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  مقدمه -1-1

، بیماری باعث افزايش خطر بروز سکته مغزی فشارخون باالداشت طبق گزارش سازمان جهاني به

؛ 0665 ،6و همکاران )تايلر شودمي قلبي و عروقي همانند نارسايي قلبهای و ديگر بیماریايسکمیک قلب 

يابد به طوری که شیوع وقوع يائسگي در زنان افزايش مي. بیماری فشارخون پس از (0666، 0ساندس

، افزايش هنگام فعالیت ورزشي(. 6440، 1)مارش ز مردان استيائسه بیش ا پرفشارخوني در زنان

ما فشار دياستولي زياد تغییر فعالیت ورزشي نسبت مستقیم دارد. ا فشارخون سیستولي با افزايش شدت

یانگین فشارخون سرخرگي ، ميابد. با افزايش فشارخون سیستوليکند و حتي ممکن است کاهش نمي

-ها ميباض کلي رگ، افزايش کلي تون عصب سمپاتیک باعث انقهنگام فعالیت ورزشي يابد.افزايش مي

شوند که به آن ، با آزاد شدن عوامل منبسط کننده عروق محیطي از اين انقباض رها ميشود. اما عضالت

هايي که از طريق گردش خون ناحیه ای به گويند. به دلیل تعادل بین انقباض رگپديده ضدسمپاتیک مي

-، فشارخون دياستولي چندان تغییر نميهای مربوط به عضله فعالنبساط رگروند و اضالت غیرفعال ميع

، الیت ورزشيهای قلبي عروقي، افزايش فشارخون دياستولي در واکنش به فعکند. اما در بعضي از بیماری

مشاهده آن بايد آزمون ايي است که با میلي متر جیوه يا بیشتر خواهد بود و اين يکي از چند نشانه 65

تعديل شده بروس با بار  آزمون (. پروتکل90661همکاران و رابرگز) ورزشي تشخیصي را فورا متوقف کرد

اني ، و برای افراد سالخورده يا افراد با آمادگي جسمشودشده شروع مي از تست استانداردکاری کمتر 

CADکمتر و يا کساني که مبتال به
(. دست 0668، 1بايرون وهمکارانگرگوری ) شودستند استفاده ميه 5

اطمینان از تندرستي آزمودني در  -6کم سه هدف در الکتروکارديوگرام آزمون فعالیت ورزشي وجود دارد: 

 -لبي های قتشخیص بیماری -1اندازه گیری دقیق ضربان قلب و  -0طول اجرای آزمون فعالیت ورزشي 

توان به وسیله يعني ثبت تندرستي و تعداد ضربان قلب را مي ، دو هدف اولعروقي در آزمودني يا بیمار

ECGفراد معمولي اجرا کرد. به هر حال،ا
ی افرادی که نشانه های عارضه قلبي فعالیت ورزشي برای همه0

(. با توجه 0669، 8آدامزعروقي دارند يا بدون عارضه هستند وحتي برای افراد سالم بدون خطر نیست ) –

م بیماران و افراد سالم برای ارزيابي عملکرد اتعديل شده بروس بر روی تردمیل برای تم آزمون به اينکه

                                                
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 يک جلسه فعالیت حاد ورزشي به آقلبي و عروقي استفاده مي شود، پژوهش حاضر به دنبال بررسي ت

 است. های آسیب قلبي در زنان میانسال مبتال به فشارخون تعديل شده بروس بر شاخص آزمون روش

 بیان مسئله -1-2

میلي متر جیوه يا فشارخون دياستولیک باالتر  696فشارخون باال به فشارخون سیستولیک باالی 

های ورزشي مرينپژوهش درباره ت 11بازنگری  .(0660 6روگر و همکاران) متر جیوه اشاره داردمیلي 46از

 66باعث کاهش تقريبا معادل  دتواندهد که تمرين استقامتي، ميو اثار آن بر پرفشارخوني نشان مي

کالج طبق بیانیه  (.0669آدامز ) متر جیوه در فشارخون سیستولیک و دياستولیک يا هر دو شودمیلي

، يا  های شديدينهای ورزشي با شدت کم، فشارخون را به اندازه تمرآمريکايي پزشکي ورزشي تمرين

جامع با فشارخوني خاص مهمتر باشد. به دلیل تواند برای دهد، که اين موضوع ميبیش از آن کاهش مي

که برای افزايش قدرت  های مقاومتيهنگام انقباض، آن دسته از تمرين خطر افزايش ناگهاني فشارخون

و همکاران رابرگز) شوند، ممکن است به طور بالقوه نتايج معکوسي را به دنبال داشته باشنداستفاده مي

بروس تعديل شده بر فشار خون به طور کامل  آزمونحاد به روش  (. با اين وجود تاثیر فعالیت0661

های بدني شديد بالقوه شرکت در فعالیت نتايج تحقیقات مختلف نشان داده، نشده است. ازطرفيبررسي 

، داوسون 0666 0کالسنز و همکاران) به عملکرد قلبي آسیب مي رساند و اساسا بي خطر نیست

ايي از عاليم را نشان ه(. اختالل قلبي ناشي از فعالیت دست96441ان، میتلمن وهمکار06611وهمکاران

(. 6485 1، استارنس و همکاران6441 5ويلیچ و همکاراندهد که خستگي قلبي نامیده شده است )مي

-محققان به عنوان حداقل آسیب سلولخستگي قلبي ناشي از فعالیت ورزشي به تازگي توسط تعدادی از 

 هاروپونین(. ت06690جورج و همکاران) تعريف شده استیت ورزشي بلندمدت های قلبي پس از فعال

های بسیار شاخص  Iو T تروپونین های قلبي هستند.ضي سلولهای موجود در دستگاه انقباپروتئین

بي برای بررسي آسیب ها ابزار مناس، اين شاخصند. در نتیجهاهای قلبيروز سلولايي از نکحساس و ويژه

های بلند مدت و درمانده ساز دهند فعالیتاند. تحقیقات جديد نشان ميهای عضله قلبيسلولاحتمالي 

کالسنز و همکاران ) شودسرم مي  ck-mbقلبي و همچنین افزايش سطوح  Tو Iباعث پیدايش تروپونین

cTnافزايش  (.06686، میچلسن و همکاران40664، جاسل و همکاران80666، چن و همکاران0666
در 0

                                                
1. Roger et al. 

2. Cleassens et al. 

3. Dawson et al. 

4. Mittleman et al. 

5. Willich et al. 

6. Starnes et al. 

7. George et al.  
8. Chen et al. 

9. Jassel et al. 
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(. علت عمده آسیب 10666شیو و همکارانمکانیسم توضیح داده شود ) 1تواند با  ثر آسیب میوکارد ميا

ها در عروق کرونر و انسداد آنها باشد. دومین توضیح برای  ايسکمیک کاردياک در اثر بیرون زدگي پالک

کلروزی و به های آترواس آسیب ايسکمیک کاردياک ناشي از آسیب میوسیت در اثر بیرون زدگي پالک

گیرد. سومین علت  علت افزايش تقاضای اکسیژن میوکارد است که از اکسیژن دريافتي پیشي مي

يا رسوخ  ترومای نافذ ،9ايسکمیک است و ناشي از آسیب مستقیم میوکارد در اثر ترومای بالنت غیر

(. 06660اران، گیرود و همک10661)بیگ و همکاران  باشد ، میوکارديت، داروها و سموم مي5کننده

های درگیر در ايجاد شوند و مکانیسم پارامترهای ويژه فعالیت که باعث ضعف و خستگي کاردياک مي

(. برخي مطالعات شواهدی از بروز 86444رافای و همکارانکنند نامشخص هستند ) فرآيند را تکمیل مي

هايي از  ورزشي طوالني و نشانهقلب، در جريان فعالیت  ثر ايجاد ناهنجاری در ديواره بطنسکته قلبي در ا

، واربرتن 6444رافای و همکاران اند ) فیبروزيس میوکاردی در ورزشکاران استقامتي نخبه را گزارش کرده

ترين آزمون برای ديل شده بروس بر روی تردمیل رايجتع آزمونACSM طبق بیانیه  (.40665و همکاران 

به  آزمونهای قلبي ناشي از ايسکمیک در اين ه آسیبک باشدبي سالمت و عملکرد قلب و عروق ميارزيا

های بروس تعديل شده بر شاخصآزمون  هش تاثیردر اين پژوبنابراين ارزيابي نشده است. طور کامل 

 گرفته است. آسیب قلب مورد بررسي قرار 

 پژوهش هایفرضیه -1-3

 پالسمايي دارد. cTn-Iتعديل شده بروس اثر معني داری بر تغییرات آزمون يک جلسه  -6

 پالسمايي دارد. CTn- Tتعديل شده بروس اثر معني داری بر تغییرات آزمون يک جلسه  -0

 پالسمايي دارد.  CKه بروس اثر معني داری بر تغییراتتعديل شدآزمون يک جلسه  -1

 پالسمايي دارد. CK-MBتعديل شده بروس اثر معني داری بر تغییرات آزمون يک جلسه  -9

 

                                                                                                                                              
1. Michielsen et al. 

2. Cardiac troponin. 

3. Shave et al.  

4. Blunt trauma. 

5. Penetrating trauma. 

6. Baig et al. 

7. Guiraud et al.  

8. Rifai et al. 

9. Warburton et al. 
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 ورت و اهمّیت پژوهشضر -1-4

هاای  های بررسي بیماری رگروق تست ورزش يکي از مهمترين روشطبق بیانیه پژوهشکده قلب وع

رسااني دارناد و   کند، عضالت نیاز بیشاتری باه خاون   شروع به ورزش مي فردزماني که  کرونری قلب است.

، خاود قلاب از هماه    ن ورزشبان بزند. باه ايان ترتیاب حای    تر ضريعبنابراين قلب مجبور است تندتر و سر

 توانندمي کرونری هایرگ سالم قلب يک در. و نیاز به خون رساني بیشتری دارداعضای بدن فعال تر بوده 

تگي هستند از عهده اين کاار  های کرونر دچار گرف، اما زماني که رگافزايش يافته باشند نیاز اين جوابگوی

، فعالیات  به طور کلاي  (.0661)رابرگز شودمبود اکسیژن ميرساني و کآيند و قلب دچار کمبود خونبرنمي

-عروقاي طبیعاي نماي    –ا دستگاه قلبي عروقي در افراد سالم ب –ورزشي باعث افزايش خطر حوادث قلبي 

 شود.

، خطر ايست قلبي ناگهاني دهندتوسط انجام ميبدني با شدت مدر افراد به ظاهر سالمي که فعالیت  

، در افراد مبتال با وجود اين (.0661 0، وانگ و همکاران66481ووری) کم است خیلي يا انفارکتوس قلبي

، خطر دهندفعالیت ورزشي شديد انجام ميايي که عروقي شناخته شده يا انسدادی –ي به بیماری قلب

، 6441ويلیچ و همکاران ) يابديش ميمرگ قلبي ناگهاني و يا انفارکتوس قلبي به شکل حاد و گذرا افزا

هیپرلیپیدمي عوامل بسیار مهمي هستند که زمینه ايجاد  چاقي و ،. هیپرتانسیون(6481ی وور

ه و زمینه مرگ و میر را فراهم آترواسکلروز باعث ايسکمي عروق کرونر شد سازند.آترواسکلروز را فراهم مي

 (. 0666 1نوايي و همکارانکند )مي

يد )چو و های پیش مطرح گرداز دهه تشخیص بیماری عروق کرونر استفاده از تست ورزش جهت

های ديگر و ساده بوده و در مقايسه با روش ، کم هزينه(. تست ورزش روش غیرتهاجمي90666همکاران

های ديگر اين آزمون عبارتند از : آزمون فعالیت ورزشي (. نام06645مايرزتهاجمي عوارض کمتری دارد )

 ECG(. الزم به ذکر است که آزمون 0669آدامز) درجه بندی شده و يا آزمون تحمل فعالیت ورزشي

 های آزموناست نسبت به   X، ارزان و بدون داشتن اشعه ی الیت ورزشي به دلیل اينکه بي خطرفع

بروس  آزمون(. 0664، مايرز 0669آدامزکند برتری دارد )عروقي را ارزيابي مي -یستم قلبي ديگری که س

، ط دو مرحله اول آن تعديل شده است، متناسب با افزايش سرعتفزاينده است که فق آزموني تعديل شده

و درنتیجه افزايش  تواند باعث ايجاد خستگي قلبيمي آزمون(. اين 0669آدامز) يابدنیز افزايش ميشیب 

آسیب عضالت اسکلتي در افراد سالم با توجه به اينکه  سطح بیومارکرهای مرتبط با آسیب کاردياک شود.

                                                
1. Vuori . 

2. Whang et al. 

3.  Navaii et al. 

4. Chou et al. 

5. Myers. 
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(. اما در افراد میانسال مبتال به 0666نوايي)ای ورزشي شديد به خوبي اثبات شده است ه پس از فعالیت

بررسي نشده يا به طور کامل بررسي نشده است، و با توجه به  فشارخون که بیشتر در معرض خطر هستند

ي از اينکه اطالعات بسیار محدودی در اين زمینه در کشور وجود دارد، ضرورت دارد که خستگي قلبي ناش

خون که نسبت به افراد سالم در معرض خطر بیشتری قرار دارند بروس در افراد مبتال به فشار آزمون

 بررسي شود.

 هداف پژوهشا -1-5

 هدف کلی -1-5-1

های بیوشیمیايي آسیب هدف از پژوهش حاضر ارزيابي تاثیر يک جلسه فعالیت حاد بر شاخص

 خواهد بود. ری خونزنان يائسه مبتال به پرفشامیوکارد در زای

 اهداف اختصاصی -1-5-2

آزماون   سااعت پاس از ياک جلساه     1پالسمايي گروه تجربي بالفاصاله و   cTn-Iتعیین پاسخ -6

 در مقايسه با گروه کنترل.بروس تعديل شده 

 آزماون سااعت پاس از ياک جلساه      1پالسمايي گروه تجربي بالفاصاله و   CTn-Tپاسختعیین -0

 با گروه کنترل. بروس تعديل شده در مقايسه

باروس   آزماون ساعت پس از يک جلسه  1پالسمايي گروه تجربي بالفاصله و  CKتعیین پاسخ -1

 تعديل شده در مقايسه با گروه کنترل.

 آزماون ساعت پس از ياک جلساه    1پالسمايي گروه تجربي بالفاصله و  CK-MBتعیین پاسخ -9

 تعديل شده بروس در مقايسه با گروه کنترل.

 رهای تحقیقمتغی -1-6

 متغیر مستقل -1-6-1

 فعالیت حاد ورزشي-

 متغیرهای وابسته -1-6-2

Tو   I، تروپونین قلبي MB( و ايزوآنزيم کراتین کینازcpk)های کراتین کینازسطوح سرمي آنزيم
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 محدودیت های تحقیق -1-7

 های قابل کنترلمحدودیت -1-7-1

 (BMIدرصد چربي، قد و  )سن، جنس، های جسمانيگیری و ثبت ويژگياندازه-

 های آزمودنيگیری يکسان برای همهوسايل و ابزار آزمايشگاهي يکسان و زمان و مکان اندازه -

 عدم وجود بیماری عصبي و بیماری دستگاه گوارش و نیز عدم مصرف دارو -

 هاسازی سن يائسگي آزمودنيهمگن -

 هاسازی دامنه فشارخون آزمودنييکسان -

 سن ابتال به فشارخون سازیهمگن -

 هاکنترل داروی مصرفي آزمودني -

 عدم شرکت در تمرينات ورزشي -

 هاکنترل تغذيه آزمودني -

 های غیرقابل کنترل محدودیت -1-7-2

 هانترل شرايط روحي و رواني آزمودنيعدم ک -

 های فردی و وراثتي بر نتايج تحقیق تاثیر تفاوت -

 هنگام اجرای آزمون ها درمیزان استرس آزمودني -

 عدم کنترل دقیق خواب  -

 هااستفاده احتمالي از داروهای خاص از سوی آزمودني -

 و اصطالحات  هاتعریف واژه - 1-8

 بیومارکرهای انقباضی میوکارد -1-8-1

بیومارکرهای قلبي نوعي پروتئین با ترتیب اسیدآمینه منحصربه فرد هستند. و در اثار آسایب عضاله    

 مانناد بااقي ماي   شوند و يک تا شش سااعت پاس از فعالیات در ساطح خاون     ح خون آزاد ميقلب در سط

های پروتئیني واحدانقباضاي  هستند از ترکیبI ،C، Tهای(. اين بیومارکرها شامل تروپونین06606)ويلیامز

             هساتند کاه مداخلاه میاوزين باا اکتاین را باا واساطه کلسایم در عضاله تنظاایم          هاای مخاتلط   ماهیچاه 

 (. 0666 1، الفايت06440)مک الرين و همکاران کنندمي

                                                
1.Williams. 

2. Mclaurin.  

3. Lafayette.  
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بوده است   Tو   Iظور سنجش تغییرات سطوح سرمي تروپونیننتعريف عملیاتي: در پژوهش حاضر، م

 cobbaseالکتروکمي رومینانس با جريان الکتريکي، مدل  Alexisکه در آزمايشگاه و با استفاده از دستگاه 

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

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

پذير انتقال . اين آنزيم واکنش برگشتدالتون است 5666يک ديمر با وزن مولکولي  CK آنزيم

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

گیری کرد، اين آنزيم های قلبي را اندازهاگر به هر دلیلي نتوان سطح تروپونین (.0666، 6همکاران

 (.0،0664)ريچلین و همکاران باشدجايگزين مناسبي مي

کیناز بوده تغییرات سطوح سرمي آنزيم کراتین تعريف عملیاتي: در تحقیق حاضر منظور سنجش

ساخت کشور آلمان مورد ochRاتوآنااليزر بیوشمي و کیت اه و با استفاده از است که توسط آزمايشگ

 اندازه گیری قرار گرفت.

 یائسگی  -1-8-3

(WHO)براساااس تعريااف سااازمان جهاااني بهداشاات
1
يائسگي عبارت است از قطع خونريزی   

قطع خونريزی قاعدگي يا ماه  60های تخمداني که با شدن فعالیت فولیکول قاعدگي به دنباال تمام

 درپاي خااموش(. 0661، 9و همکاران کالینسون) ساالگي هماراه اسات 55-95آمناوره در سانین 

هاای جنسي، اثرات کاهش استروژن به صورت عالئمي ماننااد ها و کااهش هورمونشادن تخمادان

 .نمايدپوست و ... بروز ميگرگرفتگااي، سااردرد، ساارگیجه، تکاارر ادرار، افااسردگي، خااارش زير

مردان است که اين  ازعروقي در زنان پنج درصد کمتر  -های قلبيقبل از يائسگي، خطر بروز بیماری

الي و همکاران، باشد )استروژن مي هورمون کاهششود و علت آن، ا مردان برابر ميخطر بعد از يائسگي ب

06655 .) 

ه صورت گذشت حداقل يکسال از تاريخ آخرين قاعدگي تعريف عملیاتي: در تحقیق حاضر، يائسگي ب

شود.تعريف مي

                                                
1. Dafour et al. 

2. Reichlin et al. 

3. World health organization. 

4. Collinson et al. 

5. Ely et al. 
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 فشارخون  -1-8-4

 تايید زماني باال فشارخون به کند. ابتالمي وارد خوني هایرگ به خون که است نیرويي خونفشار

 سیستول فشارخون وقتي بزرگساالن اغلب در حقیقت در باشد. باال فرد خون فشار بار چندين که شود مي

میلي متر جیوه باالتر باشد فرد به  46دياستول از  فشارخون و بیشتر يا میلي متر جیوه  696باالتر از 

 (.0660، 6)دودا و همکاران فشارخون باال مبتال است

تعريف عملیاتي: در تحقیق حاضر، فشارخون باال به صورت گذشت حداقل شش ماه از افزايش 

متر جیوه و فشارخون میلي 696-616فشارخون سیستوليفشارخون و با تشخیص متخصص با دامنه 

 شود.متر جیوه تعريف ميمیلي 46دياستولي 

 

 

 

 

 

 
                                                
1.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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