٔٝای

عبختبری در ػزٚق ٔیثبؽٙذ(٘ظیز ثیٕبراٖ ٔجتال ث ٝپزفؾبر

و ٝحبٚی اىالػبت ؽخقیٛ٘ ،ع  ٚعبثم ٝثیٕبری ٚدارٞٚبی

خ٘ٛی) ا٘جبْ ٌزفت ٝاعت ٕٞ ٚچٙیٗ ثب تٛج ٝث ٝعِٟٛت ا٘جبْ

ٔقزفی ثٛد را تىٕیُ وزد ٚ ٜثؼذ اس تأییذ پشؽه ٔتخقـ،

تٕزیٙبت ایشٔٚتزیه  ٚلبثّیت ا٘جبْ آٖ در ٞز ٔىب٘ی ث٘ ٝظز

ثیٕبرا٘ی و ٝپزفؾبرخ٘ٛی داؽتٙذ ،غیز ٚرسؽىبر ثٛد٘ذ(حذالُ ثٝ

ٔیرعذ ا٘جبْ تحمیك حبمز ،مزٚری اعتِ .ذا ٔحمك

ٔذت ٔ 6ب ،ٜفؼبِیت ٚرسؽی ٔٙظٕی ٘ذاؽتٙذ) ٘ ٚیش دارای عبثمٝ

ثزآٖ ؽذ ٜاعت تب ثب ایٗ ٔيبِؼ ،ٝتبحیز ٞ 4فت ٝفؼبِیت

جزاحی لّت ٘جٛد٘ذ ،ا٘تخبة ؽذ٘ذ .در ٟ٘بیت 14 ،ثیٕبر اس ثیٗ

ایشٔٚتزیه ٙٞذٌزیپ ثز ٔیشاٖ تغییزات اتغبع ػزٚلی ٘بؽی اس

ثیٕبرا٘ی و ٝتٛعو پشؽه ،ثزای ؽزوت در ثز٘بٔ ٝتٕزیٙی ٔٛرد

جزیبٖ خ ٚ ٖٛفؾبر خ ٖٛرا در ثیٕبراٖ ٔجتال ث ٝپزفؾبر خ٘ٛی

تأییذ لزار ٌزفتٙذ ث ٝفٛرت تقبدفی ،ا٘تخبة ٌزدیذ٘ذ .در جذَٚ

ثزرعی ٕ٘بیذ.

ٔ ،1ؾخقبت آسٔٛد٘یٞب ارائ ٝؽذ ٜاعت.
جذ :1 َٚآٔبر تٛفیفی ٔزثٛه ث ٝآسٔٛد٘یٞب
سي (سال)

ٔیبٍ٘یٗ
ا٘حزاف اعتب٘ذارد

51
10/24

ٍسى (کيلَگزم)

ٔیبٍ٘یٗ
ا٘حزاف اعتب٘ذارد

73/96
7/01

قذ (ساًتيهتز)

ٔیبٍ٘یٗ
ا٘حزاف اعتب٘ذارد

155/32
5/46

BMI

ٔیبٍ٘یٗ
ا٘حزاف اعتب٘ذارد

30/69
3/93

دارٍی هصزفي هْارکٌٌذُ ACE

وبپتٛپزیُ
ا٘بالپزیُ
ِٛسارتبٖ

٘ 5فز
٘ 4فز
٘ 5فز

در اثتذا ،حذاوخز ا٘مجبك ارادی ٞز فزدٔ ،ؾخـ ٔیؽذ .ثذیٗ

حذاوخز ٘یزٚی خٛد( )MVCرا ٚارد ٕ٘بیٙذ .عپظ ثزای ٞز

ٔٙظٛر ،اس افزاد درخٛاعت ؽذ در حبِت ٘ؾغت ٚ ٝثب ساٚی ٝػٕٛد

ؽخـ 30،درفذ اس حذاوخز ٘یزٚیی وٚ ٝارد ٔیوزدٔ ،حبعجٝ

در ٔفقُ آر٘ج ،دیٙبٔٔٛتز را در دعت راعت خٛد ثٍیز٘ذ ٚ

ؽذ .در ٞز جّغ ٝتٕزیٙی ،تٕبٔی آسٔٛد٘یٞب ثٔ ٝذت  10دلیمٝ
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اس جزیبٖ خٔ ،ٖٛذ٘ظز اعت .افشایؼ جزیبٖ خ ٖٛاس ىزیك

رٍش بزرسي
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ػُٕ ٌزْ وزدٖ را ا٘جبْ ٔیداد٘ذ  ٚعپظ اس افزاد درخٛاعت

ٔتغیزٞبی ٚاثغت ،ٝاس آسٔ ٚ t ٖٛجٟت رعٓ ٕ٘ٛدارٞب اس ٘زْافشار

ٔیؽذ و ٝثٙؾیٙٙذ  ٚدیٙبٔٔٛتز را در دعت راعت خٛد در حبِتی

 Excelاعتفبد ٜؽذ.

ٔذت  2دلیم ٝثب ؽذت  30درفذ  MVCخٛد ،دعتٍب ٜدیٙبٔٔٛتز

ٌزفت .عيح ٔؼٙیداری تجشی ٚ ٝتحّیُ آٔبری تحمیك حبمز

ٙٞذٌزیپ را ٍ٘ ٝداؽت ٚ ٝثؼذ اس  2دلیم ٝاعتزاحت  ٚدٚر د ْٚرا

 α>0/05ثٛد ٔ ٚمبدیز ٔتغیزٞب ث ٝفٛرت  M±SEثیبٖ ؽذ.

ٔجذداً ثب ٕٞبٖ دعت راعت ،تىزار وٙذ .ثٕٞ ٝیٗ تزتیت ،افزاد 4

ًتايج

دٚر ٜتٕزیٗ را تىٕیُ ٕ٘ٛد٘ذ .عپظ 5 ،دلیم ٝعزد وزدٖ تٛعو

در پبیبٖ تحمیكٔ ،ؾخـ ٌزدیذ پظ اسا٘جبْ ٞ 4فت ٝفؼبِیت

ثیٕبر فٛرت ٌزفت .فزد ایٗ وبر را ثٔ ٝذت ٞ 4فتٞ ٚ ٝز ٞفت3 ،ٝ

ٚرسؽی ایشٔٚتزیه ٙٞذٌزیپ ،تغییزات ٔؼٙیداری در اتغبع ػزٚلی

جّغ ٝاجزا ٔیوزد 24 .عبػت لجُ اس اِٚیٗ جّغ 24ٚ ٝعبػت

ٚاثغت ٝث ٝجزیبٖ خ ٖٛثیٕبراٖ پزفؾبرخ٘ٛی،لجُ  ٚثؼذ اس ا٘جبْ

ثؼذ اس آخزیٗ جّغ ٝتٕزیٙی ،فؾبر خ٘ٛجیٕبراٖ ا٘ذاسٌٜیزیؽذٛٞ

تٕزیٙبت رخ ٔیدٞذ(ٕٞ .)p;0/001چٙیٗ ٔؾخـ ٌزدیذ پظ اس

عپظ آسٔٛد٘یٞب ثب ٔزاجؼ ٝث ٝوّیٙیه عٌٛ٘ٛزافی داپّز ،ا٘جبْ

ا٘جبْ چٟبر ٞفت ٝتٕزیٙبت ایشٔٚتزیه ٙٞذٌزیپ ،فؾبرخٖٛ

داد٘ذ.در ایٗ پضٞٚؼ ،جٟت ٔحبعجٔ ٝیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر ،اس

عیغتِٛی( ٚ )p;0/006فؾبرخ ٖٛدیبعتِٛی( )p;0/001وبٞؼ

آٔبر تٛفیفی  ٚثزای ثزرعی تفبٚت ثیٙپیؼآسٔ ٚ ٖٛپظآسٖٔٛ

ٔؼٙیداری پیذا ٔیوٙذ(جذ ،2 َٚؽىُ .)1

جذ :2 َٚتغییزات فؾبر خ ٖٛعیغتِٛی  ٚدیبعتِٛی  ٚاتغبع ػزٚلی ٚاثغت ٝث ٝجزیبٖ
سهاى

هياًگيي

اًحزاف هعيار

کلَهگزٍف-اسويزًف

آسهَى تي ٍابستِ

Sig

فشار سيستَلي

پیؼآسٖٔٛ
پظآسٖٔٛ

134/6
129/3

8/2
6/16

0/693
0/975

3/32

0/006

فشار دياستَلي

پیؼآسٖٔٛ
پظآسٖٔٛ

85/71
80/7

5/5
4/32

0/778
1/091

4/77

0/001

پیؼآسٖٔٛ
پظآسٖٔٛ

5/15
6/92

3/63
3/17

0/946
0/828

اتساع عزٍقي ٍابستِ بِ
جزياى ()FMD

8/79

0/001

ؽىُ ٔ :1یبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف ٔؼیبر در لجُ  ٚثؼذ اس تٕزیٙبت ایشٔٚتزیه
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ؤ ٝفقُ آر٘ج ػٕٛد ثٛد ،ثٍیز٘ذ .آٍ٘ب ٜاس فزد خٛاعت ٝؽذ ثٝ

تجشی ٚ ٝتحّیُ ثب اعتفبد ٜاس ٘زْ افشار ٘ SPSSغخ 16 ٝا٘جبْ
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بحث
ایشٔٚتزیه ،تبحیز ٔؼٙیداری ثز ٔیشاٖ  ٚ FMDفؾبرخ ٖٛدارد.

فزآیٙذ افشایؼ ثبؽذ -1 :افشایؼ تٙؼ ثزؽی در فؼبِیت

فؾبرخ ٖٛث ٝاختالَ ػّٕىزد ا٘ذٚتّیبَ ٔزثٛه ٔیؽٛدو ٝؽبُٔ

فیشیِٛٛصیىی ٘ ٚیٕ ٝػٕز ٘یتزیهاوغبیذ  -2افشایؼ فؼبِیت

ؽزایو ٚیضٜای ٔیثبؽذ  ٚثب وبٞؼ ؽىُپذیزی  ٚیب وبٞؼ

آ٘تیاوغیذاٖٞب  -3تغییزات ٔ ٟٓدر عبختبر ػزٚق  ٚیب افشایؼ

ػّٕىزد ٘یتزیه اوغبیذ(ٌؾبدوٙٙذ ٜػزٚلی) ٕٞزا ٜاعت،

اتغبع ػزٚلی ٚاثغت ٝث ٝجزیبٖ خ.)11(ٖٛ

ٕٞچٙیٗ ث ٝتخزیت آتی اتغبع ٚاثغت ٝث ٝا٘ذٚتّیبَ ٔٙجز
ٔیؽٛد (.)10

ػزٚق ٔحیيی ىی فؼبِیت ٚرسؽی ثب ٔحزنٞبی فیشیىی
ٔتؼذدی ٕٞب٘ٙذ افشایؼ تٙؼ ثزؽی ،افشایؼ فؾبرخٚ ٖٛ

در تحمیك حبمزٔ ،ؾخـ ؽذ تٕزیٙبت ایشٔٚتزیه

٘یزٞٚبی فؾبری وٍٕٞ ٝی ٔیتٛا٘ٙذ ث ٝىٛر غیزٔغتمیٓ ثز

یهٔب ،ٝٞػبُٔ تحزیىی ٔٙبعجی ثزای افشایؼ ٔ FMDیثبؽذ ٚ

ػّٕىزد ا٘ذٚتّیبَ تبحیز ثٍذار٘ذٛٔ ،اجٔ ٝیؽ٘ٛذ .فؼبِیت ٚرسؽی

در ٘تیج ٝایٗ تٕزیٙبت ٔیتٛا٘ذ در جٟت ثٟجٛد ػّٕىزد

ٙٞذٌزیپ ثب ؽذت پبییٗ FMD ،را در افزاد عبِٓ ،افشایؼ دادٜ

ا٘ذٚتّیبَٛٔ ،حز ثبؽذٕٞ ٚ McGowan .ىبراٖ ،در ٔيبِؼٝای ثٝ

اعت( .)12ایٗ ٔؾبٞذات ثب افشایؼ تٙؼ ثزؽی ،ىی فؼبِیت

ثزرعی تغییزات  ٚ FMDفؾبرخ ٚ ٖٛپزٚفبیُٞبی چزثی در

ٚرسؽی ٘ ٚیزٚی افيىبن ایجبد ؽذ ٜدر ٔمبثُ ا٘ذٚتّیٕٞ ْٛزاٜ

افزاد پزفؾبری خ ٖٛىی فؼبِیت ٚرسؽی ایشٔٚتزیه پزداختٙذ.

ثٛد ؤ ٝحزوی ثزای افشایؼ ػّٕىزد ا٘ذٚتّیبَ-و ٝغبِجبً ثٝ

یه ٌز ،ٜٚتٕزیٙبت ایشٔٚتزیه ٙٞذٌزیپ یهىزفٌ ٚ ٝز ٜٚدیٍز

د٘جبَ فؼبِیت ٚرسؽی رخ ٔیدٞذٔ ،یثبؽذ(٘ .)12تبیج تحمیمبت

تٕزیٙبت ایشٔٚتزیه ٙٞذٌزیپ دٚىزف ٝرا ا٘جبْ داد٘ذ .ثز٘بٔٝ

٘ؾبٖ ٔیدٞذ تٙؼ ثزؽی ٔحزن تِٛیذ ٘یتزیهاوغبیذ اس

تٕزیٙی آٟ٘ب ٞ 8فتٞ ٚ ٝز ٞفت 2 ٝجّغ ٝسیز ٘ظز ٔغتمیٓ ٔزثی

ا٘ذٚتّیبَ  ٚاتغبع ػزٚلی اعت  ٚتغییز ؽىُ ؽزیبٖ ،ىی مزثبٖ

ثٛد  ٚیه جّغ٘ ٝیش فزد ،ؽخقبً در خب٘ ٝتٕزیٙبت را ا٘جبْ

لّت(ا٘مجبك ػنّ ٝلّت) ،عّ َٛا٘ذٚتّیبَ را ثزای تزؽح ٘یتزیه

ٔیداد٘ .تبیج ایٗ تحمیك ٘ؾبٖ داد در ٞیچ یه اس ٌزٜٞٚب،

اوغبیذ تحزیه ٔیوٙذ و ٝاس تغییزات غیزٔغتمیٓ در تٙؼ

تغییزی در پزٚفبیُٞبی چزثی رخ ٘ذاد ٜاعت در حبِیو ٝثٝ

ثزؽی اعت(.)11

د٘جبَ ٞ 8فت ٝتٕزیٗ ،تغییز لبثُ تٛجٟی در فؾبرخٖٛ

ٕٞ ٚ Gonzalezىبراٖ ،ارتجبه ثیٗ ػٛأُ ٕٛٞدیٙبٔیه

عیغتِٛیه در ٞز دٌٚز ٜٚرخ ٔیدٞذ أب فؾبرخ ٖٛدیبعتِٛیه

ٚرسؽی  ٚتغییزات در ػّٕىزد ػزٚق ٔحیيی را ث ٝد٘جبَ فؼبِیت

ثذ ٖٚتغییز ثبلیٔب٘ذ ٜاعتٕٞ .چٙیٗ افشایؼ چؾٍٕیزی در

ٚرسؽی ٙٞذٌزیپ ثزرعی وزد٘ذ .در ایٗ تحمیك 14 ،فزد عبِٓ

 FMDدر ٌزٞٚی و ٝتٕزیٙبت دٚىزف ٝا٘جبْ ٔیداد٘ذ رخ

ثب ٔحذٚد ٜعٙی  18تب  34عبَ ؽزوت داؽتٙذ و ٝفؼبِیت را ثب

ٔیدٞذ  ٚایٗ افشایؼ در ٌز ٜٚثب تٕزیٙبت یهىزف ،ٝفمو در

ا٘مجبك عزیغ  ٚآٞغت ٝثٔ ٝذت  30دلیم ٝا٘جبْ ٔیداد٘ذ .ىی

دعت درٌیز تٕزیٗ اتفبق ٔیافتذ(ٕٞ .)7ب٘يٛر ؤ ٝؾبٞذٜ

فؼبِیت ٚرسؽی فؾبرخ ٚ ٖٛتٙؼ ثزؽی ا٘ذاسٌٜیزی ؽذ  ٚپظ

ٔیؽٛد ٘تبیج تحمیك اخیز ثب ٘تبیج تحمیك حبمز ٕٞخٛا٘ی

اس  30دلیم ٝثبسٌؾت ث ٝحبِت اِٚی ٝپظ اس تٕزیٗ FMD ،در

دارد(فؾبرخ ٖٛعیغتِٛیه ٘ .)FMD ٚتبیج ایٗ تحمیكٔ ،ذت

حبِت اعتزاحت ،ا٘ذاسٌٜیزی ؽذ٘ .تبیج حبوی اس آٖ ثٛد وٝ

سٔبٖ ٞ 4فت ٝرا ثزای ٔؾبٞذ ٜتغییزات ٔؼٙیدار در ٚ FMD

ا٘مجبمبت دیٙبٔیىی و ٝفؼبِیت ا٘مجبمی ثبالیی دار٘ذ ػّٕىزد

فؾبرخ ،ٖٛالسْ دا٘غتٕٞ .چٙیٗ یبفتٞٝبی تحمیك حبوی اس آٖ

ػزٚلی ٔحیيی را در افزاد عبِٓ ٔختُ ٔیوٙٙذ .ثیؾتزیٗ

اعت و ٝتٕزیٙبت ایشٔٚتزیه  ٚریتٕیه ٙٞذٌزیپ ،اتغبع

یبفتٞٝبی جذیذ در ایٗ ٔيبِؼ ،ٝارتجبه ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ فؾبرخٖٛ

ػزٚلی ٚاثغت ٝث ٝا٘ذٚتّیبَ را در افزادی و ٝدر ػّٕىزد آٖ

ثبال ىی فؼبِیت ٚرسؽی  ٚوبٞؼ ػّٕىزد ػزٚق ٔحیيی ثٝ

اختالَ دار٘ذ  ٚتحت درٔبٖ دارٚیی ثزای فؾبرخٞ ٖٛغتٙذ،

د٘جبَ فؼبِیت ٚرسؽی ثٛد٘ .تیج ٝایٗ تحمیك ٘ؾبٖ داد و ٝثٝ
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در پضٞٚؼ حبمزٔ ،ؾخـ ٌزدیذا٘جبْ چٟبر ٞفت ٝتٕزیٙبت

افشایؼ ٔیدٞذٔ .ىب٘یغٓٞبی ٔختّفی ٔیتٛا٘ذ ٔغئ َٛایٗ
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د٘جبَ فؼبِیت ٚرسؽی حبد ثب فؼبِیت ا٘مجبمی ثبال ،اختالَ در

 Mizia-Stecاؽبر ٜوزد .در ٔيبِؼٝای و ٝتٛعو ٚ Mizia-Stec

ػّٕىزد ػزٚق ٔحیيی ایجبد ٔیؽٛد و ٝثب ٔحزنٞبی

ٕٞىبراٖ ا٘جبْ ٌزفت ،تفبٚت در  FMDثیٗ ثیٕبراٖ ٔزد  ٚسٖ

فؾبرخ ٖٛدر افزاد عبِٓ ،ارتجبه دارد( .)13ثب ٔمبیغ٘ ٝتبیج

ٔجتال ث ٝثیٕبری ػزٚق وز٘ٚزی ا٘جبْ ؽذ٘ .تبیجٙؾبٖ داد

تحمیك  ٚ Gonzalezتحمیك حبمزٔ ،ؾخـ ٔیؽٛد و ٝػذْ

در س٘بٖ ث ٝىٛر چؾٍٕیزی ثبالتز ثٛد و ٝاحتٕبالً ٘بؽی اس تفبٚت

ٕٞخٛا٘ی در ثزخی ٘تبیج ٚجٛد دارد .اس دالیُ ػٕذ ٜایٗ

در ليز ؽزیبٖ ثبسٚیی پبیٔ ٝیثبؽذ  ٚایٗ ٔٛمٛع ٕٔىٗ اعت

٘بٕٞخٛا٘ی ٔیتٛاٖ ث ٝپزٚتىُ تٕزیٙی  ٚؽزایو اِٚی ٝآسٔٛد٘یٞب

ث ٝػّت تفبٚت جٙغیتی در ا٘ذٚص٘ش اتغبػی ٕٞ ٚچٙیٗ تفبٚت

اؽبر ٜوزد .در تحمیك حبمز اس تٕزیٙبت ایشٔٚتزیه یه ٔبٝٞ

در ٚمؼیت ٛٞرٔ٘ٛی ثبؽذ(.)15

FMD

آٞغت ٝاعتفبد ٜؽذ ٜاعت  ٚث٘ ٝظز ٔیرعذ ؽزایو آسٔٛد٘یٞب

تحمیك حبمز ٔیتٛاٖ ثٔ ٝىب٘یغٓٞبی ٔيزح ثزای احزات

اس جّٕ ٝعبِٓ یب ثیٕبر ثٛدٖ  ٚؽزایو عٙی ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ٛع

وبٞؾی فؾبر خ٘ ٖٛبؽی اس فؼبِیتٞبی ٚرسؽی اؽبر ٜوزد:

ثز٘بٔ ٝتٕزیٙی ٔ ٚذت سٔبٖ ایٗ تٕزیٙبت اس جّٕ ٝػٛأُ ٔٛحز

عبسٌبریٞبی ػقجی–ٛٞرٔ٘ٛی ،ػزٚلی  ٚعبختبری .وبٞؼ در

ثز فؾبرخٔ FMD ٚ ٖٛیثبؽذ.

وبتىٛالٔیٗٞب ٔ ٚمبٔٚت ٔحیيی وُٙٔ ،جز ث ٝثٟجٛد حغبعیت

ٕٞ ٚ Changىبراٖ ٔيبِؼٝای ثٙٔ ٝظٛر تبحیز فؼبِیت ٚرسؽی

ث ٝا٘غِٛیٗ  ٚتغییز در اتغبع وٙٙذٜٞب  ٚتًٙوٙٙذٜٞبی ػزٚلی

وٛتبٜٔذت ثز  FMDؽزیبٖ ثبسٚیی در افزاد جٛاٖ عبِٓ ا٘جبْ

ٔیؽٛد .ایٗ تغییزات تب حذٚدی ٔیتٛا٘ذ احزات مذ فؾبرخ٘ٛی

داد٘ذ .در ایٗ تحمیك ٘یش ٔؾخـ ؽذ ٔیشاٖ FMDپظ اس

و٘ ٝبؽی اس فؼبِیت ٚرسؽی اعت را تٛمیح دٞذ .ثٙبثزایٗ

آسٔ،ٖٛوبٞؼ ٔییبثذ .ث٘ ٝظز ٔیرعذ د٘ ٚىت ٝافّی در ػذْ

ٔیتٛاٖ ٌفت احتٕبالً ا٘جبْ ٞ 4فت ٝتٕزیٙبت ایشٔٚتزیه ٕٞزاٜ

ٕٞخٛا٘ی ٘تبیج تحمیك اخیز  ٚتحمیك حبمز ٚجٛد دارد٘ .ىتٝ

ثب یهعزی عبسٌبریٞبی ػزٚلیٔ ،یتٛا٘ذ ٔٙجز ث ٝافشایؼ

٘خغت ،ؽزایو آسٔٛد٘یٞب اس ٘ظز عبِٓ  ٚثیٕبر ثٛدٖ ٔیثبؽذ اس

 ٚ FMDوبٞؼ فؾبرخ ٖٛؽٛد .ثب ثزرعی ٘تبیج تحمیمبت ا٘جبْ

ىزف دیٍز ٘ٛع پزٚتىُ تٕزیٙی ٘یش ػبُٔ تبحیزٌذار دیٍز

ؽذ ٜدر ایٗ سٔی ،ٝٙث٘ ٝظز ٔیرعذ  FMDث ٝد٘جبَ فؼبِیت

ٔیثبؽذ .ثزای ایجبد افشایؼ  ،FMDاِٚیٗ ٔٛمٛع افشایؼ تِٛیذ

ٚرسؽی ىٛال٘ی ٔذت ٙٔ ٚظٓ ٔیتٛا٘ذ افشایؼ پیذا وٙذ وٝ

ٔتبثِٛیتٞبی ٌؾبدوٙٙذ ٜػزٚق ٔیثبؽذ و ٝث٘ ٝظز ٔیرعذ

ثزای ثیٕبریٞبی لّت-ػزٚلی عٛدٔٙذ اعت(.)10

فؼبِیت ٚرسؽی ٔیتٛا٘ذ یه ػبُٔ تحزیىی ثزای ایٗ ٔٛمٛع

سٔب٘یو ٝاس تٕزیٙبت یه جّغٝای اعتفبدٔ ٜیؽٛد افشایؼ

ٔیثبؽذ .أب ثبیغتی تٛج ٝداؽت و ٝعيح آٔبدٌی ثذ٘ی

فؾبرخ ٖٛو ٝث ٝد٘جبَ تزؽح ٛٞرٖٔٞٛبی عٕپبتیه رخ

آسٔٛد٘یٞب ثز آعتب٘ ٝتحزیه تِٛیذ ٔتبثِٛیتٞبی ٌؾبدوٙٙذٜ

ٔیدٞذ ٘بؽی اس وبٞؼ ٔ FMDیثبؽذ أب سٔب٘یو ٝتٕزیٙبت

٘بؽی اس فؼبِیت ٚرسؽی ٔٛحز ٔیثبؽذ( .)14در تحمیك ٚ Chang

ٚرسؽی ٔٙبعت(رعیذٖ ث ٝآعتب٘ ٝتحزیه ثزای تحزیه

ٕٞىبراٖ ،ث٘ ٝظز ٔیرعذ و ٝآسٔ ٖٛثزٚط ٘تٛا٘غت عيٛح

ٔىب٘یغٓٞبی درٌیز در افشایؼ  FMDاس جّٕ ٝافشایؼ تِٛیذ

FMD

ٚ

ٔتبثِٛیتٞبی ٌؾبدوٙٙذ ٜرا افشایؼ دٞذ تب ثتٛاٖ افشایؼ

ٔتبثِٛیتٞبی ٌؾبدوٙٙذٜ

ػزٚق)

اعتفبدٔ ٜیؽٛد

را ٔؾبٞذ ٜوزد .أب در تحمیك حبمزاحتٕبالً یه ٔب ٜتٕزیٙبت

عبسٌبریٞبی ٘بؽی اس آٖ در ثذٖ ٚرسؽىبر رخ ٔیدٞذ(ثزای ایٗ

ایشٔٚتزیه تٛا٘غت ثب ایجبد ا٘مجبمبت ػنال٘ی و ٝث ٝد٘جبَ

ٞذف ،ثبیذ تٕزیٙبت ىٛال٘ی ٔذت ثبؽذ) ،افشایؼ

ا٘جبْ ایٗ تٕزیٙبت رخ ٔیدٞذٛٔ ،جت تزؽح ٔتبثِٛیتٞبی

ٔؾبٞذٔ ٜیؽٛد و ٝایٗ ٔٛمٛع ٔیتٛا٘ذ یىی اس ػٛأُ ٔٛحز در

ٌؾبدوٙٙذٟ٘ ٚ ٜبیتبً ٔٙجز ث ٝافشایؼ  FMDؽٛد.

وبٞؼ فؾبر خ ٖٛثبؽذ (.)8

FMD

ٕٞچٙیٗ ٘تبیج تحمیمبت ٘ؾبٖ ٔیدٞذ جٙغیت ٘یش ٔیتٛا٘ذ در

در ٟ٘بیت ٔیتٛاٖ ٌفت تٕزیٙبت ایشٔٚتزیه احتٕبال ثبػج

٘تبیج تحمیك ،تبحیزٌذار ثبؽذ و ٝدر ایٗ سٔیٔ ٝٙیتٛاٖ ث ٝتحمیك

وبٞؼ فؾبرخ ٖٛاعتزاحتی در ثیٕبراٖ پزفؾبرخ٘ٛی تحت
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.ٖ داؽتٛؼ فؾبرخٞ وبٚFMD اٖ ا٘تيبر افشایؼٛ ٔیت،٘یٛخ

ٔتزیه ثبٚبت ایشٙ تٕزی.دٛ ٔیؽFDM  افشایؼٚ ٚدرٔبٖ ثب دار

ٝٔ در تحمیك حبمز اس ثز٘بٝىٙ ایٝ ثٝجٛیٗ ثبیذ ٌفت ثب تٙ ٕچٞ

ٓ ثزای ٔذیزیتٟٔ رٛاٖ یه فبوتٛٙ ػٝا٘ذ ثٛبعت ٔیتٙٔ ؽذت

 ٘ظزٝ ث، اعتٜ ؽذٜ اعتفبدٝٔتزیه یهىزفٚی ایشٙتٕزی

ؼٞ ثبػج وبٜٛ ٕٔىٗ اعت ثبِمٚ ٘ی ثبؽذٛیی در پزفؾبرخٚدار

 لبثّیت ا٘جبْ درٚ ِْت ا٘جبٟٛ دِیُ عٝبت ثٙٔیرعذ ایٗ تٕزی

 ٘ظز ٔیرعذٝ ث.دٛ ٔزي ؽٚ ٘زیٚق وزٚ ثیٕبری ػز،ٝعىت

ارد ٕ٘بیذٚ ارٛ دیٝیی را ثٚبی ٔختّف وبفی اعت فزد ٘یزٖٞٔىب

 در،یٙتىُ تٕزیٚع پزٛ٘ ٚ غیتٙ حتی جٚ د٘یٛٔؽزایو آس

ٚ ٔیش ٘یزٝ پؾت یه ٔیش ٔیثبؽذ ثب اٍ٘ؾتبٖ پب ثٝبٖوٕٙچٞ یب

بتٙ ثب ا٘جبْ تٕزی.حز اعتٛٔ رسؽیٚ ٘تبیج ٘بؽی اس ا٘جبْ فؼبِیت

.ی دیٍز ثبؽذٙبی تٕزیٞٝٔبعتتز اس دیٍز ثز٘بٙٔ ذٙارد وٚ

عو ثیٕبراٖ پزفؾبرٛ یب ثیؾتز تٚ ٝفتٞ 4  ٔذتٝٔتزیه ثٚایش
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Abstract
Introduction: Hypertension contributes significantly to worldwide cardiovascular morbidity and mortality.

As a matter of fact, hypertension appears to have a complex association with endothelial dysfunction. Hence,
the purpose of this study was to evaluate the effect of 4-week isometric handgrip exercise on changes of flow
mediated dilation (FMD) and blood pressure within females suffering from hypertension.
Methods: The study participants consisted of 14 women aged 30-55, who were selected on the basis of

their BMI as well as sort of consumed medicine for their hypertension. All the participants were trained three
times per week for 4 weeks. FMD brachial artery and blood pressure were assessed before the exercises
beginning and 24 hours after the last exercise session. The study data were analyzed using dependent
t-test (pretest-posttest design) at significance level of p=0.05.
Results: According to the study results, significant changes were observed in regard with FMD, systolic,

and diastolic blood pressure (p= 0.001, p=0.006, and p= 0.001 respectively) in the experimented group.
Conclusion: The findings of the present study demonstrated that isometric handgrip exercise, producing a

positive effect on the endothelial function, can potentially reverse the endothelial dysfunction in females
suffering from hypertension.
Keywords: Diastolic blood pressure; Flow mediated dilation; Isometric exercise; Systolic blood pressure
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