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روش بررسی :در این کارآزمایی بالینی  22زن یائسه مبتال به پرفشارخونی مرحله یک
( 52-55ساله) به صورت تصادفی به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند .برنامه تمرینی شامل
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پروین فرزانگی و همکاران

مقدمه

همچنین افزایش اختالالت متابولیکی از جمله اختالل متابولیسم

فقدان تولید استروژن پس از یائسگی با افزایش فشارخون همراه

کربوهیدرات ،نقش مهمی را در ایجاد عوارض پاتولوژیکی پس

است و از جمله عوامل دخیل در افزایش شیوع پرفشارخونی در

از یائسگی ایفا میکند که با افزایش سن ،شیوع بیشتری دارد

زنان مسن محسوب میشود ( .)1از سوی دیگر ،افزایش شیوع

( .)15از طرفی ،کاهش حساسیت به انسولین در افراد مبتال به

چاقی ،عدم فعالیت منظم ورزشی و مصرف نمک ،از عوامل مهم

پرفشارخونی ،حتی بدون وجود چاقی ( )15و افزایش مقاومت به

پیشرفت و وخیم شدن پرفشارخونی در یائسگی شناخته شدهاند

انسولین در زنان یائسه با فشارخون باال همراه با الغری نیز گزارش

( .)2یائسگی ،پرفشارخونی وابسته به سن را تقویت میکند .نتایج

شده است (.)16

پژوهش بر روی مردان و زنان با سنین  32-02سال و شاخص توده

امروزه تمرینات ورزشی ،بهعنوان یک شیوه درمانی مؤثر برای

بدنی یکسان نشان داد زنان یائسه دارای فشارخون سیستولی

مهار اولیه ،همچنین درمان و کنترل پرفشارخونی مطرح میباشند و

باالتری نسبت به مردان هستند و پس از گذشت  5سال ،فشارخون

تحت عنوان یکی از اصالحات شیوه زندگی ،به بیماران مختلف

سیستولی در سنین قبل و بعد از یائسگی در زنان حدود  5میلیمتر

توصیه میشوند ( .)10عالوه بر این ،ورزش منظم هوازی ،با

جیوه افزایش مییابد ( .)3همچنین فشارخون باال ،اثرات مستقیم

کاهش خطر بیماریهای قلبی  -عروقی در افراد میانسال و مسن

بر عملکرد اندوتلیال مستقل از سایر فاکتورهای خطرزای

( ،)18کاهش پرفشارخونی و بهبود عملکرد اندوتلیال ( ،)5کاهش

قلبی  -عروقی دارد .اختالل عملکرد اندوتلیال ،بهعنوان یک

مقاومت انسولینی در زنان یائسه ( )12و افراد مسن مبتال به

شاخص اولیه آسیب عروقی قبل از ظهور تغییرات ساختاری

پرفشارخونی همراه است ( .)22اگرچه به اثرات تمرینات ورزشی

دیواره عروق در آنژیوگرافی ،نقش مهمی را در پاتوژنز

مانند سازگاریهای عصبی هورمونی ،عروقی و ساختاری،

آترواسکلروز ایفا میکند ( ،)5که با شدت فشار خون و فشار

همچنین کاهش کاتکوالمینها و مقاومت محیطی کل ،تغییرات

مکانیکی خون افزایش مییابد ( .)5فاکتور رشد اندوتلیال عروقی

در سطوح بازکنندهها و منقبضکنندههای عروقی بهعنوان برخی از

( VEGF (Vascular Endothelial Growth Factorیک

مکانیسمهای کاهندگی پرفشارخونی ورزش اشاره شده است ،اما

سایتوکاین با عملکردهای متعدد و تنظیمکننده برونزای قوی

ساز و کارهایهای دقیق عمل آن مشخص نیست ( .)10نتایج

عملکرد و یکپارچگی سلول اندوتلیال است .این فاکتور رشد

مطالعات متعدد ،بیانگر تنظیم مثبت سطوح پالسمایی

بهعنوان تنظیمکننده مهم آنژیوژنز؛ تمایز ،تکثیر و مهاجرت سلول

متعاقب یک جلسه تمرین حاد در عضالت ( )21و پالسمای

اندوتلیال را میانجیگری میکند ،درحالیکه مانع آپوپتوز

ورزشکاران تمرینکرده و افراد غیرفعال است ( .)22همچنین

سلولیشده و با افزایش تولید نیتریک اکسید ( )NOو نفوذپذیری

سطوح  VEGFعضله اسکلتی پس از  16هفته تمرین ورزشی

عروقی همراه است (.)0،6

منظم و در پاسخ به یک جلسه تمرین حاد متعاقب آن ،در بیماران

براساس تحقیقات قبلی ،زنان یائسه در مقایسه با زنان سنین قبل از

مبتال به پرفشارخونی بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد که با

یائسگی ،سطوح سرمی و گردشی  VEGFکمتری داشتهاند ( )8و

کاهش فشارخون نیز همراه است ( .)23اما تأثیر فعالیت ورزشی در

استروژن درمانی با افزایش سطوح  )2،8( VEGFو کاهش خطر

مورد تغییرات سرمی  VEGFدر بیماران پرفشارخون ،بهویژه زنان

فشارخون در زنان یائسه همراه بوده است ( .)12از سوی دیگر،

یائسه با توجه به نتایج مطالعات قبلی در خصوص ارتباط  VEGFبا

ارتباط مثبتی بین سطوح سرمی  VEGFبا جنسیت ،فشارخون

پرفشارخونی ( )11و نقش آن در اثرات پاتولوژیکی پرفشارخونی

سیستولی ،شاخص توده عضالنی بدن ،پرفشارخونی و چربی

( ،)12بحثانگیز بوده است .لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر

شکمی وجود دارد ( .)12،11عالوه بر این ،کاهش استروژن در

 6هفته تمرین هوازی زیربیشینه بر سطوح سرمی  ،VEGFگلوگز و

دوران یائسگی ،با افـزایش مقـاومت انسـولینـی همـراه است (،)13

فشارخون در زنان یائسه مبتال به پرفشارخونی انجام شد.

VEGF
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روش بررسی

وضعیت نشستـه و استراحت در صبح به میزان  5ccجمعآوری شد.

در این کارآزمایی بالینی 22 ،نفر از زنان یائسه مبتال به

جهت جداسازی پالسما ،نمونههای خونی به مدت  15دقیقه با

پرفشارخونی ( 52-55ساله) شهرستان آمل که دارای شرایط ورود

سرعت  3222دور در دقیقه سانتریفوژ شدند و پالسمای حاصل در

به مطالعه بودند بهصورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند.

دمای  -82درجه سانتیگراد منجمد و برای آنالیز سطوح پالسمایی

شرایط ورود به پژوهش شامل :نداشتن سابقه ورزشی در طی

 VEGFو گلوکز مورد استفاده قرار گرفت .پالسمای نمونهگیری

 6ماه اخیر ،عدم استفاده از داروهای ضد پرفشارخونی و

اول پس از خونگیری فریز شد .پالسمای نمونههای دوم نیز

هورموندرمانی ،عدم مشکالت قلبی  -عروقی ،توقف کامل

یک هفته پس از فریرز شدن همراه با نمونه فریزشده اول در هفته

سیکل قاعدگی بیشتر از یکسال ،دارا بودن فشار خون درجه یک

هشتم آزمایش شد .مقادیر  VEGFبا استفاده از کیت تجاری

یا خفیف فشار سیستولی /دیاستولی به ترتیب (22-22/152-152

(شرکت  ،Cusabioساخت چین) ،با حساسیت آنالیزی کیت

میلیمتر جیوه) و تأیید شرایط فوق از سوی پزشک بود (.)21

 2/8پیکوگرم بر میلیلیتر ،به روش االیزا براساس دستورالعمل

در این بررسی آزمودنیها بهصورت تصادفی به دو گروه تمرین

شرکت سازنده ( )R&D Systems, Minneapolis, MNتعیین

هوازی و کنترل تقسیم شدند ( 12نفر در هرگروه) .اندازهگیری

گردید ( .)22سطوح گلوگز نیز با روش آنزیمی گلوکز اکسیداز و

شاخصهای تنسنجی مانند قد ،وزن ،شاخص توده عضالنی بدن

با استفاده از کیتهای ویژه (ساخت شرکت پارس آزمون،

( )Body Mass Index, BMIو فشار خون سیستولی و دیاستولی

ساخت ایران) اندازهگیری شد.

قبل و پس از اجرای پروتکل پژوهش انجام شد.

دادهها با استفاده از آزمونهای کولموگروف  -اسمیرنف ،لوین و

برنامه تمرینی شامل  6هفته فعالیت هوازی شامل  12دقیقه

تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنیداری p>2/25 ،در

گرمکردن (حرکات کششی ،جنبشی عضالت بزرگ بدن و

نظرگرفته شد.

دویدن) فعالیت اصلی ( 55-62دقیقه) 5 ،دقیقه تمرینات
سردکردن و  3جلسه در هفته بود .فعالیت اصلی شامل حرکات

یافتهها

ریتمیک هوازی با وسایلی مانند وزنههای سبک و پله (استپ) بود

بین مقادیر سن ،وزن  ،قد و شاخص توده بدن آزمودنیهای دو

که با شدت  %52حداکثر ضربان قلب به مدت  55دقیقه در هفته

گروه تمرین (به ترتیب  55±3/0سال 05/3±2/1 ،کیلوگرم،

اول شروع و تا رسیدن به شدت  %65حداکثر ضربان قلب و

 158/2±0/5سانتیمتر و  22/2±2کیلوگرم بر مترمربع) و کنترل

یکساعت تمرین در هفته ششم ادامه یافت ،بهنحویکه هر دو

(به ترتیب  53/2±5/0سال 03/5±2/5 ،کیلوگرم150/6±1/2 ،

هفته %5 ،به شدت و زمان فعالیت هوازی افزوده میشد (.)22

سانتیمتر و  22/6±5/2کیلوگرم بر مترمربع) ،قبل از آزمون،

حداکثر ضربان قلب با استفاده از رابطه (سن به سال– )222

اختالف آماری معنیداری مشاهده نشد ،اما پس از  6هفته تمرین

محاسبه گردید .همچنین تمامی تمرینات در ساعات  8-12صبح

هوازی سطوح 236/6±55/5 VEGF ،پیکوگرم بر میلیلیتر بود

انجام شد و شدت آن با استفاده از ضربانسنج پوالر کنترل گردید.

که مقادیر آن نسبت به قبل از انجام آزمون (161/2±35/6

گروه کنترل نیز بدون انجام هرگونه فعالیت ورزشی به فعالیت

پیکـوگـرم بر میلـیلیتـر) ،بهطـور معنـیداری افـزایش یافـت

روزانه خود ادامه دادند .نمونههای خونی آزمودنیها به دنبال

( .)p>2/221گلوگز خون ،شاخص توده عضالنی زنان و فشار

 12ساعت ناشتایی شبانه (مصرف رژیم غذایی سبک در شب قبل

خون سیستولی و دیاستولی ،بهطور معنیداری کاهش نشان داد

از خونگیری) ،در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون ( 58ساعت

(()p>2/221جدول).

پس از آخـریـن جلسـه تمـرین) ،از وریـد بازویـی دسـت چپ در
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جدول :میزان متغیرهای مورد بررسی قبل و بعد از آزمون در گروههای پژوهش
متغیر

ارزش p

ارزش p

(حاصل از تی زوجی)

(حاصل از تی مستقل)
2/221

مراحل تمرین

پیش از آزمون

پس از آزمون

فاکتور رشد اندوتلیال عروقی

گروه تمرین

161/2±35/6

236/6±55/5

2/221

(پیکوگرم بر میلیلیتر)

گروه کنترل

165/1±22/2

165/8±33/11

2/226

گلوکز (میلیگرم بر دسیلیتر)

گروه تمرین

112/2±11/0

120/5±12/5

2/222

گروه کنترل

110/5±6/3

113/0±0/25

2/256

گروه تمرین

22/2±2/2

28/1±2/2

2/222

گروه کنترل

22/6±5/2

32/1±5

2/322

میانگین فشارخون سیستولی (میلیمتر

گروه تمرین

156/0±15/1

135/5±12/5

*2/222

جیوه)

گروه کنترل

150/0±8/3

153/5±5/2

2/212

میانگین فشارخون دیاستولی (میلیمتر

گروه تمرین

23/3±8/6

86/6±8/6

2/222

جیوه)

گروه کنترل

21/1±0/8

21/1±0/1

2/255

شاخص توده بدن (کیلوگرم بر مترمربع)

2/222

2/222
2/221
2/221

بحث

بهعالوه ،کاهش وزن بدن و سطوح گلوگز خون از جمله

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد  6هفته تمرینات منظم هوازی

مکانیسمهای غیرمستقیم کاهشدهنده فشارخون ناشی از ورزش

با شدت فزاینده ،میتواند منجر به کاهش سطوح گلوگز خون،

محسوب میشوند ( .)10بهطوریکه در تحقیق حاضر ،کاهش

شاخص توده عضالنی بدن و فشارخون سیستولی و دیاستولی در

فشار خون سیستولی ( )%13و دیاستولی ( )%0همراه با کاهش

زنان یائسه پرفشارخون شود .همچنین این تغییرات با تنظیم مثبت

معنیدار شاخص توده بدن ( )%6/1و سطوح گلوگز خون ()%2/8

سطوح سرمی  VEGFدر این افراد همراه بود که ممکن است

متعاقب  6هفته فعالیت هوازی ،در زنان پرفشارخون مشاهده

بیانگر نقش مثبت فعالیت ورزشی در بهبود پرفشارخونی از طریق

گردید .در نتایج تحقیق  Moraesو همکاران نیز کاهش فشارخون

کاهش وزن ( )25،25و بهبود عملکرد اندوتلیال از مسیر

با کاهش سطوح گلوگز و وزن بدن در بیماران پرفشارخون مسن

آنژیوژنیک باشد ( .)5در بیماران پرفشارخون ،شلشدگی عروق

(بیش از  62سال) تمرینکرده همراه بود و  12هفته تمرین

وابسته به اندوتلیال شریانهای کرونر ،بازو و کلیوی دچار آسیب

برنامهریزیشده (شامل تمرینات هوازی ،قدرتی ،انعطافپذیری و

میشوند و اختالل عملکرد اندوتلیال که با توسعه آترواسکلروز

تعادل ،دو جلسه  62دقیقهای در هفته)؛ فشارخون سیستولی و

همراه است خطر بیماریهای قلبی  -عروقی را افزایش میدهد

دیاستولی ،شاخص توده بدن و گلوگز بیماران پرفشارخون را

( .)26از سوی دیگر ،یائسگی ( )16و پرفشارخونی ( )22اغلب با

کاهش داد ( .)22همچنین  Moreauو همکاران نشان دادند

اختالالت متابولیکی مختلف از قبیل افزایش گلوگز خون و چاقی

 12هفته پیادهروی ( 3کیلومتر در روز) ،با کاهش معنیدار فشار

همراه است ( .)20در تحقیق حاضر ،زنان یائسه ،مبتال به

خون سیستولی و دیاستولی در زنان یائسه پرفشارخون همراه است

پرفشارخونی درجه یک و دارای  BMIباال بودند .با این وجود،

( 6میلیمتر جیوه) ،درحالیکه  25هفته پیادهروی منجر به کاهش

گلوگز خون آنها در سطح بسیار باالیی نبود که علت احتمالی آن

بیشتر فشارخون سیستولی ( 5میلیمتر جیوه و بیشتر) میشود ،اما

را میتوان به میانسال بودن و سابقه یائسگی کمتر آزمودنیها

 12و یا 15هفته پیادهروی با وجود کاهش وزن با عدم تغییر در

نسبت داد Olszanecka .و همکاران ،تفاوت معنیداری بین

سطوح گلوگز خون آزمودنیها همراه است ( .)25علت این

سطوح گلوگز خون زنان یائسه و غیریائسه مبتال به پرفشارخونی،

مغایرت در نتایج گلوگز ممکن است به کمتر بودن سطوح اولیه

همچنین بین زنان یائسه با فشارخون نرمال و غیریائسه مشاهده

گلوگز خون آزمودنیهای تحقیق فوق ( 122میلیگرم بر

نکردند و اظهار داشتند یائسگی تأثیری بر فاکتورهای متابولیسم

دسیلیتر) در مقایسه با آزمودنیهای شرکتکننده ( 112میلیگرم

کربوهیدرات ندارد (.)20

بر دسیلیتر) در تحقیق حاضر باشد.
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با این وجود ،بهنظر میرسد در تحقیق حاضر ،پروتکل تمرینی

اکسید بیان  VEGFو  VEGFنیز تشکیل نیتریک اکسید را تنظیم

منجر به سازگاری بهینه کاهش گلوگز خون در زنان یائسه

میکند (.)31

پرفشارخون شده است .عالوه بر این ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد

از محدودیتهای تحقیق حاضر این بود که سطوح نیتریک اکسید

سطوح  VEGFپس از  6هفته تمرین هوازی با شدت متوسط در

مورد اندازهگیری قرار نگرفت .ولی در مطالعات دیگر نشان داده

زنان یائسه پرفشارخون ،افزایش معنیداری ( )%56یافته است که

شد فعالیت ورزشی از طریق افزایش جریان خون و فشار برشی

ممکن است بیانگر پایین بودن سطوح  VEGFدر این آزمودنیها

( )Shear Stressمنجر به تحریک نیتریک اکسید سنتاز و در نتیجه

و تأثیر فعالیت هوازی بر تنظیم مثبت سطوح این شاخص در آنان

افزایش فراهمی نیتریک اکسید (متسعکننده قوی عروق) میشود

باشد .در این راستا Vyzantiadis ،و همکاران نشان دادند سطوح

( .)5بنابراین ،در تحقیق حاضر تنظیم مثبت  VEGFناشی از

 VEGFدر افراد پرفشارخون که تحت درمان قرار نگرفته بودند در

فعالیت هوازی منظم ممکن است با افزایش دانسیته مویرگی و

مقایسه با افراد سالم پایینتر بوده است ( 122/1در مقابل 222/2

آنژیوژنز فیزیولوژیکی از مسیر (هیپوکسی  -فاکتور القای

پیکوگرم بر میلیلیتر) ،همچنین ارتباط مثبت بین سطوح  VEGFبا

هایپوکسی  ،)VEGF -همچنین توسعه فراهمی نیتریک اکسید

نیتریک اکسید در افراد دارای فشارخون نرمال (نه پرفشارخون)

اندوتلیالی ( ،)5منجر به افزایش اتساع عروقی ،کاهش مقاومت

مشاهده شد ( Agrawal .)28و همکاران گزارش دادند

عروقی و در نتیجه کاهش فشار خون شده باشد.

هورموندرمانی با افزایش سطوح  VEGFدر زنان یائسه همراه
است ( .)8لذا بهنظر میرسد در تحقیق حاضر افزایش سطوح

نتیجهگیری

 VEGFزنان یائسه پرفشارخون با ورزش ،بیانگر نقش احتمالی

در پژوهش حاضر 6 ،هفته تمرین منظم هوازی با شدت متوسط

تمرینات هوازی در تعدیل سطوح کاهشیافته  VEGFناشی از

منجر به کاهش فشارخون سیستولی و دیاستولی در زنان یائسه

اثرات توأم یائسگی ،پرفشارخونی و در نتیجه بهبود فشارخون در

پرفشارخون شد که این اثرات مطلوب تمرین با افزایش سطوح

آنان باشد VEGF .یک میتوژن ویژه برای سلولهای اندوتلیال و

 VEGFهمراه بود .از این جهت میتوان نتیجه گرفت تمرین

القاکننده روند آنژیوژنز است ( .)28فعالیت ورزشی میتواند از

هوازی بهعنوان یک شیوه درمانی مؤثر میتواند نقش مثبتی در

طریق القای هایپوکسی و تنظیم مثبت فاکتور القای هایپوکسی،

کنترل ،کاهش فشارخون و عوارض احتمالی آن از طریق کاهش

منجر به افزایش  VEGFگردد ( .)5نتایج تحقیق  Gavinو

قند خون و تعدیل فاکتور آنژیوژنیک  VEGFایفا کند.

همکاران نشان داد  1و یا  8هفته تمرین هوازی ،با افزایش

VEGF

 mRNAدر عضله اسکلتی افراد مسن و جوان ،مستقل از وضعیت

تشکر و قدردانی

تمرینی آنان همراه است ( .)22همچنین کاهش فشارخون و

بدین وسیله از تمامی عزیزانیکه در اجرای این تحقیق ما رایاری

افزایش سطوح  VEGFو نیتریک اکسید پس از  12هفته تمرین

نمودند ،تشکر و قدردانی به عمل میآید.

شنا در موشهای نر مسن با پرفشارخونی ذاتی توسط

Fernandes

و همکاران تأیید شد ( VEGF .)32اثر متقابل زیادی با نیتریک
اکسید حـاصل از نیتریک اکسید سنتـاز دارد ،بهطـوریکه نیتریک
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