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Abstract 

Background and Objective: Diabetes type 2 has been estimated as the 

seventh leading cause of death worldwide. Diabetic patients are 2-3 times 

more likely to be at the risk of atherosclerosis, compared to normal people. 

It has been reported that exercise prevents atherosclerosis in diabetic 

patients. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of 

exercise on vascular variables of patients with type 2 diabetes.   

Materials and Methods: This clinical trial was conducted on 40 patients 

out of 702 volunteers with diabetes who were randomly assigned into two 

groups of combined (aerobic and resistance) and control. The intervention 

protocol included 24 30-min sessions of aerobic exercise on the treadmill 

without any slope during 8 weeks (three sessions per week). The protocol 

intensity was set at 50-70% maximum heart rate and volunteers wore a 

weighted vest during exercise. On the other hand, the control group had no 

exercise for two months. All variables were measured before the intervention 

and after 24 sessions of the intervention protocol. 

Results: According to the results, there were no differences between the 

groups regarding demographic characteristics and a history of type 2 

diabetes before the intervention. After 24 sessions, there was a significant 

decrease in the intima-media thickness. Moreover, the ratio of the intima-

media thickness to the lumen in three sections of Carotid Bulb, Internal 

Carotid, and Common Carotid was significantly reduced in the combined 

exercise group, compared to the control group (P<0.05); however, no 

significant difference was observed in the lumen diameter (P>0.05). All 

vascular parameters remained unchanged in the control group (P>0.05). 

Conclusion: In total, 24 sessions of aerobic and resistance exercise had a 

positive effect on vascular parameters. According to the simulation of a 

backpack by a weighted vest, the method used in this study was considered 

as a cheap and useful technique for patients with type 2 diabetes. 
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 30/30/1018 تاریخ دریافت مقاله:

 28/35/1018 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

 بیماری خطر. است شده زده تخمین 2303 سال در مرگ علت هفتمین دو نوع دیابت سابقه و هدف:

از  رییشگیپ موجب ورزش و باشدمی عادی افراد برابر سه تا دو دیابت، به مبتال بیماران در آترواسکلروزیس

 رزشو اثرات بررسی هدف با حاضر مطالعه راستا، این در. گرددمی یابتمبتال به د یماراندر ب یسآترواسکلروز

 .شد انجام دو نوع دیابت به مبتال بیماران عروقی متغیرهای بر

به یابتفرد داوطلب مبتال به د 232 یاناز م یمارب 03حاضر،  ینیبال ییدر مطالعه كارآزما ها:مواد و روش

 بییشدند. برنامه مداخله گروه ترك یم( و كنترل تقسیو مقاومت ی)هواز یبیبه دو گروه ترك یصورت تصادف

روز در هفته و هر  سهصورت صفر درجه به یببا ش یلتردم یرو یهفته( ورزش هواز هشتجلسه ) 20شامل 

 ینوزنه ح یحاو یقهدرصد حداكثر ضربان قلب بود و افراد از جل 53-23با شدت  یقهدق 03جلسه به مدت 

 نیا درشركت نداشت.  یشنوع ورز یچماه در ه دو. گروه كنترل به مدت نمودنداستفاده  یانجام برنامه ورزش

 .شد انجام درمانی مداخله جلسه 20 از بعد و قبل متغیرها گیریاندازهمطالعه 

 20 از سپ اما نداشت؛ وجود مطالعه ابتدای در دیابت به ابتال سابقه و جمعیتی هایویژگی در تفاوتی ها:یافته

 به دیام -اینتیما ضخامت نسبت و دیواره مدیا، -اینتیما الیه ضخامت مقاومتی، و هوازی تركیبی ورزش جلسه

 گروه با مقایسه در و تركیبی گروه در كاروتید كامان و كاروتید اینترنال كاروتید، بالب ناحیه سه در لومن

 تمامی .(<35/3P) نشد مشاهده تغییری لومن قطر متغیر در اما ؛بود یافته (>35/3P) معناداری كاهش كنترل

 .(<35/3P) گردیدند گزارش تغییر بدون كنترل گروه در متغیرها

 به توجه با. دارد عروقی متغیرهای بر مثبتی تأثیر مقاومتی و هوازی تركیبی ورزش جلسه 20 گیری:نتیجه

 دو نوع تدیاب به مبتال افراد برای مطالعه این در استفاده مورد روش دار،وزنه جلیقه به پشتیكوله سازیشبیه

 .باشدمی مفید و هزینهكم

 

 مدیا -اینتیما ضخامت دو، نوع شیرین دیابت بدنی، تمرین واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
. باشدمی 2303 سال در مرگ علت هفتمین دو نوع دیابت

 سه تا ود دیابت، به مبتال بیماران در آترواسکلروزیس بیماری خطر

 و كوچک هایعروق بیماری. ]1-0[ باشدمی عادی افراد برابر

 بیماری این عوارض از( ماكروواسکوالر و میکروواسکوالر) بزرگ

 انفاركتوس جمله از دیابت ماكروواسکوالر عوارض. باشندمی

 ماریبی و محیطی شریان بیماری قلب، ایسکمی بیماری میوكارد،

 انبیمار این در میر و مرگ افزایش باعث و بوده شایع مغزی عروقی

 هایالیه شکل تغییر شریان، دیواره ضخامت افزایش. گرددمی

 مبتال بیماران از درصد 23 در اندوتلیال عملکرد اختالل و عروقی

 در اصلی مشکالت از یکی .]0[ شودمی مشاهده دو نوع دیابت به

 یوماندوتل. است انسولینی مقاومت دو، نوع دیابت به مبتال افراد

 و باشدمی انسولین عملکرد برای ارزشمندی هدف بافت، عروقی

 افزایش. ]5[ كندمی ایفا انسولینی مقاومت بهبود در را اصلی نقش

 سدیم، مجدد جذب باعث انسولینی مقاومت با همراه انسولین

 افص عضالت هایسلول رشد و سمپاتیک عصبی سیستم تحریک

 نیانسولی مقاومت با همراه پالسما گلوكز افزایش. گرددمی عروقی

 سینا ابن  مجله پزشکی بالینی 82تا  65 صفحات ،9318 تابستان ،2شماره  ،27دوره          
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 انو همکار رهبر 

 نبالد به را آترواسکلروز نهایت در و دستگاه تخریب رگ، دیواره در

 روقیع انبساط موجب گیرنده با انسولین پیوند ،براینعالوه. دارد

 پدیده نای كه شودمی اندوتلیوم از نیتریک اكسید تولید طریق از

  .]6[ گرددمی تخریب انسولینی مقاومت در

 نبالد به را مدیا -اینتیما الیه ضخامت افزایش دیابت و چاقی

 وادثح برای مستقل نشانگر یک مدیا -اینتیما الیه ضخامت. دارد

 شاخص این گیریاندازه و باشدمی آینده در عروقی -قلبی

 برای آمریکا قلب انجمن توسط استاندارد روش یک عنوانبه

 ضخامت تعیین. ]2[ است شده توصیه عروقی -قلبی خطر ارزیابی

 یروش سونوگرافی، دستگاه از استفاده با مدیا -اینتیما الیه

 هب مبتال بیماران عروق بررسی برای ارزان نسبتاً و تهاجمیغیر

 خطر گرنشان عنوانبه متغیر این. باشدمی دیابت و آترواسکلروزیس

 از هیتوجقابل درصد اینکه به توجه با و بوده مطرح عروقی -قلبی

 كالسیک خطرساز عوامل دارای عروقی -قلبی حوادث قربانیان

 توسط مدیا -اینتیما الیه ضخامت از استفاده ،]8[ نیستند

. ]1[ باشدمی بالینیپیش آترواسکلروز كنندهتعیین سونوگرافی،

 باشد، مترمیلی 1 با برابر یا بیشتر الیه این ضخامت اگر معموالً

 یعروق -قلبی حمالت با ارتباط در بیشتری خطر معرض در افراد

 رطوبه مدیا -اینتیما الیه ضخامت بررسی برای. ]13[ دارند قرار

 روتیدكا بالب و داخلی كاروتید مشترک، كاروتید شریان از معمول

 رد درگیر قسمت اولین نواحی این زیرا گردد؛می برداریتصویر

 ساده ایمداخله فیزیکی، فعالیت. ]11[ باشندمی آترواسکلروزیس

 دیابت درون كندشدن یا و دیابت به ابتال از پیشگیری برای ارزان و

 بر فیزیکی فعالیت تأثیرگذار هایمکانیسم از یکی .]12[ است

 یالاندوتل الیه هایسلول عملکرد بهبود عروقی، -قلبی سیستم

 و شریان دیواره ضخامت بین كه است ذكر شایان. ]10[ باشدمی

 اكسید. ]10[ دارد وجود معکوس ارتباطی فیزیکی، فعالیت

 ظیمتن در را اساسی نقش اندوتلیال، زاینده هایسلول و نیتریک

 این افزایش فیزیکی، فعالیت اثر در و دارند عهده بر الیه این عمل

 فشار افزایش دو نوع دیابت .]15[ گرددمی مشاهده متغیر دو

. اردد دنبال به را اندوتلیال و اتونوم در عملکرد اختالل و شریانی

 یعروق هایدهندهانبساط تأثیر تحت اندوتلیال عملکرد اختالل

 كرینالیك و برادیکینین نیتریک، اكسید پروستاگلندین، نظیر

 مذكور مواد تولید با ورزش است ممکن دلیل همین به دارد؛ قرار

 بیماران در ورزش اگرچه. ]16[ گردد اندوتلیال ترمیم موجب

 تحمل شافزای بدنی، تركیب تغییرات برای دو نوع دیابت به مبتال

 ماا گردد؛می توصیه تنفسی -قلبی سیستم بهبود و گلوكز

 یاربس عروقی عمل بر ورزش تأثیر مورد در گرفتهصورت مطالعات

 و هوازی تركیبی تمرینات هایویژگی و اثرات ویژهبه و بودهنادر 

 در خارجی بار با همراه تردمیل روی رویپیاده صورتبه مقاومتی

 به .است نگرفته قرار مقایسه و بررسی مورد دیابتیک بیماران

 بر ورزش اثرات تعیین هدف با مطالعه این منظور همین

 در. گرفت انجام دو نوع دیابت به مبتال بیماران عروقی متغیرهای

 تنفسی -قلبی سیستم به بیشتر نیروی اعمال برای حاضر مطالعه

 به هتوج با. شد استفاده تركیبی ورزش گروه در داروزنه جلیقه از

 پشتیكولهرا با  جلیقه توانمیكه  ییآنجا از شده،بیان موارد

 هبرنام ینمثبت از ا یجهنت یافتنكرد، در صورت  سازیشبیه

 یبرا ینههزراحت و كم یدر مطالعه حاضر، روش پیشنهادی

 از پیشگیری جهت دیابت به مبتال افراد یاستفاده تمام

  .شد خواهد ارائه آترواسکلروزیس
 

 هامواد و روش

ز ا آن در كه باشدمی ینیبال ییاز نوع كارآزما حاضر مطالعه

 ،همطالع ینا ی. جامعه آماراست نشده استفاده كورسازی گونههیچ

 یابت،به مراكز د كنندهمراجعه دونوع  یابتبه د یانمبتال

 1010سال  اسفند طی همدان استان هایبیمارستان و هادرمانگاه

 تأییدیه ها،داده آوریجمعاز  پیشبودند.  1015 سال آبان تا

 از IR.SBMU.RETECH.REC.1395.577 شماره با اخالقی

. یدردگ كسب یبهشت یدشه یاخالق دانشگاه علوم پزشک یتهكم

 كارآزماییدر مركز  مطالعهاطالعات  كه ساخت خاطرنشان باید

 . شد ثبت IRCT2016121831443N1 شمارهبا  یرانا ینیبال
 افراد قرارداشتن: از بودند عبارتورود به مطالعه  معیارهای

 به ابتال، 23-03 بدنی توده شاخصسال،  03-63 سنیدر دامنه 

 6-13 ماهه دو نیانگیم قندسال،  2-13دو به مدت  نوع دیابت

 در قهیدق 03 از شتریب یورزش یهاتیفعالعدم شركت در  ،درصد

 مواد دخانیات، استعمال عدم ،یورزش مداخله شروع از قبل هفته

 هایبیماریبه  ابتالسابقه  عدم الکلی، مشروبات هرگونه و مخدر

 ی،ضالنع -اسکلتی هایبیماریعدم سابقه ابتال به  ی،عروق -قلبی

 ختاللاعدم وجود  متابولیک، هایبیماری یربه سا ابتالعدم سابقه 

 دمعو  پا زخم وجود عدم انسولین، از استفاده عدم شبکیه، عروقی

 هادام یبرا افراد یلعدم تما. شدید حد در محیطی نوروپاتی وجود

 ،](2) بورگ مقیاس[ورزش  یندر ح یاحساس خستگ ،مطالعه

 و یمتوال یبتجلسه غ دوورزش،  یننفس در ح یاحساس تنگ

 رنظ در مطالعه از خروج یارهایعنوان معبه یزن قراریبیاسترس و 

  .شدند گرفته

گروه ورزش  دو به تصادفی صورتبهمطالعه افراد  ینا در

 وزن و قد ،جنسیت لحاظ بهو  گردیدند یمو كنترل تقس یبیترك

 از نوع یاحتمال یرروش غ به یریگه. نمونشدند همسان یکدیگربا 

 یتصادف صورتبه هاگروه به هانمونه یصتخص اما شد؛آسان انجام 

. شد انجاممتوالی  یروش تصادف به نیز یبندهگرو .گرفت صورت

 و مایورانا مقاله از آمدهدستبه نتایج به توجه با نمونه حجم

با توجه  .گردید محاسبه گروه هر در نفر 12 معادل ]12[ همکاران

 ،وجود داشت یلیبه هر دل مطالعهاحتمال خروج افراد از  ینکهبه ا

موارد، حجم نمونه در هر گروه  ینا منفی یرثأمنظور كاهش تبه

  .شد تهنفر در نظر گرف 23معادل 
  

 درمانی مداخله
 اب جلیقه پوشیدن با مقاومتی و هوازی تركیبی ورزش گروه
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 انجام هفته هشت مدت به را تردمیل روی رویپیاده خارجی، بار

 در و گردیدمی محکم بیمار بدن حول راحتی به جلیقه. دادند

 داده فرد تحتانی و فوقانی اندام به حركت آزادی اجازه حال عین

 گرفته قرار هاجیب در راحتی به استفاده مورد هایوزنه .شودمی

 بودند گرمی 233-033 استفاده مورد هایوزنه. شدندمی خارج و

 میزان. شدندمی خارج هاآن از و گرفته قرار هاجیب در راحتی به و

 رد. شدمی زیاد تدریج به هفته هشت این طی جلیقه داخل وزنه

 در بدن، وزن درصد 0 دوم هفته در بدن، وزن درصد 2 اول هفته

 هشتم تا پنجم هفته در و بدن وزن درصد 0 چهارم و سوم هفته

 است ذكر به الزم .]18[ گردیدمی اعمال بار بدن، وزن درصد 5

 را درمان دوره طی نیرو آرام افزایش ها،وزنه این از استفاده كه

 و پشت قسمت در هاجیب داخل هاوزنه توزیع. كردمی میسر

 ودش پیشگیری فلکسوری گشتاور از تا گرفت صورت پایین

]11،18[. 

 کیفیزی فعالیت شدت آمریکا، دیابت انجمن گزارش براساس

 ضربان حداكثر درصد 53-23 معادل دیابت به مبتال بیماران در

 دامنه .]23[ باشدمی هفته در روز سه و مالیم صورتبه قلب

 23 تا 53 از هفته هشت این طی بیمار توانایی به توجه با شدت

 آمدندستبه از پس هدف قلب ضربان و یافت افزایش درصد

 ]1[ كارونن فرمول طریق از ورزش تست از قلب ضربان حداكثر

 دهكننشركت افراد خون گلوكز درمانی جلسه هر در. شد محاسبه

 گیریزهاندا تمرین انتهای و ابتدا در گلوكز سنجش دستگاه توسط

 لیتردسی بر گرممیلی 133 از كمتر افراد خون گلوكز اگر. گردید

 داده فرد به غذایی هایمکمل یا و كربوهیدرات گرم 15 بود،

 دقیقه، 23-03 از پس خون قند مجدد گیریاندازه از پس. شدمی

 بر گرممیلی 133 از بیش به آن میزان افزایش صورت در

 رد بیماران خون قند اگر اما گردید؛می آغاز تمرینات لیتر،دسی

 بود،می لیتردسی بر گرممیلی 253 از باالتر درمانی جلسه هر

 رد هرگاه كه دارد ضرورت نکته این ذكر. شدنمی انجام تمرینات

 بیماران از هریک در خون قند كاهش از عالئمی تمرین حین

 در و شده كنترل فرد خون قند بالفاصله گردید،می مشاهده

 در. ]21[ گردیدمی قطع تمرین خون، قند كاهش بروز صورت

 طتوس بیماران تمامی قلب ضربان درمانی،تمرین زمان مدت تمام

 ترلكن محقق توسط دیجیتالی قلب ضربان نشانگر دستگاه

 تمرین آغاز از قبل فرد خون فشار همچنین. گردیدمی

 جیوه مترلییم 13/163≤ خون فشار اگر و شدمی گیریاندازه

 ادامه در و بنشیند دقیقه 13 برای كه شدمی خواسته فرد از بود،

 فشار در كاهشی اگر. گردیدمی گیریاندازه خون فشار دوباره

 باید. ]21[ گردیدنمی آغاز تمرینات شد،نمی مشاهده خون

 خون فشار ورزشی، تمرینات انجام حین در كه ساخت خاطرنشان

. دشمی كنترل محقق توسط مرحله هر انتهای در قلب ضربان و

 گردید درخواست هاگروه تمامی از مطالعه این انجام راستای در

 تغییر ار قبل غذایی رژیم بدنی، فعالیت سطح هفته هشت طی كه

 اما بود؛ متفاوت بیماران تمامی در دارو نوع و مقدار. ندهند

 مصرفی داروی هرگونه. نبودند دارو تغییر به مجاز بیماران

 یتفعال سطح مصرفی، دوز ،(غیره و التهابی ضد گلوكز، كاهنده)

 یرهامتغ این در تغییر هرگونه نیز و بیمار هر غذایی رژیم بدنی،

 یدتأك با) شدهذكر هایارزیابی. گشتمی ثبت هفته هر پایان در

 از (بدنی فعالیت سطح و دارویی غذایی، رژیم در تغییر عدم بر

 تتمرینا انجام بدون هفته هشت انتهای و ابتدا در كنترل گروه

 القاخ درنظرگرفتن به توجه با كه است ذكر به الزم .آمد عمل به

 صصتخ فوق پزشک توسط یکسان ورزشی هایتوصیه پزشکی،

 یانب باید. گردید ارائه( كنترل و مداخله) بیماران تمامی به غدد

 حین. بود صفر دستگاه شیب فوق، مراحل تمامی در كه نمود

 مرحله هر انتهای در و قلب ضربان و سرعت درمانی، برنامه انجام

 ونخ قند و دیاستولیک و سیستولیک خون فشار قلب، ضربان

 ظارتن منظوربه بار یک دقیقه پنج هر براینعالوه. گردیدمی ثبت

 ]2[ امتیازی 23 بورگ مقیاس براساس ورزشی شدت تر،دقیق

 شدت ،15 عدد گزارش صورت در و شدمی پرسیده بیمار از

 .گردیدمی كمتر ورزش

 

  یعروق ضخامت یریگاندازه
 ذیریپتکرار تعیین برای عروقی ضخامت گیریاندازه از پیش

 هر و روز دو طی دو نوع دیابت به مبتال بیمار 13 متغیرها، این

 ضخامت نظر از سونوگرافی متخصص یک توسط بار سه جلسه

 ببال در لومن و ادونشیا -مدیا -اینتیما ضخامت مدیا، -اینتیما

 ردمو راست سمت كاروتید اینترنال و كاروتید كامان كاروتید،

 پذیریتکرار دهندهنشان حاصل نتایج. گرفتند قرار ارزیابی

 .بودند عروقی متغیرهای

 یمارانب تمامی در متغیرها گیریاندازهمطالعه  یندر ا

 ،Mindray® DC7) سونوگرافی دستگاهتوسط  كنندهشركت

China)،  توسط درمانی مداخله اتمامقبل و بالفاصله روز بعد از 

 نسوپای یتدر وضع بیمار یانشر .شدانجام  رادیولوژی متخصص

درجه به سمت مخالف ثبت  05 زاویه در سرش كه درحالی

 یولط یتبه سمت باال قرار گرفته بود، در وضع اشو چانه یدهچرخ

 ضخامت. ]11[ یدگرد یعمود بر امواج بررس یتدر وضع نیزو 

 ناحیه سه ابتدای در لومن قطر و شریان دیواره مدیا، -اینتیما

 منتالسگ بالب و داخلی كاروتید شریان كاروتید، مشترک شریان

 .گردید تعیین كاروتید

 تحلیل SPSS 16 آماری افزارنرم توسط اطالعات تمامی

 ویلک -یروتوسط آزمون شاپ نیز هاداده بودن. نرمالگردیدند

 یسهمنظور مقامستقل به tاز آزمون  همچنینشد.  یابیارز

 یناختالف ب یابیارز برای یزوج tاطالعات در دو گروه و از آزمون 

. سطح یدجلسه مداخله استفاده گرد 20قبل و بعد از  یرهامتغ

 شد. تنظیم 35/3معادل  یزآلفا ن
 

 هایافته

فرد داوطلب مبتال به  232 یاناز م یمارب 03مطالعه  ینا در
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 انو همکار رهبر 

 بییبه ذكر است كه در گروه ورزش ترك الزمانتخاب شدند.  یابتد

فر به ن یکدرد كمر و  دلیل به نفر یکدرد زانو،  دلیلبه  نفر یک

 تفاوت ا،هیافته یمبنا براز گروه خارج شدند.  یزهنداشتن انگ یلدل

 هب ابتال سابقه و دموگرافیک هایویژگی بین معناداری آماری

 انجام از پس(. 1 جدول) نداشت وجود مطالعه ابتدای در دیابت

 الیه ضخامت مقاومتی، و هوازی تركیبی ورزش جلسه 20

 در نلوم به مدیا -اینتیما ضخامت نسبت و دیواره مدیا، -اینتیما

 در كاروتید كامان و كاروتید اینترنال كاروتید، بالب ناحیه سه

 اما یافت؛ كاهش( >35/3P) معناداری شکل به تركیبی گروه

 نشد مشاهده تركیبی گروه در لومن قطر متغیر در تغییری

(35/3P>) .كنترل گروه در متغیرها تمامی كه داشت توجه باید 

 (.2 جدول( )<35/3P) بودند تغییر بدون

 
  ( و گروه كنترلیو مقاومت ی)هواز یبیگروه ترك یکدموگراف هایویژگی: 9 جدول

 
 (نفر 96) مقاومتی و هوازی ترکیبی گروه

 (میانگین±معیار انحراف)

 (نفر 22) کنترل گروه

 (میانگین±معیار انحراف)

 13/08±61/0 00/08±20/5 (سال) سن

 62/161±16/6 00/162±18/2 (مترسانتی) قد

 30/20±11/1 20/20±06/8 (کیلوگرم) وزن

 10/26±02/2 66/26±03/2 (مربع متر بر کیلوگرم) بدنی توده

 00/5±11/1 58/5±80/2 (سال) بیماری سابقه

 
 هفته هشت از بعد و قبل عروقی هایویژگی: 2 جدول

 

 (نفر 22) کنترل گروه (نفر 96) مقاومتی و هوازی ترکیبی گروه

   مداخله از بعد مداخله از قبل  مداخله از بعد مداخله از قبل

 انحراف

 میانگین±معیار

 (مترمیلی)

 انحراف

 میانگین±معیار

 (مترمیلی)

 سطح

 معناداری

 انحراف

 میانگین±معیار

 (مترمیلی)

 انحراف

 میانگین±معیار

 (مترمیلی)

 سطح

 معناداری

 سطح

 معناداری

 گروهی بین

 بالب مدیا -اینتیما

 کاروتید
36/3±23/3 11/3±50/3 33/3 10/3±65/3 15/3±61/3 30/3 33/3 

بالب  دیواره

  یدکاروت
18/3±12/1 15/3±11/3 33/3 12/.±12/1 25/3±22/1 03/3 31/3 

 22/3 18/3 21/2±30/1 55/2±12/3 2/3 35/2±22/3 16/2±86/3  دیبالب کاروت لومن

 امدی -اینتیما/لومن

 یدبالب کاروت
31/3±31/1 31/3±38/3 33/3 30/3±31/3 30/3±31/3 12/3 36/3 

 مدیا -اینتیما

 کاروتید کامان
31/3±53/3 30/3±03/3 33/3 31/3±50/3 36/3±55/3 00/3 33/3 

کامان  دیواره

  یدکاروت
38/3±81/3 36/3±80/3 33/3 08/3±31/1 05/3±13/1 00/3 31/3 

کامان  لومن

  یدکاروت
66/3±10/5 66/3±82/5 061/3 25/3±30/6 58/3±3/6 155/3 83/3 

 امدی -ینتیما/الومن

 یدکامان کاروت
32/3±38/3 33/3±32/3 331/3 31/3±31/3 31/3±31/3 01/3 33/3 

 مدیا -اینتیما

 کاروتید اینترنال
31/3±01/3 35/3±01/3 335/3 31/3±08/3 38/3±01/3 503/3 331/3 

 اینترنال دیواره

  یدکاروت
31/3±80/3 31/3±26/3 335/3 10/3±81/3 11/3±81/3 62/3 330/3 

 ینترنالا لومن

  یدکاروت
26/3±25/0 20/3±21/0 012/3 63/3±50/0 68/3±55/0 26/3 001/3 

 امدی -ینتیما/الومن

 یدکاروت ینترنالا
30/3±11/3 31/3±31/3 31/3 32/3±11/3 30/3±12/3 23/3 30/3 
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 مقاومتی و هوازی ترکیبی ورزش و عروقی تغییرات                                

 

 

 

 

بحث
 و هوازی تركیبی ورزش جلسه 20 تأثیر حاضر مطالعه در

 نسبت و لومن دیواره، مدیا، -اینتیما الیه ضخامت بر مقاومتی

 اینترنال كاروتید، بالب ناحیه سه در مدیا -اینتیما ضخامت

 ثبتم اثرات از حاكی نتایج. شد بررسی كاروتید كامان و كاروتید

 . بودند عروقی متغیرهای بر مقاومتی و هوازی تركیبی ورزش
 بر تأثیرگذار عوامل با ارتباط در مختلفی مطالعات

 قرار كلی گروه پنج در كه اندشده انجام عروقی هایشاخص

 وادم و داروها اثرات كه هستند مطالعاتی ،گروه اولین. گیرندمی

 همکاران و پتی. اندنموده بررسی عروقی متغیرهای بر را غذایی

Exenatide Long Acting Release متفورمین داروی به را 

 تدیاب به مبتال افراد در مصرف ماه هشت از پس و كردند اضافه

 كاروتید شریان در را مدیا -اینتیما ضخامت كاهش دو، نوع

 مانند داروهایی مصرف از پس. ]22[ نمودند مشاهده

Amlodipine ،Lisinopril  وPravastin در مثبتی اثرات نیز 

 رژیم سیگار، قطع همچنین. است شده مشاهده شاخص این مورد

 روز در گرممیلی 133 مصرف كاهش و فیبر حاوی غذایی

. ]20[ دارد دنبال به را مدیا -اینتیما ضخامت كاهش كلسترول،

 و Enalapril، Metformin آسپرین، مانند داروهایی براینعالوه

Calcium Channel Blockers بنکالمیدگلی با همراه اگر 

 -اینتیما ضخامت كاهش باعث مستقل صورتبه شوند، مصرف

 جانبی عوارض دلیل به هرچند ؛]20[ گردندمی كاروتید مدیا

 راهنماهای در فیزیکی فعالیت ورزش، جانبی فواید و داروها

 كه هستند مطالعاتی ،گروه دومین. ]25[ گرددمی توصیه مختلف

 ندمان هاییشریان مدیای -اینتیما ضخامت بر ورزش مثبت اثرات

  به توجه با. اندنموده بررسی را ]22[ براكیال و ]26[ فمورال

 رایب اینشانه كاروتید شریان مدیای -اینتیما ضخامت اینکه

 یبالینپیش آترواسکلروزیس و ]28[ بوده بالینیپیش آترواسکلروز

  و كاروتید اینترنال كاروتید، كامان شریان ضخامت افزایش با

 گیریاندازه حاضر مطالعه در ،]21[ است همراه كاروتید بالب

 گروه سومین در. شد انجام كاروتید شریان در عروقی متغیرهای

 شریان مدیای -اینتیما ضخامت بر ورزش اثرات ،مطالعات از

 ،]03[ تاناكا راستا این در. است شده بررسی سالم افراد در كاروتید

 تغییرات خود مطالعات در ]00[ رامارا و ]02[ اوكادا ،]01[ موراو

 نمیا این در كه دادند قرار بررسی مورد را مدیا -اینتیما ضخامت

 چربی كاهنده داروی از استفاده به توجه با اوكادا مطالعه در تنها

 چهارمین .شد مشاهده كاروتید شریان ضخامت كاهش خون،

 ضخامت بر را ورزش اثرات كه هستند مطالعاتی ،بندیطبقه

 قلبی ایهبیماری به مبتال افراد در كاروتید شریان مدیای -اینتیما

 پی در ]20[ بیركلند مطالعه در ارتباط این در. اندنموده بررسی

 در ≤15RPE شدت با مقاومتی و هوازی تركیبی ورزش ماه 12

 امانك شریان ضخامت در تغییر عدم قلبی، بیماری به مبتال افراد

 رد كاروتید مدیا -ینتیماضخامت ا كاهش و پالک دارای كاروتید

 اقدف افراد مورد در نتایج این كه گردید گزارش پالک فاقد افراد

 و ساتو .]20[ باشدمی همسو حاضر مطالعه هاییافته با پالک

 بر را روزانه رویپیاده ماه شش اثر خود مطالعات در نیز همکاران

 و دادند قرار بررسی مورد قلبی كرونری بیماری به مبتال افراد

 شدهپیموده مسافت با كاروتید شریان ضخامت كه نمودند گزارش

 پاالتینی مطالعه نتایج. ]00] باشدمی معکوس ماه شش طی

 یزن( فرد هایفعالیت ثبت جهت افراد حضوری مصاحبه براساس)

 از پس كاروتید شریان مدیای -اینتیما ضخامت كاهش بیانگر

 . ]21[ بودند فعالیت نیم و سال شش

 رزشو اثرات كه هستند اندكی بسیار مطالعات ،گروه پنجمین

 به مبتال افراد بر را كاروتید شریان مدیای -اینتیما ضخامت بر

 در تنها. اندنموده بررسی( حاضر مطالعه همانند) دو نوع دیابت

 تأثیر( حاضر مطالعه همانند) ]06[ مگالهاس و ]05[ كیم مطالعه

 و هگرفت قرار بررسی مورد دو نوع دیابت به مبتال افراد بر ورزش

 در .باشدمی همسو حاضر مطالعه هاییافته با مطالعه دو هر نتایج

رل كنت گروهبه دو  دونوع  یابتمبتال به د یمارب 58 كیم، مطالعه

 تیو فعال ییغذا یماز نظر رژ یدر سبک زندگ ییرو مداخله )تغ

 شششامل  یمطالعه مداخله ورزش ینا درشدند.  یم( تقسیبدن

 ی)كم بورگ مقیاس اساسبر 12-10با شدت  یعرفتن سرماه راه

 رژیم نظر از یمارانب ابتدایی هفته 16. در بود( یدشد یتا حد

 ماه شش از پس .بودند كنترل تحت ورزشی فعالیت و غذایی

 تضخام كاهش. شد پدیدار عروق ساختار بر مثبت تأثیر مداخله،

 كیم مطالعه از كمتر زمانی مدت در حاضر مطالعه در شریان

 این علت كیم مطالعه در افراد سن باالتربودن. گردید مشاهده

 رد كاروتید در ساختاری تغییرات زیرا باشد؛می زمانی اختالف

 نیز مگالهاس. ]00[ دارد بیشتری زمان به نیاز بیشتر سن با افراد

 مقاومتی و شدید ورزش سال یک اثرات بررسی به خود مطالعه در

 مبتال بیماران با ارتباط در مقاومتی و متوسط ورزش همچنین و

 كه نمود گزارش و پرداخت سال 55-65 سن با دو نوع دیابت به

. ]06[ است یافته كاهش كاروتید شریان در مدیا -اینتیما ضخامت

 بیماران در مفید اثرات به منجر درمانی برنامه سال یک انجام

 كه داشت توجه باید. گردید مگالهاس مطالعه در بررسی مورد

 از نیمی كاهش باعث فاكتورهاریسک بر ورزش سودمند اثرات

 صورتبه فیزیکی فعالیت. ]02[ گرددمی كاردیوواسکوالر خطرات

 ادامه صورت در و شده شریانی عملکردی تطابقات موجب اولیه

 براین،عالوه. ]08[ گرددمی ساختاری تطابقات باعث ورزش

 شریان اندوتلیال عملکرد در درصدی 20/2 افزایش موجب ورزش

 كاروتید و محیطی هایشریان دیواره ضخامت در تغییر و ]02[

 ضخامت بین معکوسی رابطه مختلف مطالعات در. ]08[ گرددمی

 دو نوع دیابت به مبتال افراد در فیزیکی فعالیت و كاروتید دیواره

 در. است گردیده گزارش ]03،21[ خون فشار افزایش و ]01[

 کردعمل در بهتری اثر غذایی رژیم به نسبت ورزش دو، نوع دیابت

  اثر در كاروتید ضخامت كاهش كار و ساز. ]01[ دارد عروق

 كاهش از ناشی NO Bioavailability افزایش دلیل به ورزش
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 انو همکار رهبر 

 ،Antioxidant Defence System افزایش استرس، اكسیداتیو

 دی،لیپی پروفایل كنترل انسولینی، مقاومت كاهش وزن، كاهش

 باضانق بین تعادل هوازی، توان افزایش اندوتلیال، عملکرد بهبود

 مسیست فعالیت كاهش التهابی، عوامل كاهش عروقی، انبساط و

 كشش افزایش عروقی، تون كاهش استراحت، درحال سمپاتیک

 و ورزش حین در خون فشار افزایش اثر در شریانی دیواره

 دنبال به بیمار خستگی. ]10[ باشدمی Shear Stress افزایش

 حداكثر تعیین و سونوگرافی) درمان آغاز در بیمار هر ارزیابی

. بود حاضر مطالعه هایمحدودیت ترینمهم از یکی( قلب ضربان

لعه مطا یندر ا یاولتراسونوگراف هایارزیابی تمامی یگرد یسو از

 یسهرو امکان مقا یناز ا ند؛سمت از گردن انجام شد یکتنها در 

ا راست ینا دردو سمت گردن وجود نداشت.  ینب یدكاروت یانشر

 انهمزم طوربه سونوگرافی متغیرهای ارزیابی گرددمی پیشنهاد

 افراد با هاگروه مقایسه و گیرد صورت گردن ناحیه طرف دو در

 انجام عروقی متغیرهای نظر از مداخله جلسه 20 از پس سالم

 و تهگذش مطالعات با حاضر مطالعه نتایج مقایسه مبنای بر. شود

 رد مدیا -اینتیما ضخامت كاهش بر ورزش مثبت اثر به توجه با

 رب ورزش تأثیر عدم نیز و دو نوع دیابت به مبتال منحصراً افراد

 یشگیریپ دیابت، به مبتال قلبی بیماران در مدیا -اینتیما ضخامت

 .گرددمی توصیه بیماران این در قلبی هایبیماری از
 

 گیرینتیجه
 كاهش مقاومتی، و هوازی تركیبی ورزش جلسه 20 از پس

 سه رد مدیا -اینتیما ضخامت نسبت و دیواره مدیا، -اینتیما الیه

 از غیرهب كاروتید كامان و كاروتید اینترنال كاروتید، بالب ناحیه

 .گردید مشاهده لومن قطر

 

 تشکر و قدردانی
 یزیوتراپیف ینامه دكترپایاناز  بخشیاز  برگرفته حاضر مقاله

 بهشتی یدشه یدانشگاه علوم پزشک از 168205 شماره با

اب خود را از جن یمراتب قدردان نویسندگان وسیلهبدین .باشدمی

 اعالم ،داشتند نقش هاداده یزكه در آنال یاندكتر سلطان یآقا

 اهدانشگ پژوهشی معاونت و بالینی شورای از همچنین. نمایندمی

رح ط یكه در اجرا یمارانیب یهو كل بهشتی شهید پزشکی علوم

. گرددمی قدردانی و تشکر ،نمودند یفوق با پژوهشگران همکار

تعارض  گونهیچمطالعه ه یندر ا كه ساخت خاطرنشان باید

 .است نشده گزارش یسندگاننو بین یمنافع

 
REFERENCES
1. Baba M, Talle M, Ibinaiye P, Abdul H, Buba F. Carotid 

intima-media thickness in patients with diabetes mellitus 
attending tertiary care hospital in Nigeria .Angiol .2018; 

6(210:)2 .DOI: 10.4172/2329-9495.1000210 

2. Momeni A, Taheri A, Mansuri M, Bazdar A, Sedehi M, Amiri 
M. Association of carotid intima-media thickness with 

exercise tolerance test in type 2 diabetic patients. Int J 

Cardiol Heart Vasc. 2018;21:74-7. PMID: 30364662 DOI: 
10.1016/j.ijcha.2018.10.002 

3. Barrett EJ, Liu Z. The endothelial cell: an “early responder” 

in the development of insulin resistance. Rev Endocr Metab 
Disord. 2013;14(1):21-7. PMID: 23306779 DOI: 10.1007/ 

s11154-012-9232-6 

4. Wildman RP, Schott LL, Brockwell S, Kuller LH, Sutton-
Tyrrell K. A dietary and exercise intervention slows menopause-

associated progression of subclinical atherosclerosis as 

measured by intima-media thickness of the carotid arteries. J 
Am Coll Cardiol. 2004;44(3):579-85. PMID: 15358024 

DOI: 10.1016/j.jacc.2004.03.078 

5. Smith SC Jr, Greenland P, Grundy SM. AHA Conference 
Proceedings. Prevention conference V beyond secondary 

prevention: identifying the high-risk patient for primary 

prevention: executive summary. Circulation. 2000;101(1):111-
6. PMID: 10618313 DOI: 10.1161/01.cir.101.1.111 

6. Michos ED, Nasir K, Braunstein JB, Rumberger JA, Budoff 

MJ, Post WS, et al. Framingham risk equation underestimates 
subclinical atherosclerosis risk in asymptomatic women. 

Atherosclerosis. 2006;184(1):201-6. PMID: 15907856 DOI: 

10.1016/j.atherosclerosis.2005.04.004 

7. Thijssen DH, Cable NT, Green DJ. Noninvasive assessment 

of subclinical atherosclerosis in children and adolescents. 
Hypertension. 2010;55(3):e14. PMID: 20100991 DOI: 

10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.147744 

8. Feinstein SB, Voci P, Pizzuto F. Noninvasive surrogate 
markers of atherosclerosis. Am J Cardiol. 2002;89(5):31C-

43C. PMID: 11900717 DOI: 10.1016/s0002-9149(02)02226-9 

9. Touboul PJ, Hennerici MG, Meairs S, Adams H, Amarenco 
P, Bornstein N, et al. Mannheim carotid intima-media 

thickness and plaque consensus (2004–2006–2011). An 

update on behalf of the advisory board of the 3rd, 4th and 5th 
watching the risk symposia, at the 13th, 15th and 20th 

European Stroke Conferences, Mannheim, Germany, 2004, 

Brussels, Belgium, 2006, and Hamburg, Germany, 2011. 

Cerebrovasc Dis. 2012;34(4):290-6. PMID: 23128470 DOI: 
10.1159/000343145 

10. Wenzel H, Unger E. Influence of a six-month strengthening 

programme on HbA1c, cholesterol and triglycerides in type 
II diabetics: a pilot study. South East Eur J Public Health. 

2016;5(1):1-13. DOI 10.4119/UNIBI/SEEJPH-2016-96 

11. Bowles DK, Laughlin MH. Mechanism of beneficial effects 
of physical activity on atherosclerosis and coronary  

heart disease. J Appl Physiol. 2011;111(1):308-10. PMID: 

21617083 DOI: 10.1152/japplphysiol.00634.2011 
12. Rahbar S, Naimi SS, RezaSoltani A, Rahimi A, Baghban AA, 

Noori A, et al. Changes in vascular structure in diabetic 

patients after 8 weeks aerobic physical exercise: a 
randomized controlled trial. Int J Diabet Dev Count. 

2018;38(2):202-8. DOI: 10.1007/s13410-017-0579-9 

13. Lenk K, Uhlemann M, Schuler G, Adams V. Role of 
endothelial progenitor cells in the beneficial effects of 

physical exercise on atherosclerosis and coronary artery 

disease. J Appl Physiol. 2011;111(1):321-8. PMID: 
21350026 DOI: 10.1152/japplphysiol.01464.2010 

14. Simões HG, Asano RY, Sales MM, Browne RA, Arsa G, 

Motta-Santos D, et al. Type 2 diabetes elicits lower nitric 
oxide, bradykinin concentration and kallikrein activity 

together with higher DesArg 9-BK and reduced post-exercise 

hypotension compared to non-diabetic condition. PloS One. 
2013;8(11):e80348. PMID: 24265812 DOI: 10.1371/ 

journal.pone.0080348 

15. Rosales W, Cofre C, Alejandra C, Bertona C, Vizcaya A, 

Gonzalez J, et al. Validation of the Borg scale in participants 

with type 2 diabetes mellitus. Rev Med Chil. 2016; 
144(9):1159-63. PMID: 28060977 DOI: 10.4067/S0034-

98872016000900009 

16. Maiorana AJ, Naylor LH, Exterkate A, Swart A, Thijssen 
DH, Lam K, et al. The impact of exercise training on conduit 

artery wall thickness and remodeling in chronic heart failure 

patients. Hypertension. 2011;57(1):56-62. PMID: 21059991 
DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.163022 

17. Roghani T, Torkaman G, Movasseghe S, Hedayati M, 

Goosheh B, Bayat N. Effects of short-term aerobic exercise 
with and without external loading on bone metabolism and 

balance in postmenopausal women with osteoporosis. 



 
 

 

 9318 تابستان، 2شماره ، 27، دوره سینا ابنمجله پزشکی بالینی                                                                                                                      82
 

 

 

 مقاومتی و هوازی ترکیبی ورزش و عروقی تغییرات                                

 

 

 

Rheumatol Int. 2013;33(2):291-8. 

18. Shaw JM, Snow CM. Weighted vest exercise improves 

indices of fall risk in older women. J Gerontol A Biol Sci Med 

Sci. 1998;53(1):M53-8. PMID: 9467434 DOI: 10.1093/ 

gerona/53a.1.m53 
19. American Diabetes Association. Standards of medical care in 

diabetes-2016 abridged for primary care providers. Clin 

Diabetes. 2016;34(1):3-21. 
20. Roghani T, Torkaman G, Movasseghe S, Hedayati M, 

Goosheh B, Bayat N. Effects of short-term aerobic exercise 

with and without external loading on bone metabolism and 
balance in postmenopausal women with osteoporosis. 

Rheumatol Int. 2013;33(2):291-8. PMID: 22441962 DOI: 

10.1007/s00296-012-2388-2 
21. Marcus RL, Smith S, Morrell G, Addison O, Dibble LE, 

Wahoff-Stice D, et al. Comparison of combined aerobic and 

high-force eccentric resistance exercise with aerobic exercise 
only for people with type 2 diabetes mellitus. Phys Ther. 

2008;88(11):1345-54. PMID: 18801851 DOI: 10.2522/ 

ptj.20080124 
22. Patti AM, Nikolic D, Magan-Fernandez A, Giglio RV, 

Castellino G, Chianetta R, et al. Exenatide once-weekly 

improves metabolic parameters, endothelial dysfunction and 
carotid intima-media thickness in patients with type-2 

diabetes: an 8-month prospective study. Diabetes Res  

Clin Pract. 2019;149:163-9. PMID: 30759365 DOI: 
10.1016/j.diabres.2019.02.006 

23. Hurst RT, Ng DW, Kendall C, Khandheria B. Clinical use of 

carotid intima-media thickness: review of the literature. J Am 
Soc Echocardiogr. 2007;20(7):907-14. PMID: 17617324 

DOI: 10.1016/j.echo.2007.02.028 

24. Byrkjeland R, Stensæth KH, Anderssen S, Njerve IU, 
Arnesen H, Seljeflot I, et al. Effects of exercise training on 

carotid intima-media thickness in patients with type 2 

diabetes and coronary artery disease. Influence of  
carotid plaques. Cardiovasc Diabetol. 2016;15:13. PMID: 

26801098 DOI: 10.1186/s12933-016-0336-2 

25. Zanuso S, Jimenez A, Pugliese G, Corigliano G, Balducci S. 
Exercise for the management of type 2 diabetes: a review of 

the evidence. Acta Diabetol. 2010;47(1):15-22. PMID: 

19495557 DOI: 10.1007/s00592-009-0126-3 
26. Thijssen D, De Groot P, Smits P, Hopman M. Vascular 

adaptations to 8‐week cycling training in older men. Acta 
Physiol. 2007;190(3):221-8. PMID: 17394568 DOI: 

10.1111/j.1748-1716.2007.01685.x 
27. Olson TP, Dengel DR, Leon AS, Schmitz KH. Moderate 

resistance training and vascular health in overweight  

women. Med Sci Sports Exerc. 2006;38(9):1558-64. PMID: 
16960515 DOI: 10.1249/01.mss.0000227540.58916.0e 

28. Juonala M, Viikari JS, Kähönen M, Taittonen L, Laitinen T, 

Hutri-Kähönen N, et al. Life-time risk factors and progression 
of carotid atherosclerosis in young adults: the Cardiovascular 

Risk in Young Finns study. Eur Heart J. 2010;31(14):1745-

51. PMID: 20501481 DOI: 10.1093/eurheartj/ehq141 
29. Palatini P, Puato M, Rattazzi M, Pauletto P. Effect of regular 

physical activity on carotid intima-media thickness. Results 

from a 6-year prospective study in the early stage of 
hypertension. Blood Press. 2011;20(1):37-44. PMID: 

20977389 DOI: 10.3109/08037051.2010.524080 

30. Tanaka H, Seals DR, Monahan KD, Clevenger CM, DeSouza 

CA, Dinenno FA. Regular aerobic exercise and the age-

related increase in carotid artery intima-media thickness in 

healthy men. J Appl Physiol. 2002;92(4):1458-64. PMID: 

11896010 DOI: 10.1152/japplphysiol.00824.2001 

31. Moreau KL, Donato AJ, Seals DR, Dinenno FA, Blackett SD, 
Hoetzer GL, et al. Arterial intima-media thickness: site-

specific associations with HRT and habitual exercise. Am J 

Physiol Heart Circ Physiol. 2002;283(4):H1409-17. PMID: 
12234791 DOI: 10.1152/ajpheart.00035.2002 

32. Okada K, Maeda N, Tatsukawa M, Shimizu C, Sawayama Y, 

Hayashi J. The influence of lifestyle modification on carotid 
artery intima-media thickness in a suburban Japanese 

population. Atherosclerosis. 2004;173(2):327-35. PMID: 

15064110 DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2003.12.025 
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