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  مقدمه -1-1

، بیماري باعث افزایش خطر بروز سکته مغزي فشارخون باالداشت طبق گزارش سازمان جهانی به

 ،1و همکاران (تایلر شودمی قلبی و عروقی همانند نارسایی قلبهاي و دیگر بیماريایسکمیک قلب 

یابد به طوري که وقوع یائسگی در زنان افزایش می. بیماري فشارخون پس از )0002، 2؛ ساندس2005

، افزایش هنگام فعالیت ورزشی). 1997، 3(مارش ز مردان استیائسه بیش ا شیوع پرفشارخونی در زنان

ما فشار دیاستولی زیاد تغییر فعالیت ورزشی نسبت مستقیم دارد. ا فشارخون سیستولی با افزایش شدت

یانگین فشارخون سرخرگی ، میابد. با افزایش فشارخون سیستولیکند و حتی ممکن است کاهش نمی

- ها میباض کلی رگ، افزایش کلی تون عصب سمپاتیک باعث انقهنگام فعالیت ورزشی یابد.افزایش می

شوند که به آن ، با آزاد شدن عوامل منبسط کننده عروق محیطی از این انقباض رها میشود. اما عضالت

هایی که از طریق گردش خون ناحیه اي به گویند. به دلیل تعادل بین انقباض رگپدیده ضدسمپاتیک می

-، فشارخون دیاستولی چندان تغییر نمیهاي مربوط به عضله فعالنبساط رگروند و اضالت غیرفعال میع

، الیت ورزشیهاي قلبی عروقی، افزایش فشارخون دیاستولی در واکنش به فعکند. اما در بعضی از بیماري

مشاهده آن باید آزمون ایی است که با میلی متر جیوه یا بیشتر خواهد بود و این یکی از چند نشانه 15

تعدیل شده بروس با بار  آزمون ). پروتکل42003همکاران و رابرگز( ورزشی تشخیصی را فورا متوقف کرد

انی ، و براي افراد سالخورده یا افراد با آمادگی جسمشودشده شروع می از تست استانداردکاري کمتر 

). دست 2008، 6بایرون وهمکارانگرگوري ( شودستند استفاده میه 5CADکمتر و یا کسانی که مبتال به

اطمینان از تندرستی آزمودنی در  - 1کم سه هدف در الکتروکاردیوگرام آزمون فعالیت ورزشی وجود دارد: 

 - لبی هاي قتشخیص بیماري - 3اندازه گیري دقیق ضربان قلب و  - 2طول اجراي آزمون فعالیت ورزشی 

توان به وسیله یعنی ثبت تندرستی و تعداد ضربان قلب را می ، دو هدف اولعروقی در آزمودنی یا بیمار

ي افرادي که نشانه هاي عارضه قلبی فعالیت ورزشی براي همهECG7فراد معمولی اجرا کرد. به هر حال،ا

). با توجه 2014، 8آدامزعروقی دارند یا بدون عارضه هستند وحتی براي افراد سالم بدون خطر نیست ( –

م بیماران و افراد سالم براي ارزیابی عملکرد اتعدیل شده بروس بر روي تردمیل براي تم آزمون به اینکه

                                                
1. Ttaylor et al. 
2. Sands. 
3. Marsh. 
4. Robergs et al. 
5. Cardiac artery disease. 
6. Gegory Byron et al. 
7. Electrocardiogram. 
8. Adams. 
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ثیر یک جلسه فعالیت حاد ورزشی به آقلبی و عروقی استفاده می شود، پژوهش حاضر به دنبال بررسی ت

 است. هاي آسیب قلبی در زنان میانسال مبتال به فشارخون تعدیل شده بروس بر شاخص آزمون روش

 بیان مسئله -1-2

میلی متر جیوه یا فشارخون دیاستولیک باالتر  140فشارخون باال به فشارخون سیستولیک باالي 

هاي مرینپژوهش درباره ت 33بازنگري  .)2012 9روگر و همکاران( متر جیوه اشاره داردمیلی 90از

باعث کاهش تقریبا معادل  دتواندهد که تمرین استقامتی، میو اثار آن بر پرفشارخونی نشان میورزشی 

کالج طبق بیانیه  ).2014آدامز ( متر جیوه در فشارخون سیستولیک و دیاستولیک یا هر دو شودمیلی 10

، یا  هاي شدیدینهاي ورزشی با شدت کم، فشارخون را به اندازه تمرآمریکایی پزشکی ورزشی تمرین

جامع با فشارخونی خاص مهمتر باشد. به دلیل تواند براي دهد، که این موضوع میبیش از آن کاهش می

که براي افزایش قدرت  هاي مقاومتیهنگام انقباض، آن دسته از تمرین خطر افزایش ناگهانی فشارخون

و همکاران رابرگز( شوند، ممکن است به طور بالقوه نتایج معکوسی را به دنبال داشته باشنداستفاده می

بروس تعدیل شده بر فشار خون به طور کامل  آزمونحاد به روش  ). با این وجود تاثیر فعالیت2003

هاي بدنی شدید بالقوه شرکت در فعالیت نتایج تحقیقات مختلف نشان داده، نشده است. ازطرفیبررسی 

، داوسون 2000 10کالسنز و همکاران( به عملکرد قلبی آسیب می رساند و اساسا بی خطر نیست

ایی از عالیم را نشان ه). اختالل قلبی ناشی از فعالیت دست121993ان، میتلمن وهمکار200311وهمکاران

). 1985 14، استارنس و همکاران1993 13ویلیچ و همکاراندهد که خستگی قلبی نامیده شده است (می

-محققان به عنوان حداقل آسیب سلولخستگی قلبی ناشی از فعالیت ورزشی به تازگی توسط تعدادي از 

 هاروپونین). ت200415جورج و همکاران( تعریف شده استیت ورزشی بلندمدت هاي قلبی پس از فعال

هاي بسیار شاخص  Iو T تروپونین هاي قلبی هستند.ضی سلولهاي موجود در دستگاه انقباپروتئین

بی براي بررسی آسیب ها ابزار مناس، این شاخصند. در نتیجهاهاي قلبیروز سلولایی از نکحساس و ویژه

هاي بلند مدت و درمانده ساز دهند فعالیتاند. تحقیقات جدید نشان میهاي عضله قلبیسلولاحتمالی 

کالسنز و همکاران ( شودسرم می  ck-mbقلبی و همچنین افزایش سطوح  Tو Iباعث پیدایش تروپونین

افزایش  ).200818، میچلسن و همکاران172009، جاسل و همکاران162000، چن و همکاران2000

                                                
9. Roger et al. 
10. Cleassens et al. 
11. Dawson et al. 
12. Mittleman et al. 
13. Willich et al. 
14. Starnes et al. 
15. George et al.  
16. Chen et al. 
17. Jassel et al. 
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19cTnعلت 202010شیو و همکارانمکانیسم توضیح داده شود ( 3تواند با ثر آسیب میوکارد میدر ا .(

ها در عروق کرونر و انسداد آنها باشد. دومین عمده آسیب ایسکمیک کاردیاك در اثر بیرون زدگی پالك

هاي توضیح براي آسیب ایسکمیک کاردیاك ناشی از آسیب میوسیت در اثر بیرون زدگی پالك

گیرد. کلروزي و به علت افزایش تقاضاي اکسیژن میوکارد است که از اکسیژن دریافتی پیشی میآترواس

یا  تروماي نافذ ،21ایسکمیک است و ناشی از آسیب مستقیم میوکارد در اثر تروماي بالنتسومین علت غیر

، گیرود و 232006(بیگ و همکاران  باشد، میوکاردیت، داروها و سموم می22رسوخ کننده

هاي شوند و مکانیسمپارامترهاي ویژه فعالیت که باعث ضعف و خستگی کاردیاك می). 201124ارانهمک

). برخی مطالعات 251999رافاي و همکارانکنند نامشخص هستند (درگیر در ایجاد فرآیند را تکمیل می

ورزشی طوالنی قلب، در جریان فعالیت  ثر ایجاد ناهنجاري در دیواره بطنشواهدي از بروز سکته قلبی در ا

رافاي و همکاران اند (هایی از فیبروزیس میوکاردي در ورزشکاران استقامتی نخبه را گزارش کردهو نشانه

دیل شده بروس بر روي تردمیل تع آزمون ACSMطبق بیانیه  ).262005، واربرتن و همکاران 1999

هاي قلبی ناشی از ه آسیبک باشدبی سالمت و عملکرد قلب و عروق میترین آزمون براي ارزیارایج

بروس آزمون  هش تاثیردر این پژوبنابراین ارزیابی نشده است. به طور کامل  آزمونایسکمیک در این 

  گرفته است. هاي آسیب قلب مورد بررسی قرار تعدیل شده بر شاخص

  پژوهش هايفرضیه -1-3

 د.پالسمایی دار cTn-Iتعدیل شده بروس اثر معنی داري بر تغییرات آزمون یک جلسه  - 1

 ی دارد.پالسمای CTn- Tتعدیل شده بروس اثر معنی داري بر تغییرات آزمون یک جلسه  - 2

  پالسمایی دارد.  CKه بروس اثر معنی داري بر تغییراتتعدیل شدآزمون یک جلسه  - 3

  ایی دارد.پالسم CK-MBتعدیل شده بروس اثر معنی داري بر تغییرات آزمون یک جلسه  - 4

  

                                                                                                                                              
18. Michielsen et al. 
19. Cardiac troponin. 
20. Shave et al.  
21. Blunt trauma. 
22. Penetrating trauma. 
23. Baig et al. 
24. Guiraud et al.  
25. Rifai et al. 
26. Warburton et al. 
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  ورت و اهّمیت پژوهشضر -1-4

ي هــاهاي بررسی بیمــاري رگروق تست ورزش یکی از مهمترین روشطبق بیانیه پژوهشکده قلب وع

رنــد و رســانی داکند، عضالت نیاز بیشــتري بــه خــونشروع به ورزش می فردزمانی که  کرونري قلب است.

ز همــه ، خــود قلــب ان ورزشبان بزنــد. بــه ایــن ترتیــب حــیتر ضریعبنابراین قلب مجبور است تندتر و سر

 توانندمی کرونري هايرگ سالم قلب یک در. و نیاز به خون رسانی بیشتري دارداعضاي بدن فعال تر بوده 

عهده این کــار  تگی هستند ازهاي کرونر دچار گرف، اما زمانی که رگافزایش یافته باشند نیاز این جوابگوي

، فعالیــت یبه طور کلــ ).2003(رابرگز شودمبود اکسیژن میرسانی و کآیند و قلب دچار کمبود خونبرنمی

-نمــی عروقــی طبیعــی –ا دستگاه قلبی عروقی در افراد سالم ب –ورزشی باعث افزایش خطر حوادث قلبی 

 شود.

، خطر ایست قلبی ناگهانی دهندتوسط انجام میبدنی با شدت مدر افراد به ظاهر سالمی که فعالیت  

، در افراد با وجود این ).2006 28، وانگ و همکاران271986ووري( کم است خیلی یا انفارکتوس قلبی

، دهندفعالیت ورزشی شدید انجام میایی که عروقی شناخته شده یا انسدادي –ی مبتال به بیماري قلب

ویلیچ و همکاران ( یابدیش میخطر مرگ قلبی ناگهانی و یا انفارکتوس قلبی به شکل حاد و گذرا افزا

هیپرلیپیدمی عوامل بسیار مهمی هستند که زمینه ایجاد  چاقی و ،. هیپرتانسیون)1986ي ، وور1993

ه و زمینه مرگ و میر را فراهم آترواسکلروز باعث ایسکمی عروق کرونر شد سازند.آترواسکلروز را فراهم می

  ). 2000 29نوایی و همکارانکند (می

ید (چو و هاي پیش مطرح گرداز دهه تشخیص بیماري عروق کرونر استفاده از تست ورزش جهت

هاي دیگر و ساده بوده و در مقایسه با روش ، کم هزینه). تست ورزش روش غیرتهاجمی302011همکاران

هاي دیگر این آزمون عبارتند از : آزمون فعالیت ورزشی ). نام200931مایرزتهاجمی عوارض کمتري دارد (

 ECG). الزم به ذکر است که آزمون 2014آدامز( درجه بندي شده و یا آزمون تحمل فعالیت ورزشی

 هايآزموناست نسبت به   X، ارزان و بدون داشتن اشعه ي الیت ورزشی به دلیل اینکه بی خطرفع

 آزمون). 2009، مایرز 2014آدامزکند برتري دارد (عروقی را ارزیابی می - یستم قلبی دیگري که س

ط دو مرحله اول آن تعدیل شده است، متناسب با افزایش فزاینده است که فق آزمونی بروس تعدیل شده

و درنتیجه  تواند باعث ایجاد خستگی قلبیمی آزمون). این 2014آدامز( یابدنیز افزایش می، شیب سرعت

آسیب عضالت اسکلتی در با توجه به اینکه  افزایش سطح بیومارکرهاي مرتبط با آسیب کاردیاك شود.

                                                
27. Vuori . 
28. Whang et al. 
29.  Navaii et al. 
30. Chou et al. 
31. Myers. 
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). اما در افراد میانسال 2000نوایی(اي ورزشی شدید به خوبی اثبات شده است هافراد سالم پس از فعالیت

بررسی نشده یا به طور کامل بررسی نشده است، و با  مبتال به فشارخون که بیشتر در معرض خطر هستند

توجه به اینکه اطالعات بسیار محدودي در این زمینه در کشور وجود دارد، ضرورت دارد که خستگی قلبی 

خون که نسبت به افراد سالم در معرض خطر بیشتري قرار بروس در افراد مبتال به فشار آزمونی از ناش

  دارند بررسی شود.

  هداف پژوهشا -1-5

  هدف کلی - 1- 5- 1

 ی آسیبهاي بیوشیمیایهدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر یک جلسه فعالیت حاد بر شاخص

  خواهد بود. ري خونزنان یائسه مبتال به پرفشامیوکارد در زاي

  اهداف اختصاصی - 2- 5- 1

آزمــون  لســهجســاعت پــس از یــک  6پالسمایی گروه تجربی بالفاصــله و  cTn-Iتعیین پاسخ - 1

 در مقایسه با گروه کنترل.بروس تعدیل شده 

 آزمــونســاعت پــس از یــک جلســه  6پالسمایی گروه تجربی بالفاصــله و  CTn-Tپاسختعیین - 2

 با گروه کنترل. بروس تعدیل شده در مقایسه

بــروس  آزمونلسه ساعت پس از یک ج 6پالسمایی گروه تجربی بالفاصله و  CKتعیین پاسخ - 3

 تعدیل شده در مقایسه با گروه کنترل.

 آزمــونلســه جساعت پس از یــک  6پالسمایی گروه تجربی بالفاصله و  CK-MBتعیین پاسخ - 4

  تعدیل شده بروس در مقایسه با گروه کنترل.

  رهاي تحقیقمتغی -1-6

  متغیر مستقل - 1- 6- 1

  فعالیت حاد ورزشی- 

  متغیرهاي وابسته - 2- 6- 1

  Tو   Iلبی ، تروپونین قMB) و ایزوآنزیم کراتین کینازcpk(هاي کراتین کینازسطوح سرمی آنزیم
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  محدودیت هاي تحقیق -1-7

  هاي قابل کنترلمحدودیت - 1- 7- 1

  )BMIدرصد چربی، قد و  (سن، جنس، هاي جسمانیگیري و ثبت ویژگیاندازه- 

  هادنیي آزموگیري یکسان براي همهاهی یکسان و زمان و مکان اندازهوسایل و ابزار آزمایشگ - 

  ماري عصبی و بیماري دستگاه گوارش و نیز عدم مصرف داروعدم وجود بی - 

  هاسازي سن یائسگی آزمودنیهمگن - 

  هاسازي دامنه فشارخون آزمودنییکسان - 

  سن ابتال به فشارخون سازيهمگن - 

  هاکنترل داروي مصرفی آزمودنی - 

  عدم شرکت در تمرینات ورزشی - 

  هاکنترل تغذیه آزمودنی - 

  هاي غیرقابل کنترل محدودیت - 2- 7- 1

  هانترل شرایط روحی و روانی آزمودنیعدم ک - 

  هاي فردي و وراثتی بر نتایج تحقیق تاثیر تفاوت - 

  هنگام اجراي آزمون ها درمیزان استرس آزمودنی - 

  عدم کنترل دقیق خواب  - 

  هااص از سوي آزمودنیخاستفاده احتمالی از داروهاي  - 

  و اصطالحات  هاتعریف واژه - 1-8

  بیومارکرهاي انقباضی میوکارد - 1- 8- 1

بیومارکرهاي قلبی نوعی پروتئین با ترتیب اسیدآمینه منحصربه فرد هســتند. و در اثــر آســیب عضــله 

 ماننــدبــاقی مــی شوند و یک تا شش ســاعت پــس از فعالیــت در ســطح خــونح خون آزاد میقلب در سط

ــامز ــونین200232(ویلی ــن بیومارکرهــا شــامل تروپ ــاي پروتئینــی هســتند از ترکیــب I ،C،Tهــاي). ای ه

             هستند که مداخله میوزین با اکتین را با واسطه کلسیم در عضله تنظــیمهاي مختلط واحدانقباضی ماهیچه

  ). 2001 34، الفایت331997(مک الرین و همکاران کنندمی

                                                
32.Williams. 
33. Mclaurin.  
34.  Lafayette.  
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ده است بو  Tو   Iظور سنجش تغییرات سطوح سرمی تروپونیننتعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر، م

 cobbaseیکی، مدل الکتروکمی رومینانس با جریان الکتر Alexisکه در آزمایشگاه و با استفاده از دستگاه 

  گیري قرار گرفت.ساخت کشور آلمان مورد اندازه  Rochو با استفاده از کیت 

  MB کراتین کیناز و ایزوآنزیم کراتین کیناز - 2- 8- 1

پذیر انتقال . این آنزیم واکنش برگشتدالتون است 5000یک دیمر با وزن مولکولی  CK آنزیم

(دافور و  کندی(فسفاژن) را کاتالیز م به کراتین و در نتیجه تولید فسفوکراتین ATP فسفات را از

گیري کرد، این آنزیم هاي قلبی را اندازهاگر به هر دلیلی نتوان سطح تروپونین ).2001، 35همکاران

  ).36،2009(ریچلین و همکاران باشدجایگزین مناسبی می

 بوده کینازتغییرات سطوح سرمی آنزیم کراتین تعریف عملیاتی: در تحقیق حاضر منظور سنجش

مان مورد ساخت کشور آل ochRاتوآناالیزر بیوشمی و کیت اه و با استفاده از است که توسط آزمایشگ

  اندازه گیري قرار گرفت.

 یائسگی  -1-8-3

یائسگی عبارت است از قطع  )WHO(37 براســاس تعریــف ســازمان جهــانی بهداشــت

قطع خونریزي ماه  12هاي تخمدانی که با شدن فعالیت فولیکول خونریزي قاعدگی به دنبـال تمام

درپـی ). 2003، 38و همکاران کالینسون( سـالگی همـراه اسـت 55- 45قاعدگی یا آمنـوره در سـنین 

هـاي جنسی، اثرات کاهش استروژن به صورت عالئمی ها و کـاهش هورمونشـدن تخمـدان خـاموش

- پوست و ... بروز میماننــد گرگرفتگــی، ســردرد، ســرگیجه، تکــرر ادرار، افــسردگی، خــارش زیر

  .نماید

مردان است که این  ازعروقی در زنان پنج درصد کمتر  - هاي قلبیقبل از یائسگی، خطر بروز بیماري

الی و همکاران، باشد (استروژن می هورمون کاهششود و علت آن، ا مردان برابر میخطر بعد از یائسگی ب

200539 .(  

دگی ن قاعه صورت گذشت حداقل یکسال از تاریخ آخریتعریف عملیاتی: در تحقیق حاضر، یائسگی ب

  شود.تعریف می

                                                
35. Dafour et al. 
36. Reichlin et al. 
37. World health organization. 
38. Collinson et al. 
39. Ely et al. 
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  فشارخون  - 1-8-4

 تایید زمانی باال فشارخون به کند. ابتالمی وارد خونی هايرگ به خون که است نیرویی خونفشار

 سیستول فشارخون وقتی بزرگساالن اغلب در حقیقت در باشد. باال فرد خون فشار بار چندین که شودمی

میلی متر جیوه باالتر باشد فرد به  90دیاستول از  فشارخون و بیشتر یا میلی متر جیوه  140باالتر از 

  ).2007، 40(دودا و همکاران فشارخون باال مبتال است

ایش تعریف عملیاتی: در تحقیق حاضر، فشارخون باال به صورت گذشت حداقل شش ماه از افز

متر جیوه و فشارخون میلی 140- 160فشارخون سیستولیفشارخون و با تشخیص متخصص با دامنه 

  شود.متر جیوه تعریف میمیلی 90دیاستولی 

  

 

 

 

  

  

                                                
40.Duda et al. 
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Abstract: 
 The aim of this study was to evaluate the effect of adjusted bruce test on myocardial 

contractility changes in middle-aged women who has hypertension. Methods : 16 women 

age 45-55 years,   Average height 166/05±4/27 cm 70/47 ± 5/01 weight , and 25/62±2/27 

body mass index. The subjects were divided into two control group (8 healthy women) and 

experimental group (8 women with high blood pressure). In this study the age , health 

status include of taking or not taking medication , patients sport and health history 

surveyed in order to make homogeneous. After insurance of patient's ability to implement 

exercise test , testimonial form , people took part in this research and has done the test on a 

treadmill and for exhaustion used borg exhaustion scales in this study to examine the 

impact of adjusted Bruce test on the variables used  variance  analysis within the group 

with repeated measurements to compare the differences within non-correlated  test  group ( 

T test) and to measure the relationship between the variables used Pearson coefficient. 

Result: The results of these research showed that there is not significant difference in 

trepanning quantities before and after activity among the two groups and inter group of two 

groups. But amount of cretins kinas (CK-MB) MB have increase in both health and blood 

hypertension than before exercise , but a couple of hours after activity it was close to 

baseline values , unsustainable increasing of CK-MB can be in response to physiological 

pressure due to cardiac boredom. Conclusions : the results of this study showed that 

despite the increase the minimal values of CK-MB , which may result from the nature of 

the exercise and muscle damage , due to intense activity , this test doesn’t lead to 

meaningful changes in amount of CTN I of health and hypertension women and cannot 

cause heart damage. 

  

Keywords: adjusted test, Ctn I, CK-MB 
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