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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 intimamedia 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.
Keywords: Diabetes Mellitus Type2, Exercise, Intima-Media Thickness

Copyright © 2019 Avicenna Journal of Clinical Medicine

صفحات و 65تا 82
ورزش ،9318
عروقی وتابستان
شماره ،2
دوره ،27
مقاومتی
ترکیبی هوازی
تغییرات

مجله پزشکی بالینی ابن سینا

: 10.21859/ajcm.26.2.75

مقاله پژوهشی

کاهش ضخامت الیه اینتیما -مدیای شریان کاروتید پس از  42جلسه ورزش ترکیبی
هوازی و مقاومتی در بیماران مبتال به دیابت نوع دو
سولماز رهبر ،9صدیقه سادات
1
2

نعیمی*،2

استادیار ،گروه فیزیوتراپی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
دانشیار ،گروه فیزیوتراپی و مركز تحقیقات فیزیوتراپی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

* نویسنده مسئول :صدیقه سادات نعیمی ،گروه فیزیوتراپی و مركز تحقیقات فیزیوتراپی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
تهران ،ایران .ایمیلnaimi.se@sbmu.ac.ir :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1018/30/30 :
تاریخ پذیرش مقاله1018/35/28 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :دیابت نوع دو هفتمین علت مرگ در سال  2303تخمین زده شده است .خطر بیماری
آترواسکلروزیس در بیماران مبتال به دیابت ،دو تا سه برابر افراد عادی میباشد و ورزش موجب پیشگیری از
آترواسکلروزیس در بیماران مبتال به دیابت میگردد .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ورزش
بر متغیرهای عروقی بیماران مبتال به دیابت نوع دو انجام شد.
مواد و روشها :در مطالعه كارآزمایی بالینی حاضر 03 ،بیمار از میان  232فرد داوطلب مبتال به دیابت به
صورت تصادفی به دو گروه تركیبی (هوازی و مقاومتی) و كنترل تقسیم شدند .برنامه مداخله گروه تركیبی
شامل  20جلسه (هشت هفته) ورزش هوازی روی تردمیل با شیب صفر درجه بهصورت سه روز در هفته و هر
جلسه به مدت  03دقیقه با شدت  53-23درصد حداكثر ضربان قلب بود و افراد از جلیقه حاوی وزنه حین
انجام برنامه ورزشی استفاده نمودند .گروه كنترل به مدت دو ماه در هیچ نوع ورزشی شركت نداشت .در این
مطالعه اندازهگیری متغیرها قبل و بعد از  20جلسه مداخله درمانی انجام شد.
یافتهها :تفاوتی در ویژگیهای جمعیتی و سابقه ابتال به دیابت در ابتدای مطالعه وجود نداشت؛ اما پس از 20
جلسه ورزش تركیبی هوازی و مقاومتی ،ضخامت الیه اینتیما -مدیا ،دیواره و نسبت ضخامت اینتیما -مدیا به
لومن در سه ناحیه بالب كاروتید ،اینترنال كاروتید و كامان كاروتید در گروه تركیبی و در مقایسه با گروه
كنترل كاهش معناداری ( )P<3/35یافته بود؛ اما در متغیر قطر لومن تغییری مشاهده نشد ( .)P>3/35تمامی
متغیرها در گروه كنترل بدون تغییر گزارش گردیدند (.)P>3/35
نتیجهگیری 20 :جلسه ورزش تركیبی هوازی و مقاومتی تأثیر مثبتی بر متغیرهای عروقی دارد .با توجه به
شبیهسازی كولهپشتی به جلیقه وزنهدار ،روش مورد استفاده در این مطالعه برای افراد مبتال به دیابت نوع دو
كمهزینه و مفید میباشد.
واژگان کلیدی :تمرین بدنی ،دیابت شیرین نوع دو ،ضخامت اینتیما -مدیا

مقدمه
دیابت نوع دو هفتمین علت مرگ در سال  2303میباشد.
خطر بیماری آترواسکلروزیس در بیماران مبتال به دیابت ،دو تا سه
برابر افراد عادی میباشد ] .[1-0بیماری عروقهای كوچک و
بزرگ (میکروواسکوالر و ماكروواسکوالر) از عوارض این بیماری
میباشند .عوارض ماكروواسکوالر دیابت از جمله انفاركتوس
میوكارد ،بیماری ایسکمی قلب ،بیماری شریان محیطی و بیماری
عروقی مغزی شایع بوده و باعث افزایش مرگ و میر در این بیماران
میگردد .افزایش ضخامت دیواره شریان ،تغییر شکل الیههای
67

عروقی و اختالل عملکرد اندوتلیال در  23درصد از بیماران مبتال
به دیابت نوع دو مشاهده میشود ] .[0یکی از مشکالت اصلی در
افراد مبتال به دیابت نوع دو ،مقاومت انسولینی است .اندوتلیوم
عروقی بافت ،هدف ارزشمندی برای عملکرد انسولین میباشد و
نقش اصلی را در بهبود مقاومت انسولینی ایفا میكند ] .[5افزایش
انسولین همراه با مقاومت انسولینی باعث جذب مجدد سدیم،
تحریک سیستم عصبی سمپاتیک و رشد سلولهای عضالت صاف
عروقی میگردد .افزایش گلوكز پالسما همراه با مقاومت انسولینی
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در دیواره رگ ،تخریب دستگاه و در نهایت آترواسکلروز را به دنبال
دارد .عالوهبراین ،پیوند انسولین با گیرنده موجب انبساط عروقی
از طریق تولید اكسید نیتریک از اندوتلیوم میشود كه این پدیده
در مقاومت انسولینی تخریب میگردد ].[6
چاقی و دیابت افزایش ضخامت الیه اینتیما -مدیا را به دنبال
دارد .ضخامت الیه اینتیما -مدیا یک نشانگر مستقل برای حوادث
قلبی -عروقی در آینده میباشد و اندازهگیری این شاخص
بهعنوان یک روش استاندارد توسط انجمن قلب آمریکا برای
ارزیابی خطر قلبی -عروقی توصیه شده است ] .[2تعیین ضخامت
الیه اینتیما -مدیا با استفاده از دستگاه سونوگرافی ،روشی
غیرتهاجمی و نسبتاً ارزان برای بررسی عروق بیماران مبتال به
آترواسکلروزیس و دیابت میباشد .این متغیر بهعنوان نشانگر خطر
قلبی -عروقی مطرح بوده و با توجه به اینکه درصد قابلتوجهی از
قربانیان حوادث قلبی -عروقی دارای عوامل خطرساز كالسیک
نیستند ] ،[8استفاده از ضخامت الیه اینتیما -مدیا توسط
سونوگرافی ،تعیینكننده آترواسکلروز پیشبالینی میباشد ].[1
معموالً اگر ضخامت این الیه بیشتر یا برابر با  1میلیمتر باشد،
افراد در معرض خطر بیشتری در ارتباط با حمالت قلبی -عروقی
قرار دارند ] .[13برای بررسی ضخامت الیه اینتیما -مدیا بهطور
معمول از شریان كاروتید مشترک ،كاروتید داخلی و بالب كاروتید
تصویربرداری میگردد؛ زیرا این نواحی اولین قسمت درگیر در
آترواسکلروزیس میباشند ] .[11فعالیت فیزیکی ،مداخلهای ساده
و ارزان برای پیشگیری از ابتال به دیابت و یا كندشدن روند دیابت
است ] .[12یکی از مکانیسمهای تأثیرگذار فعالیت فیزیکی بر
سیستم قلبی -عروقی ،بهبود عملکرد سلولهای الیه اندوتلیال
میباشد ] .[10شایان ذكر است كه بین ضخامت دیواره شریان و
فعالیت فیزیکی ،ارتباطی معکوس وجود دارد ] .[10اكسید
نیتریک و سلولهای زاینده اندوتلیال ،نقش اساسی را در تنظیم
عمل این الیه بر عهده دارند و در اثر فعالیت فیزیکی ،افزایش این
دو متغیر مشاهده میگردد ] .[15دیابت نوع دو افزایش فشار
شریانی و اختالل عملکرد در اتونوم و اندوتلیال را به دنبال دارد.
اختالل عملکرد اندوتلیال تحت تأثیر انبساطدهندههای عروقی
نظیر پروستاگلندین ،اكسید نیتریک ،برادیکینین و كالیكرین
قرار دارد؛ به همین دلیل ممکن است ورزش با تولید مواد مذكور
موجب ترمیم اندوتلیال گردد ] .[16اگرچه ورزش در بیماران
مبتال به دیابت نوع دو برای تغییرات تركیب بدنی ،افزایش تحمل
گلوكز و بهبود سیستم قلبی -تنفسی توصیه میگردد؛ اما
مطالعات صورتگرفته در مورد تأثیر ورزش بر عمل عروقی بسیار
نادر بوده و بهویژه اثرات و ویژگیهای تمرینات تركیبی هوازی و
مقاومتی بهصورت پیادهروی روی تردمیل همراه با بار خارجی در
بیماران دیابتیک مورد بررسی و مقایسه قرار نگرفته است .به
همین منظور این مطالعه با هدف تعیین اثرات ورزش بر
متغیرهای عروقی بیماران مبتال به دیابت نوع دو انجام گرفت .در
مطالعه حاضر برای اعمال نیروی بیشتر به سیستم قلبی -تنفسی
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از جلیقه وزنهدار در گروه ورزش تركیبی استفاده شد .با توجه به
موارد بیانشده ،از آنجایی كه میتوان جلیقه را با كولهپشتی
شبیهسازی كرد ،در صورت یافتن نتیجه مثبت از این برنامه
پیشنهادی در مطالعه حاضر ،روشی راحت و كمهزینه برای
استفاده تمامی افراد مبتال به دیابت جهت پیشگیری از
آترواسکلروزیس ارائه خواهد شد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع كارآزمایی بالینی میباشد كه در آن از
هیچگونه كورسازی استفاده نشده است .جامعه آماری این مطالعه،
مبتالیان به دیابت نوع دو مراجعهكننده به مراكز دیابت،
درمانگاهها و بیمارستانهای استان همدان طی اسفند سال 1010
تا آبان سال  1015بودند .پیش از جمعآوری دادهها ،تأییدیه
اخالقی با شماره  IR.SBMU.RETECH.REC.1395.577از
كمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی كسب گردید.
باید خاطرنشان ساخت كه اطالعات مطالعه در مركز كارآزمایی
بالینی ایران با شماره  IRCT2016121831443N1ثبت شد.
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :قرارداشتن افراد
در دامنه سنی  03-63سال ،شاخص توده بدنی  ،23-03ابتال به
دیابت نوع دو به مدت  2-13سال ،قند میانگین دو ماهه 6-13
درصد ،عدم شركت در فعالیتهای ورزشی بیشتر از  03دقیقه در
هفته قبل از شروع مداخله ورزشی ،عدم استعمال دخانیات ،مواد
مخدر و هرگونه مشروبات الکلی ،عدم سابقه ابتال به بیماریهای
قلبی -عروقی ،عدم سابقه ابتال به بیماریهای اسکلتی -عضالنی،
عدم سابقه ابتال به سایر بیماریهای متابولیک ،عدم وجود اختالل
عروقی شبکیه ،عدم استفاده از انسولین ،عدم وجود زخم پا و عدم
وجود نوروپاتی محیطی در حد شدید .عدم تمایل افراد برای ادامه
مطالعه ،احساس خستگی در حین ورزش ]مقیاس بورگ (،[)2
احساس تنگی نفس در حین ورزش ،دو جلسه غیبت متوالی و
استرس و بیقراری نیز بهعنوان معیارهای خروج از مطالعه در نظر
گرفته شدند.
در این مطالعه افراد بهصورت تصادفی به دو گروه ورزش
تركیبی و كنترل تقسیم گردیدند و به لحاظ جنسیت ،قد و وزن
با یکدیگر همسان شدند .نمونهگیری به روش غیر احتمالی از نوع
آسان انجام شد؛ اما تخصیص نمونهها به گروهها بهصورت تصادفی
صورت گرفت .گروهبندی نیز به روش تصادفی متوالی انجام شد.
حجم نمونه با توجه به نتایج بهدستآمده از مقاله مایورانا و
همکاران ] [12معادل  12نفر در هر گروه محاسبه گردید .با توجه
به اینکه احتمال خروج افراد از مطالعه به هر دلیلی وجود داشت،
بهمنظور كاهش تأثیر منفی این موارد ،حجم نمونه در هر گروه
معادل  23نفر در نظر گرفته شد.

مداخله درمانی
گروه ورزش تركیبی هوازی و مقاومتی با پوشیدن جلیقه با
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تغییرات عروقی و ورزش ترکیبی هوازی و مقاومتی

بار خارجی ،پیادهروی روی تردمیل را به مدت هشت هفته انجام
دادند .جلیقه به راحتی حول بدن بیمار محکم میگردید و در
عین حال اجازه آزادی حركت به اندام فوقانی و تحتانی فرد داده
میشود .وزنههای مورد استفاده به راحتی در جیبها قرار گرفته
و خارج میشدند .وزنههای مورد استفاده  233-033گرمی بودند
و به راحتی در جیبها قرار گرفته و از آنها خارج میشدند .میزان
وزنه داخل جلیقه طی این هشت هفته به تدریج زیاد میشد .در
هفته اول  2درصد وزن بدن ،در هفته دوم  0درصد وزن بدن ،در
هفته سوم و چهارم  0درصد وزن بدن و در هفته پنجم تا هشتم
 5درصد وزن بدن ،بار اعمال میگردید ] .[18الزم به ذكر است
كه استفاده از این وزنهها ،افزایش آرام نیرو طی دوره درمان را
میسر میكرد .توزیع وزنهها داخل جیبها در قسمت پشت و
پایین صورت گرفت تا از گشتاور فلکسوری پیشگیری شود
].[18،11
براساس گزارش انجمن دیابت آمریکا ،شدت فعالیت فیزیکی
در بیماران مبتال به دیابت معادل  53-23درصد حداكثر ضربان
قلب بهصورت مالیم و سه روز در هفته میباشد ] .[23دامنه
شدت با توجه به توانایی بیمار طی این هشت هفته از  53تا 23
درصد افزایش یافت و ضربان قلب هدف پس از بهدستآمدن
حداكثر ضربان قلب از تست ورزش از طریق فرمول كارونن ][1
محاسبه شد .در هر جلسه درمانی گلوكز خون افراد شركتكننده
توسط دستگاه سنجش گلوكز در ابتدا و انتهای تمرین اندازهگیری
گردید .اگر گلوكز خون افراد كمتر از  133میلیگرم بر دسیلیتر
بود 15 ،گرم كربوهیدرات و یا مکملهای غذایی به فرد داده
میشد .پس از اندازهگیری مجدد قند خون پس از  23-03دقیقه،
در صورت افزایش میزان آن به بیش از  133میلیگرم بر
دسیلیتر ،تمرینات آغاز میگردید؛ اما اگر قند خون بیماران در
هر جلسه درمانی باالتر از  253میلیگرم بر دسیلیتر میبود،
تمرینات انجام نمیشد .ذكر این نکته ضرورت دارد كه هرگاه در
حین تمرین عالئمی از كاهش قند خون در هریک از بیماران
مشاهده میگردید ،بالفاصله قند خون فرد كنترل شده و در
صورت بروز كاهش قند خون ،تمرین قطع میگردید ] .[21در
تمام مدت زمان تمریندرمانی ،ضربان قلب تمامی بیماران توسط
دستگاه نشانگر ضربان قلب دیجیتالی توسط محقق كنترل
میگردید .همچنین فشار خون فرد قبل از آغاز تمرین
اندازهگیری میشد و اگر فشار خون ≥ 163/13میلیمتر جیوه
بود ،از فرد خواسته میشد كه برای  13دقیقه بنشیند و در ادامه
دوباره فشار خون اندازهگیری میگردید .اگر كاهشی در فشار
خون مشاهده نمیشد ،تمرینات آغاز نمیگردید ] .[21باید
خاطرنشان ساخت كه در حین انجام تمرینات ورزشی ،فشار خون
و ضربان قلب در انتهای هر مرحله توسط محقق كنترل میشد.
در راستای انجام این مطالعه از تمامی گروهها درخواست گردید
كه طی هشت هفته سطح فعالیت بدنی ،رژیم غذایی قبل را تغییر
ندهند .مقدار و نوع دارو در تمامی بیماران متفاوت بود؛ اما
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بیماران مجاز به تغییر دارو نبودند .هرگونه داروی مصرفی
(كاهنده گلوكز ،ضد التهابی و غیره) ،دوز مصرفی ،سطح فعالیت
بدنی ،رژیم غذایی هر بیمار و نیز هرگونه تغییر در این متغیرها
در پایان هر هفته ثبت میگشت .ارزیابیهای ذكرشده (با تأكید
بر عدم تغییر در رژیم غذایی ،دارویی و سطح فعالیت بدنی) از
گروه كنترل در ابتدا و انتهای هشت هفته بدون انجام تمرینات
به عمل آمد .الزم به ذكر است كه با توجه به درنظرگرفتن اخالق
پزشکی ،توصیههای ورزشی یکسان توسط پزشک فوق تخصص
غدد به تمامی بیماران (مداخله و كنترل) ارائه گردید .باید بیان
نمود كه در تمامی مراحل فوق ،شیب دستگاه صفر بود .حین
انجام برنامه درمانی ،سرعت و ضربان قلب و در انتهای هر مرحله
ضربان قلب ،فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و قند خون
ثبت میگردید .عالوهبراین هر پنج دقیقه یک بار بهمنظور نظارت
دقیقتر ،شدت ورزشی براساس مقیاس بورگ  23امتیازی ][2
از بیمار پرسیده میشد و در صورت گزارش عدد  ،15شدت
ورزش كمتر میگردید.

اندازهگیری ضخامت عروقی
پیش از اندازهگیری ضخامت عروقی برای تعیین تکرارپذیری
این متغیرها 13 ،بیمار مبتال به دیابت نوع دو طی دو روز و هر
جلسه سه بار توسط یک متخصص سونوگرافی از نظر ضخامت
اینتیما -مدیا ،ضخامت اینتیما -مدیا -ادونشیا و لومن در بالب
كاروتید ،كامان كاروتید و اینترنال كاروتید سمت راست مورد
ارزیابی قرار گرفتند .نتایج حاصل نشاندهنده تکرارپذیری
متغیرهای عروقی بودند.
در این مطالعه اندازهگیری متغیرها در تمامی بیماران
شركتكننده توسط دستگاه سونوگرافی (،Mindray® DC7
 ،)Chinaقبل و بالفاصله روز بعد از اتمام مداخله درمانی توسط
متخصص رادیولوژی انجام شد .شریان بیمار در وضعیت سوپاین
درحالی كه سرش در زاویه  05درجه به سمت مخالف ثبت
چرخیده و چانهاش به سمت باال قرار گرفته بود ،در وضعیت طولی
و نیز در وضعیت عمود بر امواج بررسی گردید ] .[11ضخامت
اینتیما -مدیا ،دیواره شریان و قطر لومن در ابتدای سه ناحیه
شریان مشترک كاروتید ،شریان كاروتید داخلی و بالب سگمنتال
كاروتید تعیین گردید.
تمامی اطالعات توسط نرمافزار آماری  SPSS 16تحلیل
گردیدند .نرمالبودن دادهها نیز توسط آزمون شاپیرو -ویلک
ارزیابی شد .همچنین از آزمون  tمستقل بهمنظور مقایسه
اطالعات در دو گروه و از آزمون  tزوجی برای ارزیابی اختالف بین
متغیرها قبل و بعد از  20جلسه مداخله استفاده گردید .سطح
آلفا نیز معادل  3/35تنظیم شد.
یافته ها
در این مطالعه  03بیمار از میان  232فرد داوطلب مبتال به
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اینتیما -مدیا ،دیواره و نسبت ضخامت اینتیما -مدیا به لومن در
سه ناحیه بالب كاروتید ،اینترنال كاروتید و كامان كاروتید در
گروه تركیبی به شکل معناداری ( )P<3/35كاهش یافت؛ اما
تغییری در متغیر قطر لومن در گروه تركیبی مشاهده نشد
( .)P>3/35باید توجه داشت كه تمامی متغیرها در گروه كنترل
بدون تغییر بودند (( )P>3/35جدول .)2

دیابت انتخاب شدند .الزم به ذكر است كه در گروه ورزش تركیبی
یک نفر به دلیل درد زانو ،یک نفر به دلیل درد كمر و یک نفر به
دلیل نداشتن انگیزه از گروه خارج شدند .بر مبنای یافتهها ،تفاوت
آماری معناداری بین ویژگیهای دموگرافیک و سابقه ابتال به
دیابت در ابتدای مطالعه وجود نداشت (جدول  .)1پس از انجام
 20جلسه ورزش تركیبی هوازی و مقاومتی ،ضخامت الیه

جدول  :9ویژگیهای دموگرافیک گروه تركیبی (هوازی و مقاومتی) و گروه كنترل
گروه ترکیبی هوازی و مقاومتی ( 96نفر)

گروه کنترل ( 22نفر)

(انحراف معیار±میانگین)

(انحراف معیار±میانگین)

سن (سال)

08/00±5/20

08/13±0/61

قد (سانتیمتر)

162/00±2/18

161/62±6/16

وزن (کیلوگرم)

20/20±8/06

20/30±1/11

توده بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)

26/66±2/03

26/10±2/02

سابقه بیماری (سال)

5/58±2/80

5/00±1/11

جدول  :2ویژگیهای عروقی قبل و بعد از هشت هفته
گروه ترکیبی هوازی و مقاومتی ( 96نفر)

اینتیما -مدیا بالب
کاروتید
دیواره بالب
کاروتید
لومن بالب کاروتید
لومن/اینتیما -مدیا
بالب کاروتید
اینتیما -مدیا
کامان کاروتید
دیواره کامان
کاروتید
لومن کامان
کاروتید
لومن/اینتیما -مدیا
کامان کاروتید
اینتیما -مدیا
اینترنال کاروتید
دیواره اینترنال
کاروتید
لومن اینترنال
کاروتید
لومن/اینتیما -مدیا
اینترنال کاروتید

قبل از مداخله

بعد از مداخله

انحراف

انحراف

معیار±میانگین

معیار±میانگین

(میلیمتر)

(میلیمتر)

سطح
معناداری

گروه کنترل ( 22نفر)
قبل از مداخله

بعد از مداخله

انحراف

انحراف

معیار±میانگین

معیار±میانگین

(میلیمتر)

(میلیمتر)

سطح
معناداری

سطح
معناداری
بین گروهی

3/23±3/36

3/50±3/11

3/33

3/65±3/10

3/61±3/15

3/30

3/33

1/12±3/18

3/11±3/15

3/33

1/12±./12

1/22±3/25

3/03

3/31

2/16±3/86

2/35±3/22

3/2

2/55±3/12

2/21±1/30

3/18

3/22

1/31±3/31

3/38±3/31

3/33

3/31±3/30

3/31±3/30

3/12

3/36

3/53±3/31

3/03±3/30

3/33

3/50±3/31

3/55±3/36

3/00

3/33

3/81±3/38

3/80±3/36

3/33

1/31±3/08

1/13±3/05

3/00

3/31

5/10±3/66

5/82±3/66

3/061

6/30±3/25

6/3±3/58

3/155

3/83

3/38±3/32

3/32±3/33

3/331

3/31±3/31

3/31±3/31

3/01

3/33

3/01±3/31

3/01±3/35

3/335

3/08±3/31

3/01±3/38

3/503

3/331

3/80±3/31

3/26±3/31

3/335

3/81±3/10

3/81±3/11

3/62

3/330

0/25±3/26

0/21±3/20

3/012

0/50±3/63

0/55±3/68

3/26

3/001

3/11±3/30

3/31±3/31

3/31

3/11±3/32

3/12±3/30

3/23

3/30
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تغییرات عروقی و ورزش ترکیبی هوازی و مقاومتی

بحث
در مطالعه حاضر تأثیر  20جلسه ورزش تركیبی هوازی و
مقاومتی بر ضخامت الیه اینتیما -مدیا ،دیواره ،لومن و نسبت
ضخامت اینتیما -مدیا در سه ناحیه بالب كاروتید ،اینترنال
كاروتید و كامان كاروتید بررسی شد .نتایج حاكی از اثرات مثبت
ورزش تركیبی هوازی و مقاومتی بر متغیرهای عروقی بودند.
مطالعات مختلفی در ارتباط با عوامل تأثیرگذار بر
شاخصهای عروقی انجام شدهاند كه در پنج گروه كلی قرار
میگیرند .اولین گروه ،مطالعاتی هستند كه اثرات داروها و مواد
غذایی را بر متغیرهای عروقی بررسی نمودهاند .پتی و همکاران
 Exenatide Long Acting Releaseرا به داروی متفورمین
اضافه كردند و پس از هشت ماه مصرف در افراد مبتال به دیابت
نوع دو ،كاهش ضخامت اینتیما -مدیا را در شریان كاروتید
مشاهده نمودند ] .[22پس از مصرف داروهایی مانند
 Lisinopril ،Amlodipineو  Pravastinنیز اثرات مثبتی در
مورد این شاخص مشاهده شده است .همچنین قطع سیگار ،رژیم
غذایی حاوی فیبر و كاهش مصرف  133میلیگرم در روز
كلسترول ،كاهش ضخامت اینتیما -مدیا را به دنبال دارد ].[20
عالوهبراین داروهایی مانند آسپرین Metformin ،Enalapril ،و
 Calcium Channel Blockersاگر همراه با گلیبنکالمید
مصرف شوند ،بهصورت مستقل باعث كاهش ضخامت اینتیما-
مدیا كاروتید میگردند ][20؛ هرچند به دلیل عوارض جانبی
داروها و فواید جانبی ورزش ،فعالیت فیزیکی در راهنماهای
مختلف توصیه میگردد ] .[25دومین گروه ،مطالعاتی هستند كه
اثرات مثبت ورزش بر ضخامت اینتیما -مدیای شریانهایی مانند
فمورال ] [26و براكیال ] [22را بررسی نمودهاند .با توجه به
اینکه ضخامت اینتیما -مدیای شریان كاروتید نشانهای برای
آترواسکلروز پیشبالینی بوده ] [28و آترواسکلروزیس پیشبالینی
با افزایش ضخامت شریان كامان كاروتید ،اینترنال كاروتید و
بالب كاروتید همراه است ] ،[21در مطالعه حاضر اندازهگیری
متغیرهای عروقی در شریان كاروتید انجام شد .در سومین گروه
از مطالعات ،اثرات ورزش بر ضخامت اینتیما -مدیای شریان
كاروتید در افراد سالم بررسی شده است .در این راستا تاناكا ]،[03
موراو ] ،[01اوكادا ] [02و رامارا ] [00در مطالعات خود تغییرات
ضخامت اینتیما -مدیا را مورد بررسی قرار دادند كه در این میان
تنها در مطالعه اوكادا با توجه به استفاده از داروی كاهنده چربی
خون ،كاهش ضخامت شریان كاروتید مشاهده شد .چهارمین
طبقهبندی ،مطالعاتی هستند كه اثرات ورزش را بر ضخامت
اینتیما -مدیای شریان كاروتید در افراد مبتال به بیماریهای قلبی
بررسی نمودهاند .در این ارتباط در مطالعه بیركلند ] [20در پی
 12ماه ورزش تركیبی هوازی و مقاومتی با شدت  RPE≥15در
افراد مبتال به بیماری قلبی ،عدم تغییر در ضخامت شریان كامان
كاروتید دارای پالک و كاهش ضخامت اینتیما -مدیا كاروتید در
افراد فاقد پالک گزارش گردید كه این نتایج در مورد افراد فاقد
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پالک با یافتههای مطالعه حاضر همسو میباشد ] .[20ساتو و
همکاران نیز در مطالعات خود اثر شش ماه پیادهروی روزانه را بر
افراد مبتال به بیماری كرونری قلبی مورد بررسی قرار دادند و
گزارش نمودند كه ضخامت شریان كاروتید با مسافت پیمودهشده
طی شش ماه معکوس میباشد [ .[00نتایج مطالعه پاالتینی
(براساس مصاحبه حضوری افراد جهت ثبت فعالیتهای فرد) نیز
بیانگر كاهش ضخامت اینتیما -مدیای شریان كاروتید پس از
شش سال و نیم فعالیت بودند ].[21
پنجمین گروه ،مطالعات بسیار اندكی هستند كه اثرات ورزش
بر ضخامت اینتیما -مدیای شریان كاروتید را بر افراد مبتال به
دیابت نوع دو (همانند مطالعه حاضر) بررسی نمودهاند .تنها در
مطالعه كیم ] [05و مگالهاس ]( [06همانند مطالعه حاضر) تأثیر
ورزش بر افراد مبتال به دیابت نوع دو مورد بررسی قرار گرفته و
نتایج هر دو مطالعه با یافتههای مطالعه حاضر همسو میباشد .در
مطالعه كیم 58 ،بیمار مبتال به دیابت نوع دو به دو گروه كنترل
و مداخله (تغییر در سبک زندگی از نظر رژیم غذایی و فعالیت
بدنی) تقسیم شدند .در این مطالعه مداخله ورزشی شامل شش
ماه راهرفتن سریع با شدت  12-10براساس مقیاس بورگ (كمی
تا حدی شدید) بود .در  16هفته ابتدایی بیماران از نظر رژیم
غذایی و فعالیت ورزشی تحت كنترل بودند .پس از شش ماه
مداخله ،تأثیر مثبت بر ساختار عروق پدیدار شد .كاهش ضخامت
شریان در مطالعه حاضر در مدت زمانی كمتر از مطالعه كیم
مشاهده گردید .باالتربودن سن افراد در مطالعه كیم علت این
اختالف زمانی میباشد؛ زیرا تغییرات ساختاری در كاروتید در
افراد با سن بیشتر نیاز به زمان بیشتری دارد ] .[00مگالهاس نیز
در مطالعه خود به بررسی اثرات یک سال ورزش شدید و مقاومتی
و همچنین ورزش متوسط و مقاومتی در ارتباط با بیماران مبتال
به دیابت نوع دو با سن  55-65سال پرداخت و گزارش نمود كه
ضخامت اینتیما -مدیا در شریان كاروتید كاهش یافته است ].[06
انجام یک سال برنامه درمانی منجر به اثرات مفید در بیماران
مورد بررسی در مطالعه مگالهاس گردید .باید توجه داشت كه
اثرات سودمند ورزش بر ریسکفاكتورها باعث كاهش نیمی از
خطرات كاردیوواسکوالر میگردد ] .[02فعالیت فیزیکی بهصورت
اولیه موجب تطابقات عملکردی شریانی شده و در صورت ادامه
ورزش باعث تطابقات ساختاری میگردد ] .[08عالوهبراین،
ورزش موجب افزایش  2/20درصدی در عملکرد اندوتلیال شریان
] [02و تغییر در ضخامت دیواره شریانهای محیطی و كاروتید
میگردد ] .[08در مطالعات مختلف رابطه معکوسی بین ضخامت
دیواره كاروتید و فعالیت فیزیکی در افراد مبتال به دیابت نوع دو
] [01و افزایش فشار خون ] [21،03گزارش گردیده است .در
دیابت نوع دو ،ورزش نسبت به رژیم غذایی اثر بهتری در عملکرد
عروق دارد ] .[01ساز و كار كاهش ضخامت كاروتید در اثر
ورزش به دلیل افزایش  NO Bioavailabilityناشی از كاهش
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.از بیماریهای قلبی در این بیماران توصیه میگردد
نتیجهگیری
 كاهش، جلسه ورزش تركیبی هوازی و مقاومتی20 پس از
 مدیا در سه- دیواره و نسبت ضخامت اینتیما، مدیا-الیه اینتیما
 اینترنال كاروتید و كامان كاروتید بهغیر از،ناحیه بالب كاروتید
.قطر لومن مشاهده گردید
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از بخشی از پایاننامه دكتری فیزیوتراپی
 از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی168205 با شماره
 بدینوسیله نویسندگان مراتب قدردانی خود را از جناب.میباشد
 اعالم،آقای دكتر سلطانیان كه در آنالیز دادهها نقش داشتند
 همچنین از شورای بالینی و معاونت پژوهشی دانشگاه.مینمایند
علوم پزشکی شهید بهشتی و كلیه بیمارانی كه در اجرای طرح
. تشکر و قدردانی میگردد،فوق با پژوهشگران همکاری نمودند
باید خاطرنشان ساخت كه در این مطالعه هیچگونه تعارض
.منافعی بین نویسندگان گزارش نشده است

،Antioxidant Defence System  افزایش،اكسیداتیو استرس
، كنترل پروفایل لیپیدی، كاهش مقاومت انسولینی،كاهش وزن
 تعادل بین انقباض، افزایش توان هوازی،بهبود عملکرد اندوتلیال
 كاهش فعالیت سیستم، كاهش عوامل التهابی،و انبساط عروقی
 افزایش كشش، كاهش تون عروقی،سمپاتیک درحال استراحت
دیواره شریانی در اثر افزایش فشار خون در حین ورزش و
 خستگی بیمار به دنبال.[10]  میباشدShear Stress افزایش
ارزیابی هر بیمار در آغاز درمان (سونوگرافی و تعیین حداكثر
.ضربان قلب) یکی از مهمترین محدودیتهای مطالعه حاضر بود
از سوی دیگر تمامی ارزیابیهای اولتراسونوگرافی در این مطالعه
تنها در یک سمت از گردن انجام شدند؛ از این رو امکان مقایسه
 در این راستا.شریان كاروتید بین دو سمت گردن وجود نداشت
پیشنهاد میگردد ارزیابی متغیرهای سونوگرافی بهطور همزمان
در دو طرف ناحیه گردن صورت گیرد و مقایسه گروهها با افراد
 جلسه مداخله از نظر متغیرهای عروقی انجام20 سالم پس از
 بر مبنای مقایسه نتایج مطالعه حاضر با مطالعات گذشته و.شود
 مدیا در-با توجه به اثر مثبت ورزش بر كاهش ضخامت اینتیما
افراد منحصراً مبتال به دیابت نوع دو و نیز عدم تأثیر ورزش بر
 پیشگیری، مدیا در بیماران قلبی مبتال به دیابت-ضخامت اینتیما
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