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ت مهمی در ارزیابی خصوصیات اتساعی و انقباضی مجاري شریانی می تواند اطالعا زمینه و هدف:      

رد کی در موت اندزمینه توانایی توزیع کاراي جریان خون در طی تمرینات ورزشی ارائه دهد. هرچند، اطالعا

هاي سخ سه پاتاثیر تمرینات مقاومتی بر عملکرد عروقی در دسترس است. هدف مطالعه حاضر بررسی و مقای

 ن نخبه وشکارااندوتلیالی و عصبی سمپاتیکی شریان براکیال به محرك هاي اتساع و انقباض عروقی در ورز

الم ودنی سهفت وزنه بردار نخبه، هفت قایقران و هشت آزم روش:گروه کنترل همسن کم تحرك می باشد. 

الت حکیال در ن براازه هاي شریاغیر ورزشکار به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. براي تعیین اند

 مپاتیکی حاد(اتساع عروقی وابسته به جریان) و در طی تحریک س دقیقه انسداد بازو 5استراحت، پس از 

رتیب تروقی به عقباض پاسخ هاي اتساع و ان (تست فشار سرما) از اولتراسوگرافی داپلر وضوح باال استفاده شد.

 تغیر هايمهاي  دازه مجراي شریانی مورد محاسبه قرار گرفت. تفاوتاز اوج تغییرات اتساعی و انقباضی ان

و با استفاده  20ایش ویر SPSS نرم افزار توسط مورد اندازه گیري در وزنه برداران، قایقرانان و گروه کنترل،

ر نظر گرفته د P≥ 05/0سطح معنی داري   مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. آنالیز واریانساز آزمون آماري 

الف اخت[ایه پحالت  اندازه مجراي شریان براکیال قایقرانان و وزنه برداران به ترتیب در هر سه نتایج:شد. 

 426/0گین اختالف میان[، اوج اتساع ])P=001/0میلی متر ( 5/0) و P=005/0میلی متر ( 33/0میانگین 

میلی متر  273/0اختالف میانگین [انقباض و اوج  ])P=002/0میلی متر ( 57/0) و P=007/0میلی متر (

)038/0=P 003/0میلی متر ( 498/0) و=P([  .تفاوت ینکه، علی رغم ا  نسبت به گروه کنترل بزرگتر  بود

امنه دپاتیکی و اتساع عروقی وابسته جریان، انقباض شریانی وابسته به تون سم هاي  معنی داري بین شاخص

 ).P≥ 05/0د(عملیات فیزیولوژیک شریان براکیال در سه گروه قایقران، وزنه بردار و کنترل مشاهده نش

 انرزشکارا در ونشان می دهد که، عملکرد شریان براکیال لزوم نتیجه گیري: در مجموع، نتایج پژوهش حاضر

گروه  قایسه بادر م نخبه افزایش نمی یابد. هرچند، ورزشکاران نخبه از اندازه مجراي شریان بازویی بزرگتري

    کنترل همسن سالم برخوردارند. این یافته ها از فرضیه پارادوکس ورزشکار حمایت می کند.

  راکیالدامنه عملیاتی عروق، اتساع عروقی وابسته به جریان، شریان ب: هاواژه کلید

 



2 
 

  

 

  فهرست مطالب

  فحهص                                                         مطالب عنوانشماره و 

  

  کلیات پژوهش فصل اول: 

 بیان مسئله - 1-1

......................................................................................................................................................................12  

ضرورت و اهمیت  - 2-1

  14..............................................................................................................................................پژوهش

 هشاهداف پژو - 3-1

...............................................................................................................................................................16  

 فرضیات پژوهش - 4-1

............................................................................................................................................................17  

 محدودیت هاي  پژوهش- 5-1

.................................................................................................................................................18  

 تعریف عملیاتی واژگان- 6-1

....................................................................................................................................................19  

  مبانی نظري پژوهش فصل دوم: 

1-2 - 

  22.....................................................................................................................................مقدمه..........................................

سازگاري هاي عروقی به تمرینات  - 2-2

  22.....................................................................................................................ورزشی

پاسخ فیزیولوژیکی شریانی به محرك هاي مختلف  - 3-2

  23............................................................................................تمرین



3 
 

سازگاري هاي مقاومت شریانی و اندازه مجراي شریانی در  - 4-2

  25.........................................................................ورزشکاران

اندازه گیري ضخامت دیواره، اندازه مجراي شریان و عملکرد  - 5-2

  27...........................................................................شریانی

اي تاثیر تمرینات ورزشی بر اندازه مجر - 6-2

  29...............................................................................................................شریانی

تمرینات ورزشی و ضخامت دیواره  - 7-2

  33....................................................................................................................شریانی

تمرینات ورزشی و عملکرد  - 8-2

  37.................................................................................................................................شریانی

به شریانی وابسته  اتساع  - 9-2

  42.................................................................جریان.....................................................................

سمپاتیکی جریان خون در کنترل  - 10-2

  49...............................................................................................................ورزشکاران

تمرینات ورزشی و سمپاتولیز عملکردي شریان  - 11-2

  51......................................................ها.................................................

مروري بر مطالعه منابع  - 12-2

  52..........................................................................................................................................اخیر

جمع بندي  - 13-2

  59.......................................................................................................................................................مطالعات

  

  

  مواد و روش پژوهش : سومفصل 

1-3 - 

  63...............................................................................................................................................................................مقدمه



4 
 

روش  - 2-3

  63..................................................................................................................................................................پژوهش

جامعه و نمونه آماري  - 3-3

  63.........................................................................................................................................پژوهش

متغیر هاي  - 4-3

  64...........................................................................................................................................................تحقیق

اندازه گیري متغیر هاي ترکیب  - 5-3

  64................................................................................................................................بدن

شریان  مراحل تصویربرداري - 6-3

  66...............................................................................................................................براکیال

ابزار جمع آوري  - 7-3

  69................................................................................................................................................اطالعات

روش جمع آوري داده  - 8-3

  72.................................................................................................................................................ها

روش هاي آماري  - 9-3

  73..............................................................................................................................................وهشپژ

  نتایج و یافته هاي پژوهش : چهارمفصل 

1-4 - 

  75...............................................................................................................................................................................مقدمه

تجزیه و تحلیل توصیفی داده  - 2-4

  75.....................................................................................................................................ها

تجزیه و تحلیل  - 3-4

  76................................................................................................................................................استنباطی

جمع بندي  - 4-4

  84...............................................................................................................................................................نتایج

  بحث و نتیجه گیري : پنجمفصل 



5 
 

1-5 - 

  88...............................................................................................................................................................................مقدمه

2-5 - 

  88................................................................................................................................................................................بحث

نتیجه  - 3-5

  102..................................................................................................................................................................گیري

فهرست منابع و 

  104...............................................................................................................................................................مآخذ

  

  

 

 

  

  

  

  ها فهرست جدول

  فحهص                                                         جدول عنوانشماره و 

  

 هاي در گروه آزمودنی ها و ترکیب بدنی . میانگین و انحراف معیار ویژگی هاي فردي و مشخصات آنتروپومتریک4- 1جدول

کنترل، قایقران و وزنه 

  75.......................................................................................................................................................بردار.

شاخص هاي عملکرد اندوتلیالی و عصبی سمپاتیکی شریان براکیال آزمودنی  مقادیر انحراف استانداردو  میانگین .4- 2جدول

ایقران و وزنه ها در گروه هاي کنترل، ق

  76...........................................................................................................................بردار.

پایه مجراي شریان براکیال(میلی متر) در سه گروه کنترل، قایقران و  . مقایسه تفاوت هاي بین گروهی مقادیر4- 3جدول 

ه وزن

  77....................................................................................................................................................................................بردار



6 
 

براکیال در سه گروه کنترل، قایقران و وزنه اوج اتساع مجراي شریان  . مقایسه تفاوت هاي بین گروهی مقادیر4- 4جدول 

.............................................................................................................................................................................................بردار

78  

اتساع عروقی وابسته به جریان در سه گروه کنترل، قایقران و وزنه  فاوت هاي بین گروهی مقادیر. مقایسه ت4- 5جدول 

.............................................................................................................................................................................................بردار

79  

اوج انقباض مجراي شریان براکیال در سه گروه کنترل، قایقران و وزنه  . مقایسه تفاوت هاي بین گروهی مقادیر4- 6جدول 

.............................................................................................................................................................................................بردار

80  

شاخص انقباض شریانی وابسته به تون سمپاتیکی شریان براکیال در سه  . مقایسه تفاوت هاي بین گروهی مقادیر4- 7جدول 

گروه کنترل، قایقران و وزنه 

  81...............................................................................................................................................بردار

دامنه عملیات فیزیولوژیک شریان براکیال در سه گروه کنترل، قایقران و وزنه . مقایسه تفاوت هاي بین گروهی 4- 8جدول 

.............................................................................................................................................................................................بردار

82  

  

  

  



7 
 

  و نمودار ها هافهرست شکل

  فحهص                                                         شکل عنوانشماره و 

  

. پاسخ شریانی به افزایش شیر استرس در طی یک دوره زمانی اجراي برنامه تمرینات 2- 1شکل 

  39.............................ورزشی

مکانیسم هاي فیزیولوژیک اتساع شریانی وابسته به جریان، از شروع تحریکات شیر استرس تا   . نماي شماتیکی از2- 2شکل

ایجاد تغییر در قطر مجراي 

  46.....................شریانی.......................................................................................................................

. تصاویر تغییرات اندازه مجراي شریان براکیال از نماي طولی در طی سه مرحله اندازه 3- 1شکل 

  68..............................گیري.

. دستگاه آنالیزور ترکیب بدن مدل 3- 2شکل

InBody770.................................................................................................70  

 S-3Dهنگام آنالیزسه بعدي  RS 80 اولتراسونوگرافی. 3- 3شکل 

  71...........................................................شریان...............

سه گروه کنترل،  آزمودنی هايپایه مجراي شریان براکیال(میلی متر) مقادیر  میانگین وانحراف معیار. مقایسه 4- 1نمودار

پایه مجراي شریان براکیال گروه هاي قایقران و وزنه بردار نسبت به گروه تفاوت معنی دار مقادیر  †.قایقران و وزنه بردار

 >P 05/0( کنترل

(...................................................................................................................................................................77  

سه گروه  آزمودنی هاياوج اتساع مجراي شریان براکیال(میلی متر) مقادیر  . مقایسه میانگین وانحراف معیار2- 4نمودار

اوج اتساع مجراي شریان براکیال گروه هاي قایقران و وزنه بردار  تفاوت معنی دار مقادیر †.کنترل، قایقران و وزنه بردار

 >P 05/0( نسبت به گروه کنترل

.(..........................................................................................................................................78 

سه  آزمودنی هاياتساع عروقی وابسته به جریان شریان براکیال (درصد) مقادیر  . مقایسه میانگین وانحراف معیار4- 3نمودار

 >P 05/0(  گروه کنترل، قایقران و وزنه بردار

.(.......................................................................................................................80 

سه گروه  آزمودنی هاياوج انقباض مجراي شریان براکیال(میلی متر) مقادیر  . مقایسه میانگین وانحراف معیار4- 4نمودار

ي قایقران و وزنه بردار اوج انقباض مجراي شریان براکیال گروه ها تفاوت معنی دار مقادیر †.کنترل، قایقران و وزنه بردار



8 
 

 >P 05/0( نسبت به گروه کنترل

.(...........................................................................................................................................81 

(درصد)  وابسته به تون سمپاتیکی شریان براکیالشاخص انقباض شریانی  . مقایسه میانگین وانحراف معیار4- 5نمودار

 >P 05/0(  سه گروه کنترل، قایقران و وزنه بردار آزمودنی هاي

.(.........................................................................................82 

سه گروه کنترل، قایقران  آزمودنی هاي ژیک شریان براکیالدامنه عملیات فیزیولو . مقایسه میانگین وانحراف معیار4- 6نمودار

 >P 05/0(  و وزنه بردار

.(.........................................................................................................................................................83 

انحراف معیار اندازه مجراي شریان براکیال درشرایط پایه(استراحت)، اوج اتساع و اوج انقباض ناشی از . میانگین و 4- 7نمودار 

)، اوج اتساع(*) و اوج انقباض †پایه (. تفاوت معنی دار بین مقادیر تست فشار سرد در سه گروه قایقران، وزنه بردار و کنترل

 >P 05/0( بردار نسبت به گروه کنترل همسن مجراي شریان براکیال گروه هاي قایقران و وزنه) ‡(

.(...............................84 

شاخص هاي اتساع شریانی وابسته به جریان(اندوتلیوم) و انقباض شریانی وابسته  . مقایسه میانگین وانحراف معیار4- 8نمودار

 >P 05/0( ران و وزنه بردارسه گروه کنترل، قایق آزمودنی هاي(درصد)  به تون سمپاتیکی شریان براکیال

.(.......................85 

سه گروه کنترل، قایقران  آزمودنی هاي دامنه عملیات فیزیولوژیک شریان براکیال . مقایسه میانگین وانحراف معیار4- 9نمودار

 >P 05/0( و وزنه بردار

.(..........................................................................................................................................................86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  فصل اول:

  کلیات پژوهش



10 
 

 بیان مسئله -1-1

منجر به تامین  در طی تمرینات ورزشی متابولیکی موضعی و تون سمپاتیکیتعادل بین نیاز      

سطوح حداقلی جریان خون در راستاي حمایت از انقباض عضالنی یا اصطالحا کنترل سمپاتیکی 

)، به طوري که ظرفیت اتساع شریانی عضالت اسکلتی 2009، جونیر 2013می شود (والش 

سالتین ، 2012گرین  ، 2004افزایش می یابد (کالبت  متناسب با روند افزایشی برون ده قلبی

) و تفاوت هاي 2012گرین با این حال، پاسخ هاي عملکردي شریان ها بسیار پیچیده اند( ).2006

، پایک 2004(گرین 1)، تحریکات شیر استرس2007،آمپیر  2013ساختاري شریان(آگروتو 

)، نیاز متابولیک موضعی(والش  2013، والش  2011و فشارخون(تجسین  2)، هایپرمی2005

) می 2012)، تغییرات هورمونی و مکانیسم هاي عصبی موثر بر تون سمپاتیکی (گرین 2013

توانند واکنش هاي اتساعی و انقباضی شریان ها را تحت تاثیر قرار دهند، که احتماال این عوامل نیز 

).  مثال تغییر در تعادل اتونومیک می 2012، 2011زشی هستند(گرین یط متفاوت وراتابعی از شر

)، اما شواهد متناقضی نشان 2012ورزشکاران را تحت تاثیر قرار دهد(گرین  3تواند تون وازوموتور

) و فعالیت عصب سمپاتیکی 2007داده اند که در برابر افزایش تون انقباض عروقی پایه(شوگوارا 

) 2010، مولر 2012کاهش می یابد(گرین 4تحریکات سمپاتیکی مدوال ،)2005عضالت (آلوارز 

افزایش تون انقباض عروقی  بخشی از افزایش عملکرد اتساعی شریان ها می تواند با به طوري که

مجموعه شواهد بدست آمده از مطالعات  ).2007، شوگوارا 2015پایه در ارتباط باشد(مونترو 

عروقی سمپاتیکی در عضالت اسکلتی فعال  حمایت می کنند  انسانی و حیوانی از تضعیف انقباض

که نشان دهنده تفاوت میزان سمپاتولیز عملکردي در بین افراد ورزشکار و کم تحرك می 

مطالعات انسانی پیشین که با استفاده از روش اندازه گیري غیر مستقیم معدود ). 2007وراي باشد(

اوسالیوان چالش اورتواستاتیک، همانند محرك سرما(جریان خون بازو در طی القاي سمپاتیکی و 

                                                
1 - Shear stress 
2 - Hyperaemiy 
3 - Vasomotor tone 
4 - Sympathoexitation in the medulla 
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)، به بررسی سازگاري هاي سمپاتیکی کنترل جریان خون پرداختند، میزان مشابهی از انقباض 2001

همراه با  ).2007وراي عروقی ساعد در نمونه هاي کم تحرك و ورزشکار را گزارش نموده اند(

ی وضوح باال جایگزین دیگر روش هاي اندازه گیري اولتراسونوگرافاستفاده از پیشرفت تکنولوژي، 

پاسخ هاي عملکرد شریانی شده است، به طوري که در بسیاري از مطالعات اخیر، پاسخ هاي 

سازگاري شریانی به تمرینات ورزشی، با استفاده از تکنولوژي اولتراسونوگرافی مورد ارزیابی قرار 

اده از تکنولوژي دقیق و معتبر ). هر چند، علی رغم استف2011گرفته است(تجسین

پاسخ هاي اتساع شریانی اولتراسونوگرافی، همچنان تناقض در نتایج معدود مطالعات مرتبط با 

وابسته به اندوتلیوم و انقباض شریانی وابسته به تون سمپاتیکی، به عنوان شاخص هاي ارزیابی 

 6این رابطه وراي و همکاران رد شریانی مشاهده می شود. 5تغییرات دامنه عملیاتی فیزیولوژیک

) نشان دادند که در وضعیت استراحت، تمرینات ورزشی تاثیري بر انقباض عروقی وابسته 2007(

). با این حال، والش و 2007وراي به تون سمپاتیکی در پاسخ به تست فشار سرما ندارد(

یان براکیال ) در نتایجی متناقض تفاوت معنی داري بین پاسخ انقباضی شر2013(7همکاران

نتایج کامال ). از سوي دیگر، 2013والشورزشکاران توانی و گروه کنترل هم سن گزارش نمودند(

، راولی 2013، گرین 2013)، عدم تغییر(آگروتو2011، فیلیپس2011متناقضی از کاهش(گرین

اتساع عروقی  شاخص)2013والش  ، 2011نیولنیم ، 2010) و همچنین افزایش(فلورسکو  2012

به عنوان شاخص اصلی عملکرد اتساعی مجراي شریانی در ورزشکاران نسبت به  سته به جریان،واب

افراد هم سن گروه کنترل گزارش شده است. به عالوه، شواهدي که بر عملکرد اتساعی مقاومت 

). در حالی که برخی 2015مونترو شریانی داللت داشتند نیز به طور آشکار متناقض هستند(

محققین معتقدند که اجراي تمرینات ورزشی از طریق افزایش دسترسی و تولید نیتریک اکساید، 

) با طرح فرضیه 2012( 8گرین و همکاران)، 2013آگروتو عملکرد اندوتلیال را بهبود می بخشد(

                                                
5 - Vascular operating range (VOR) 
6 - Wray et al (2007) 
7 - Welsch et al (2013) 
8 -Green et al (2012) 



12 
 

خاص عملکرد پارادوکس ورزشی گزارش نمودند که افزایش عملکرد شریانی ورزشکاران، به طور 

ورزشکاران اکثرا از عملکرد شریانی نرمال یا حتی ضعیف تري  واندوتلیالی را شامل نمی شود 

 ،مطالعه مروري منتشرشدهاما  ).2012نسبت به افراد غیر ورزشکار برخوردارند(گرین 

نشان داد، تفاوت هاي روش شناختی، زیر گروه جمعیتی مورد مطالعه و اندازه ) 2015(9رومونت

ري نمونه هاي اندك، با تاثیر گذاري بر وضعیت عملکرد شریانی موجب گسترش گمانه زنی در گی

). به عالوه به نظر می رسد عدم تمایز در ماهیت تمرینات 2015مونترواین زمینه شده است(

و  )2013آگروتو)، سطوح آمادگی ورزشکاران، نوع تمرینات ورزشی (2013اسپنس ورزشی(

) بر نتایج مطالعات بی تاثیر 2007ورايطی اندام هاي فعال و غیر فعال(تفاوت شریان هاي محی

نبوده است. لذا، با توجه به توسعه تکنولوژي اندازه گیري در دهه اخیر و کمبود آشکار اطالعات 

قدرتی -این سوال همچنان مطرح است که اجراي مزمن تمرینات ورزشی شدید استقامتی و توانی

یاتی فیزیولوژیک شریانی نسبت به گروه هاي همسن سالم کم تحرك دارد؟ چه تاثیري بر دامنه عمل

تکنولوژي اولتراسوند وضوح باال به  نابراین محققین در این پژوهش سعی دارند تا با استفاده ازب

و اتساعی اندوتلیالی  سمپاتیکی مقایسه و بررسی دامنه عملیاتی فیزیولوژیک و پاسخ هاي انقباضی

  رزشکاران با گروه کنترل همسن  بپردازند. وشریان براکیال 

 

 ضرورت و اهّمیت پژوهش -1-2

با توجه به پیشینه مطالعاتی و مجموعه شواهد منتشر شده، ضرورت واهمیت تحقیق حاضر از      

ارزیابی دامنه عملیاتی فیزیولوژیک شریانی با ارائه اطالعات چندین نظر قابل توجه است. اول آنکه 

توسعه نقش ، می تواند در )2013والش(یت هاي اتساعی و انقباضی شریان ها مفید در زمینه قابل

اخیرا ارزیابی اتساع عروقی وابسته به جریان  به  .تمرینات ورزشی بر سالمت عروقی موثر باشد

عنوان فاکتور پیش بینی کننده آتریواسکلروزیس و آسیب عروقی مورد توجه بسیاري از محققین 

). شواهد مطالعاتی نشان می دهد  شاخص اتساع عروقی وابسته 2003می کوییوقرار گرفته است(

                                                
9 - Montero (2015) 
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به جریان  رابطه نزدیکی با عملکرد اندوتلیالی شریان کرونري داشته و اطالعات تشخیصی مستقلی 

فراتر از دیگر فاکتورهاي پیش بینی کننده عوامل خطر آفرین فراهم می آورد و به همین علت به 

عروقی در آزمودنی هاي سالم و مبتالیان به بیماري -ننده حوادث قلبیعنوان شاخص پیش بینی ک

یکی از مطالعات اخیر نشان می دهد، دامنه  ).2011تجسینعروقی شناخته می شود(-هاي قلبی

عملیات شریانی بیماران مبتال به نارسایی مزمن قلبی نسبت به گروه کنترل همسن به طور قابل 

فعالیت ورزشی یکی از مکانیزم هاي  ). در حالی که2012توجهی کوچکتر است(کریدور 

و اجراي منظم تمرینات ورزشی  فیزیولوژیکی تحریکی موثر بر عملکرد عروقی به شمار می رود

می تواند دامنه عملیات شریانی را به طور متداوم و از طریق افزایش پاسخ هاي اتساع 

افزایش دسترسی و تولید نیتریک  ) و به واسطه2013، والش 2012شریانی(کریدور

بهبود دهد. مجموعه شواهد بدست آمده نشان می دهد، تمرینات ورزشی  )، 2013آگروتواکساید(

منظم اثرات مستقیمی بر عملکرد شریانی دارد که به صورت تاثیرات آنتی آتریوژنیک نمایان می 

درك  یاتی فیزیولوژیک شریانی،تغییرات دامنه عمل). ثانیا، ارزیابی 2009، جوینر 2009شود(گرین

بهتري از نحوه توزیع جریان خون بدن در هنگام افزایش استرس متابولیک ناشی از تمرینات 

). زیرا بررسی تناسب پاسخ هاي اتساعی و انقباضی مجاري 2013والش (ورزشی ایجاد می کند

ی عضالنی در شریانی منجر به گسترش اطالعات مرتبط با قابلیت توزیع جریان خون و خستگ

در حال حاضر اطالعات بسیار اندکی در زمینه  ). هرچند2013والش ورزشکاران  خواهد شد(

در معدود مطالعات  تناسبات اتساعی و انقباضی مجاري عروق شریانی در ورزشکاران وجود دارد و

 نرویکرد محققی عملکرد شریانی ورزشکاران،صورت گرفته در زمینه سازگاري هاي فیزیولوژیک 

غیرتهاجمی،  به عالوه، ارزیابی تنها بر یکی از جنبه هاي اتساعی یا انقباضی شریان ها تمرکز دارد.

تاثیر عوامل همودینامیک بر پاسخ هاي عملکرد شریانی در محیط درونی بدن که  ارزان و کاربردي

ي داپلکس اولتراسونوگرافی وضوح باالبه واسطه تکنیک هاي تشخیصی جدید، دقیق و معتبر مانند 

یکی از جنبه هاي مهم و مورد توجه محققین است، که اهمیت این زمینه  ) 2007فراهم شده(پوتر 
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مطالعاتی را بیش از پیش آشکار می سازد. از سوي دیگر در بررسی پیشینه مطالعات، تا کنون 

نی و یا تحقیقی در رابطه با بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر واکنش هاي اتساعی و انقباضی شریا

ارزیابی دامنه عملکرد فیزیولوژیک شریانی ورزشکاران، افراد سالم کم تحرك و فاقد عالئم مرضی 

و بیماران در کشورمان مشاهده نگردید. به نظرمی رسد علی رغم قابلیت فعالیت بدنی به عنوان 

از پارامتر یکی از عوامل اصلی سبک زندگی در توسعه سازگاري هاي مفید و بهبود کارایی بسیاري 

 -) و ایجاد تغییر در چندین فاکتور خطر آفرین قلبی2007وراي عروقی و اتونومیک (-هاي قلبی

مطرح شدن اصطالح جدید شریان ورزشکاران به عنوان یک  ) و همچنین2011پیتساوس عروقی(

قع )، توجه به این زمینه مطالعاتی در کشور مغفول وا2015مونترو فنوتیپ عملکرد شریانی برتر(

بنابراین، معرفی و توجه به این زمینه مطالعاتی توسط محققین فیزیولوژي ورزشی شده است. 

  ضروري به نظر می رسد.  

 

 اهداف پژوهش - 1- 3

  هدف کلی -1-3-1

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه دامنه عملیاتی فیزیولوژیک و پاسخ هاي اتساعی وابسته      

به تون سمپاتیکی شریان براکیال ورزشکاران نخبه نسبت به گروه به اندوتلیوم و انقباضی وابسته 

شریان   کنترل همسن می باشد. به عبارت بهتر در این پژوهش تغییرات شرایط استراحت مجراي

 براکیال در طی ایسکمی ناشی از انسداد شریانی و تست فشار سرما مورد بررسی قرار می گیرد.

  

  اهداف ویژه  -2-3-1

  ویژه این تحقیق شامل موارد ذیل می باشد:اهداف      

 مردان جوان سالم کم تحرك و ورزشکار.مقایسه اندازه مقادیر پایه مجراي شریان براکیال بین  -1
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مردان جوان سالم کم تحرك و ورزشکار در مقایسه اندازه اوج اتساع مجراي شریان براکیال بین  -2

 به ایسکمی ناشی از انسداد شریانی. پاسخ

مردان جوان سالم کم ادیر شاخص اتساع شریانی وابسته به جریان شریان براکیال بین مقایسه مق -3

 تحرك و ورزشکار.

مردان جوان سالم کم تحرك و ورزشکار مقایسه اندازه اوج انقباض مجراي شریان براکیال بین  -4

 به تست فشار سرما. در پاسخ

مردان جوان  شریان براکیال بین مقایسه مقادیر شاخص انقباض شریانی وابسته به تون سمپاتیکی -5

 سالم کم تحرك و ورزشکار.

مردان جوان سالم کم تحرك و  مقایسه مقادیر دامنه عملیات فیزیولوژیک شریان براکیال بین -6

  ورزشکار.

 

 فرضیات پژوهش-4-1

مردان جوان سالم کم تحرك و بین اندازه مقادیر پایه مجراي شریان براکیال  تفاوت معنی داري -1

  وجود دارد.ورزشکار 

مردان جوان سالم کم تحرك و بین اندازه اوج اتساع مجراي شریان براکیال  تفاوت معنی داري -2

 .ورزشکار وجود دارد

مردان مقادیر شاخص اتساع شریانی وابسته به جریان شریان براکیال  تفاوت معنی داري بین -3

 .جوان سالم کم تحرك و ورزشکار وجود دارد

مردان جوان سالم کم تحرك ازه اوج انقباض مجراي شریان براکیال بین اند تفاوت معنی داري -4

 .و ورزشکار وجود دارد

 مقادیر شاخص انقباض شریانی وابسته به تون سمپاتیکی شریان براکیال تفاوت معنی داري بین -5

 .مردان جوان سالم کم تحرك و ورزشکار وجود دارد
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مردان جوان سالم کم  ژیک شریان براکیالمقادیر دامنه عملیات فیزیولو تفاوت معنی داري بین  -6

  .تحرك و ورزشکار وجود دارد

 

 هاي پژوهشمحدودیت -1-5

  محدودیت قابل کنترل -1-5-1

در اجراي پژوهش حاضر، براي دستیابی به اطالعات دقیق، برخی عوامل موثر بر نتایج پژوهش      

توان به کالیبره کردن ابزار میتحت کنترل و توجه محققین قرار گرفته است. از جمله این عوامل 

مگاهرتز، فراهم نمودن اتاق تاریک در  5/7اندازه گیري داده ها، استفاده از پروب خطی بیش از

مرحله پیش از اندازه گیري، کنترل دما و رطوبت نسبی محیط اندازه گیري، کنترل دماي آب در 

صورت ناشتا، کنترل فعالیت بدنی  هنگام ارزیابی تست فشار سرد، جمع آوري داده ها در صبح و به

آزمودنی ها در روز آزمون و مونیتورینگ شاخص هاي تحت کلنیکی آزمودنی ها قبل از اندازه 

گیري اطالعات اشاره نمود. همچنین در پژوهش حاضر محققین تنها از یک جنسیت(مرد) با دامنه 

دنی ها با شرکت در یک جلسه سال) استفاده نمودند. به عالوه کلیه آزمو 26تا  18سنی محدود (

توجیهی، نسبت به اهداف انجام آزمون وعواملی مانند عدم ابتال به بیماري هاي عفونی مزمن و 

حاد، عدم مصرف دارو هاي خاص، مصرف الکل، مصرف دخانیات، تغذیه و شنا یا استحمام در 

به عبارت دیگر، با توجه به  روز آزمون، که می توانستند در نتایج آزمون موثر باشند توجیه شده اند.

امکانات موجود محققین سعی نموده که عمده عوامل موثري که ممکن بوده بر نتایج تحقیق اثر 

  گذار باشد را کنترل نماید.

 

 

  

  هاي غیرقابل کنترلمحدودیت -2-5-1
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ا هزمودنی آمحدودیت هاي غیر قابل کنترل در این تحقیق می توان شرایط روانی و انگیزشی      

رح، راي ط، احتمال بروز بیماري هاي عفونی و مصرف داروهاي احتمالی در طول اجدر روز آزمون

رغم  و بطور کلی تحت اختیار نبودن آزمودنی ها، علیوضعیت خواب و بیداري آزمودنی ها، 

  نکات تذکر داده شده در جلسه توجیهی اشاره نمود.

 

  تعریف واژگان و اصطالحات -1-6

: به فاصله بین لبه داخلی دو طرف مجراي شریان براکیال 10مجراي شریان براکیالاندازه پایه      

میانی، در شرایط استراحت و به حالت طاقباز اطالق می شود. در تحقیق - راست از نماي قدامی

حاضر اندازه مجراي شریان براکیال راست براساس دستوالعمل اندازه گیري در حالت استراحت و 

بعدي نماي طولی شریان بازویی و با تطبیق تصویر بر روي لبه داخلی دو طرف بر پایه تصویر دو 

  ).2013، اسپنس2013مجراي شریانی اندازه گیري و به میلی متر ثبت شد(والش 

اوج اتساع مجراي شریان براکیال، بیشترین فاصله بین لبه  :11اوج اتساع مجراي شریان براکیال     

 5میانی در حالت طاقباز و پس از - کیال راست از نماي قدامیداخلی دو طرف مجراي شریان برا

دقیقه ایسکیمی ناشی از انسداد شریان براکیال راست می باشد. این شاخص در پژوهش حاضر بر 

اساس دستوالعمل اندازه گیري و بر پایه تصویر دو بعدي نماي طولی شریان بازویی و با تطبیق 

دقیقه پس از باز  5اي شریان براکیال راست ( میلی متر) تا تصویر بر روي لبه داخلی دو طرف مجر

  ).2013، اسپنس2013شدن کاف مورد اندازه گیري قرار گرفت(والش

به طور کلی، اتساع شریانی وابسته به جریان به هرگونه : 12اتساع شریانی وابسته به جریان     

دیواره داخلی اطالق می شود. به  اتساع شریانی ناشی از افزایش جریان خون لومینال و شیر استرس

عبارت دیگر شاخص اتساع عروقی وابسته به جریان، عملکرد شریانی وابسته به اندوتلیوم یا وابسته 

به نیتریک اکساید را نشان می دهد، که در پژوهش حاضر این مقادیر بر اساس پروتکل استاندارد 

                                                
10 - Baseline brachial artery diameters 
11 - Peak brachial artery diameters 
12 - Flow-mediated dilatation 
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د) و مطلق(میلی متر) مورد محاسبه توسط اولتراسونوگرافی داپلر داپلکس به صورت نسبی(درص

  ).2011قرار گرفت(تجسین 

کوچکترین فاصله بین لبه داخلی دو طرف مجراي  :13اوج انقباض مجراي شریان براکیال     

میانی در حالت طاقباز و پس از آزمون تست - شریان براکیال راست ( میلی متر) از نماي قدامی

تصویر  10ن شاخص عملکردي به واسطه فشارزاي سرد می باشد. در پژوهش حاضر ای

ثانیه پس از پایان قرار گرفتن دست به مدت یک  5اولتراسونوگرافی داپلر داپلکس با فواصل زمانی 

  ).2007، وراي 2013دقیقه در آب سرد اندازه گیري شد(والش

یال میزان انقباض عروقی سمپاتیکی شریان براک :14انقباض شریانی وابسته به تون سمپاتیکی    

درشرایط استراحت و حالت طاقباز که در پاسخ به محرك استرس سرما رخ می دهد. در پژوهش 

حاضر این مقادیر بر اساس پروتکل استاندارد تست فشار سرما توسط اولتراسونوگرافی داپلر 

، وراي 2013داپلکس به صورت نسبی(درصد) و مطلق(میلی متر) مورد محاسبه قرار گرفت(والش

2007.(  

جراي مولوژیک به اندازه دامنه تغییرات ناشی از محرك هاي فیزی دامنه عملیات فیزیولوژیکی:    

یري از ازه گشریان براکیال اطالق می شود، که در این پژوهش مقادیر آن بر اساس دستوالعمل اند

راي زه مجاختالف بین اوج اتساع شریان و اوج انقباض شریان براکیال یا همان کوچکترین اندا

  ).2013شریان براکیال مورد محاسبه قرار گرفت(والش 

  

  

  

 

 

                                                
13 - Nadir values brachial artery diameters 
14 - Sympathetic vasoconstrictor 
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه  - 2- 1

صل فصل دوم پژوهش حاضر نگاهی اجمالی بر مبانی نظري و متون علمی تحقیق دارد. این ف

ه انی بو پاسخ هاي حاد فیزیولوژیک شری ، مقاومت شریانیتحقیق، ابتدا به سازگاري هاي عروقی

ی ورزش تمرینات ورزشی پرداخته شده است و در ادامه مجموعه مطالعات مرتبط با تاثیر تمرینات

نی و شریا استقامتی و مقاومتی بر سه شاخص اندازه مجراي شریانی، ضخامت دیواره شریان و عملکرد

ندازه اختی اهاي فیزیولوژیکی و مالحظات روش شنهمچنین سوابق مطالعاتی، اهمیت ارزیابی، مکانیسم 

 ن فصلدر پایان  ایگیري شاخص عملکرد اندوتلیالی شریان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

مع بندي جلب و قمطالعات اخیر در زمینه تاثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر سازگاري هاي ساختاري 

  مطالعات ارائه شده است.

 

  سازگاري هاي عروقی به تمرینات ورزشی  - 2-2

مکانیسم هاي اولیه شناسایی شده در زمینه سازگاري هاي عروقی ناشی از تمرینات ورزشی بر      

افزایش میزان جریان خون تمرکز دارد. اندوتلیوم عروقی یک الیه نازك سلولی است که به عنوان 

عروق قرار گرفته و نقشی حیاتی در فرایند  پوششی بیولوژیک بین چرخه خون و عضالت صاف دیواره

). به عبارت ساده تر اجراي تمرینات ورزشی با افزایش ضربان 2004هموستاتیک عروقی دارد(تامپسون 

قلب و باال بردن فشار خون موجب افزایش جریان خون و فشار انتقالی به عروق شده و در نتیجه شیر 

). در متون فیزیولوژي قلب و 2008، الگلین2004ریورعروق باال می رود (پ 15استرس و کشش محیطی

عروق، شیر استرس به عنوان نیروي اصطحکاکی شدیدي شناخته می شود که به واسطه حرکت جریان 

                                                
15 -Circumferential strain 
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خون درسطح داخلی عروق بر سلول هاي اندوتلیالی اعمال می شود. این سیگنال هاي تحریکی به بزرگ 

). سازگاري 2003شهرت یافته است(پریور  16رتریوژنزشدن شریان منجر می شود، که اصطالحا به آ

عروقی از طریق تکثیر سلولی انواع سلول هاي تشکیل دهنده دیواره عروق شامل: سلول هاي اندوتلیالی، 

سلول هاي عضالنی صاف و فیبروبالست ها صورت می گیرد، به طوري که این باز سازي با بزرگ شدن 

اره همراه است و منجر به بزرگ شدن کلی شریان می حفره داخلی رگ و افزایش ضخامت دیو

  ). 2005کوجدا ،2003شود(پریور 

یر ت و شاکثر محققین بر این باورند که سازگاري عروقی، پاسخی به محرك هاي همودینامیک اس

. )2004موجب این سازگاري می شود(گرین  NOاسترس از طریق مکانیسم واسط نیتریک اکساید 

فزایش اخ به اندوتلیوم آزاد می شود و به عنوان یک محرك اتساع عروقی در پاس نیتریک اکساید توسط

). 2011اشیر استرس ، موجب تنظیم هموستاتیکی متناسب با فشار وارده بر دیواره می شود(میوران

وع ن موضبرداشتن الیه اندوتلیوم عروقی موجب عدم تغییر در سازگاري هاي شریانی می شود که ای

ان ش جریهمیت اندوتلیوم در تعدیل بازسازي مجدد عروق است. مشاهده شده که افزاینشان دهنده ا

ندازه ای یا خون ناشی از تمرینات ورزشی و شیر استرس عوامل اصلی ایجاد تغییرات در ساختار شریان

نی را حیوا شریان ها هستند و این نکته بیش از پیش نتایج مطالعات صورت گرفته بر روي نمونه هاي

  ).2001یت می کند (توتلی حما

  

  ه محرك هاي مختلف تمرینبپاسخ فیزیولوژیکی شریانی  - 2- 3

هر دو نوع تمرینات هوازي و بی هوازي موجب بهبود سازگاري هاي ساختاري و عملکردي در       

). به نظرمی رسد اجراي 2002، تانسیسکو2006، ساساکی 2013قلب و عروق می شوند(آگروتو

تمرینات هوازي عملکرد شریانی را از طریق تاثیر بر نیمرخ لیپیدي، حساسیت انسولینی و ذخایر چربی 

                                                
16 -Arteriogenesis  
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). عالوه بر این، ورزش هاي هوازي با کاهش فشار خون و سفتی 2006ن بهبود می بخشد(ساساکی بد

). ورزش هاي بی هوازي مانند وزنه 2004دیواره شریانی تاثیر مثبتی بر اتساع پذیري عروق دارد(دانکن

دیواره عروق  برداري فشار خون و ضربان قلب را افزایش می دهند و با تغییر نسبت کالژن به االستین در

شریانی تغییر ساختاري قابل توجهی درکاهش قابلیت اتساع پذیري شریان ها ایجاد می کنند(آمپیر 

). با این حال، امکان تاثیر تمرینات مقاومتی بر عملکرد اندوتلیالی همچنان موضوعی بحث برانگیز 2007

  ).2012است(گرین

ی و مقاومتی، مدت زمانی است که عروق در معرض یکی از تمایزات بنیادي بین تمرینات استقامت      

افزایش فشار خون، افزایش جریان خون و شیر استرس قرار می گیرند. در تمرینات استقامتی تداوم 

جریان خون باال در فشاري نسبتا پایین رخ می دهد، به طوري که محرك شیر استرس ناشی از تمرین، 

).  در تمرینات استقامتی، 2004اید را به همراه دارد(گرین سازگاري هاي عروقی وابسته به نیتریک اکس

افزایش ناگهانی نیتریک اکساید تولیدي مدام تکرار می شود به طوري که در مواجهه با این بافر ناپایدار 

برش هاي شریانی افزایش می یابد. ازهمین رو، سازگاري مزمن عروق به صورت افزایش اندازه مجراي 

). فرضیه مطرح شده در این زمینه بیانگر آنست که تمرینات ورزشی 2009بد(گرین شریانی بروز می یا

هوازي، به طور اولیه موجب تنظیم مثبت (حد باال) عملکردي نیتریک اکساید بیولوژیک در دسترس می 

شوند تا نیتریک اکساید بتواند به عنوان واسط بازسازي شریانی عمل کند و سپس عملکرد نیتریک 

). 2012، گرین 2008سطوح پایه هموستاتیک در نقطه ساختاري باالتر باز می گردد(الگلین  اکساید به

هرچند مبانی اصلی این فرضیه به مطالعه نمونه هاي حیوانی باز می گردد، اما اخیرا در انسان ها نیز مورد 

  ).2008تایید قرار گرفته است (تینکن

باضی جریان خون را موجب می شوند. به عبارت دیگر انق-تمرینات مقاومتی افزایش ناپایدار پس     

افزایش سریع فشار خون درطی انقباض عضالنی، در بین فواصل انقباض به سطوح پایه نزدیک می 

). برخی تحقیقات اوج مقادیر فشار خون ورزشکاران بدنساز حرفه اي را در طی 2005شود(راکوبوچاك 

یوه گزارش نمود. هرچند این مقادیر اغراق آمیز به نظر میلی متر ج 480تا  350اجراي حرکت پرس پا 
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می رسد و ممکن است ناشی از عوامل تکنیکی مانند محل اندازه گیري باشد. در واقع موج شریانی در 

میانه انشعابات شریانی (درخت شریانی) تقویت می شود و در این نقاط فشار مرکزي ندرتا با اندازه 

ناشی از انقباض عضالنی بیشینه یا  17). عالوه براین، والسالوامانور2008ندمحیطی آن برابر می شود(هوال

  ). 2013نزدیک بیشینه می تواند موجب افزایش بیشتر فشار خون شود( اسپنس 

فزایش ثیر ادرطی دوره هاي افزایش فشارخون ناشی از انقباض عضالنی، شریان ها نه تنها تحت تا

به  یواره ايشار دفشیر استرس قرار می گیرند، بلکه فشار دیواره اي نیز در شریان افزایش می یابد. این 

ی سراسر دیواره شریان اعمال شده و سیگنال هاي فشار شعاعی منحصر به فردي تولید م

ی مشناخته  ). فشاردیواره اي نیز همانند شیر استرس به عنوان محرك سازگاري عروقی2002کند(درانی

  متفاوت). بنابراین، در مقایسه با تمرینات استقامتی، یک سري محرك هاي کامال2008شود(الگلین

 همودینامیکی در پی اجراي تمرینات مقاومتی می تواند رخ دهد. بدیهی است که محرك هاي

ازگاري سولیه اهمودینامیکی ناشی از تمرینات استقامتی و مقاومتی اساسا متفاوتند. چه مکانیسم هاي 

 مکانیسم ز اینعروقی مانند شیر استرس، فشارخون و استرس پیرامونی دیواره اي و یا مجموعه تعاملی ا

ی ی ایفا م)، همگی نقش مهمی در سازگاري هاي شریان2012، تجسین2008، الگلین2004ها(گرین

ه کود دارد ان وجکنند و می توانند متناسب با مداخالت متمایز تمرینی تغییر کنند. به عالوه، این امک

 بسترهاي عروقی مختلف پاسخ هاي متفاوتی به تمرینات استقامتی و یا مقاومتی بدهند. 

  

  مقاومت شریانی و اندازه مجراي شریانی در ورزشکاران سازگاري هاي - 2- 4

، 2003 (براون به خوبی اثبات شده است مویرگی بر رشد تمرین هوازي تاثیر حالی که در     

به طور اولیه درمناطق انشعاب آرتریول ها و شریان  تنظیم فشار خون و مقاومت عروق)، اما 2012گرین

 تیجسن ، 2012گرینقراردارند ( عضالنی خارج بسترکه بسیاري از آنها هاي کوچک صورت می گیرد 

ساختاري با تمرین سازگاري پیدا  یا بازسازي عملکرد از نظر شریانی می توانند عروق برخی ).2010

                                                
17 - Valsalva maneuver 



24 
 

) باز می 1977( 18). تاریخچه مطالعات در زمینه مقاومت عروقی به مطالعه کالوسن2010 (تیجسن کنند

ه اجراي گردد. وي بر پایه تکنیک هاي کانال گذاري شریانی و محلول رنگ آمیزي مشاهده نمود ک

تمرینات ورزشی حداکثر برون ده قلب را افزایش می دهد درحالی که میانگین فشار شریانی بیشینه 

تغییري نمی کند. وي چنین استنباط کرد که اجراي منظم تمرینات ورزشی، مقاومت محیطی تام را در 

نات ورزشی بر ). بنابراین به نظر می رسد تاثیر تمری2012طی فعالیت بیشینه کاهش می دهد(گرین

). از سوي  دیگر برخی 2008سازگاري هاي ساختاري و عملکردي شریان قابل پیش بینی است(گرین 

مطالعات نشان داده اند، تمریناتی که منجر به افزایش سطوح اکسیژن مصرفی می شوند با افزایش 

ت دیگر براي سازگاري هاي مرکزي (برون ده قلب) و یا محیطی (ظرفیت عروقی) همراهند. به عبار

تداوم فشار خون، ظرفیت اتساع شریان در عضالت اسکلتی متناسب با روند افزایشی برون ده قلبی 

) مورد تایید قرار 2006( 20) و سالتین4200(19افزایش می یابد. این نتیجه گیري اخیرا توسط کالبت 

در پاسخ به  عروق انعطاف پذیري بر این مطالعات). لذا 2006، سالتین، 2004گرفته است (کالبت 

عملکرد  براي شرط الزم و ضروري شریانی سازگاري نشان می دهند که تاکید دارند وی تمرینات ورزش

در  مقاومت شریانی ناحیه  مقاطعمجموع تغییرات ازسوي دیگر،  .است ورزشکاران استقامتی ورزشی در

 ایسکمی، و یا طوالنی مدت ایسکمیناشی از  اوج اتساع شریانی پاسخ هاي با اندازه گیري ورزشکاران

در  در حالت استراحت و، که فرض بر این است). 2010 (تیجسن مطالعه قرار گرفته استورزش مورد 

خون،  جریانتعیین میزان  بای رقابتی بر تون عروق عملکردي تاثیرات برخی زیر بیشینه ورزش شرایط

در برخی مطالعات گزارش  ).2005 نیلور(هستند  بستر عروقی ساختاري یک ظرفیت آشکار اوج محرك

برخی نتایج  ).2012گرین اتساعی شریانی ورزشکاران افزایش می یابد( شده، معموال اوج ظرفیت

مطالعاتی نشان داده اند پاسخ هاي اوج واکنش هایپرمی جریان خون ساعد عضو برتر بازیکنان نخبه 

شکار گروه کنترل به طور معنی داري باالتر بوده تنیس نسبت به اندام غیر برتر و آزمودنی هاي غیر ورز

است. بر اساس این نتایج مشخص شد، سازگاري مقاومت شریانی به طور ویژه در بستر عضالت فعال 

                                                
18 - Klausen (1977) 
19 - Calbet(2004) 
20 - Saltin (2006) 
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). مطالعات دیگر در زمینه تمرینات اندام فوقانی نشان دادند 2012ورزشکاران رخ داده است(گرین

ی، عمدتا مستقل از هایپرتروفی عضالت اسکلتی و سازگاري هاي مرتبط با مقاومت شریانی موضع

). این یافته ها در مطالعات مستقل مورد تایید قرار 2012تاثیرات سمپاتیکی یا چرخه خون است (گرین

)، به طوري که مشخص شد تغییرات شریانی مرتبط با مقاومت  2012، گرین2011گرفته است(راولی 

  حرك هاي ذاتی عروقی باشد.عروقی در ورزشکاران می تواند ناشی از م

  

  ضخامت دیواره، اندازه مجراي شریان و عملکرد شریانی اندازه گیري - 2- 5

 21کشش پلی تیسموگرافی-از نظر سوابق مطالعاتی، تغییرات جریان خون با استفاده از تکنیک درجه     

مورد اندازه گیري قرار می گیرد که به عنوان تکنیکی غیرتهاجمی، ارزان و کاربردي شناخته می 

). اساس این تکنیک بر پایه مقایسه تغییرات حجم اندام در پاسخ به قطع جریان خون 2001شود(جونیر

می وریدي بوده و جریان خون شریانی که نشان دهنده افزایش جریان خون مرکزي است را مشخص ن

کند. به دنبال پیشرفت هاي تکنولوژیک، امکان تصویر برداري دقیق ساختارهاي عروقی مانند شریان ها با 

فراهم شد. از مزیت هاي استفاده از اولتراسوند داپلر می توان به قابلیت  22استفاده از اولتراسونوگرافی

د وریدي باشد. این موضوع هنگام اندازه گیري دقیق جریان خون اشاره نمود، بدون آنکه نیازي به انسدا

  بررسی جریان خون در طی تمرینات ورزشی از اهمیت ویژه اي برخوردار است. 

این امکان را فراهم می آورد که اندازه شریان و ضخامت  23تصاویر دو بعدي اولتراسوند وضوح باال     

اخیر، پاسخ هاي سازگاري  دیواره شریانی با دقت بسیار باالیی تعیین شود. در بسیاري از مطالعات

شریانی به تمرینات ورزشی، با استفاده از تکنولوژي اولتراسونوگرافی مورد ارزیابی قرار گرفته 

). با این حال، اولتراسوند صرفا تصویر اندازه و عملکرد شریانی و جریان خون را 2011است(تجسین 

                                                
21 -Plethysmography 
22 -Ultrasonography 
23 - High resolation ultrasond 
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هایی براي اندازه گیري تغییرات مورد  نمایش می دهد، اما پیشرفت هاي اخیر موجب شده تا نرم افزار

  ).   2007، پوتر 2001استفاده قرار گیرند(وودمن

مطالعات پیشین در زمینه خصوصیات شریانی، مخصوصا ضخامت دیواره، اندازه شریان و عملکرد      

 اندوتلیالی، عمدتا بر استفاده از روش هاي دستی (غیر خودکار) تکیه داشته اند. در این روش ها،

) که از کوچک ترین آنها می توان 2001آزمودنی ها با محدودیت هاي آشکاري  مواجه بوده اند (وودمن

به تمایل جهت دار محقق اشاره نمود. روش استاندارد طالیی براي آنالیز ضخامت دیواره، اندازه شریان و 

رم افزار تشخیصی می باشد عملکرد شریانی، استفاده از اولتراسونوگرافی وضوح باالي داپلکس همراه با ن

هرتز و مستقل ازنقطه نظر محقق، امکان  30که می تواند با اندازه گیري تشخیصی خودکار در فرکانس 

). روش 2007و پوتر  2001باالترین سطح اعتبار، روایی و دقت تشخیصی را فراهم آورند(وودمن 

می باشد که با اندازه گیري همزمان  عمومی ارزیابی عملکرد عروق، استفاده از اولتراسوند وضوح باال

که  24افزایش جریان خون و اندازه شریان پس از یک دوره کوتاه مدت ایسکیمی یا واکنش هایپریمیایی

نشان دهنده اتساع عروقی وابسته به جریان یا شیر استرس می باشند، موجبات اندازه گیري شاخص 

). اندازه گیري اوج واکنش 2013می آورد(اسپنس  عملکرد اتساع عروقی وابسته به اندوتلیوم را فراهم

هایپریمیایی جریان خون براي ارزیابی بازسازي مقاومت عروقی از سابقه طوالنی در فیزیولوژي 

برخوردار است که به واسطه استفاده از تکنولوژي هایی مانند اولتراسوند، اطمینان اندازه گیري افزایش 

رزیابی ریلکسیشن وابسته به نیتریک اکساید عضالت صاف دیواره می یابد. دیگر روش هاي معمول در ا

عروق یا اتساع عروقی مستقل از اندوتلیوم، استفاده از قرص هاي زیر زبانی گلیسرال نیترات می 

). این تکنیک ها اغلب براي مجاري شریانی محیطی مانند شریان هاي براکیال یا 2013باشد(اسپنس 

هاي فوقانی و تحتانی بکار گرفته می شوند. با استفاده از این روش ها در فمورال به ترتیب در اندام 

مطالعات می توان به بررسی روا و معتبر عملکرد عروقی عمومی انسان به خصوص در پاسخ به محرك 

  هاي تمرینی حاد و مزمن پرداخت.

                                                
24 - Hyperaemia 
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  مجراي شریانی تاثیر تمرینات ورزشی بر اندازه - 2- 6

  قامتی بر اندازه مجراي شریانیتاثیر تمرینات است -1-6-2

اکثر مطالعاتی که به بررسی و مقایسه مقطعی ورزشکاران استقامتی و گروه کنترل کم تحرك پرداخته      

اند، بزرگ تر بودن اندازه حفره مجراي شریانی محیطی در ورزشکاران استقامتی را گزارش نموده 

). مخصوصا 2012راولی-2006یلور ن- 2003هونکر-2003اشمیت -2001دنینو-2000اند(اشمیت 

مشاهده شده که این سازگاري ها به صورت موضعی در مجاري شریانی خاص و در اندام هاي فعال رخ 

می دهد. در یکی از مطالعات اخیر که به بررسی و مقایسه سه گروه شامل: ورزشکارانی با اندام فوقانی 

ال(دوندگان و دوچرخه سواران) و آزمودنی هاي فعال (کانوسواران)، ورزشکارانی با اندام تحتانی فع

گروه کنترل غیر فعال پرداخته است، پژوهشگران دریافته اند که ورزشکاران با اندام فوقانی فعال اندازه 

شریان بازویی بزرگتري دارند، در حالی که ورزشکاران با اندام تحتانی فعال از اندازه شریان فمورال 

). براي بررسی تاثیر عدم فعالیت بر اندازه شریان، مطالعه مشابهی بر 2012 بزرگتري برخوردارند (راولی

روي یک سري از ورزشکاران با ویلچر به جاي افراد غیر ورزشکار انجام شد. نتایج بدست آمده نشان 

 داد، همه آزمودنی هاي ویلچر سوار اندازه شریان بازویی معادل ورزشکارانی با اندام فوقانی فعال داشتند،

در حالی که اندازه شریان فمورال در این افراد از سایر آزمودنی هاي شرکت کننده در پژوهش کمتر بود. 

) با دیگر مطالعات پیشین همسو بود. این مطالعات در مقایسه 2012( 1یافته هاي راولی و همکاران

درصد  21نخبه گروه هاي ورزشکار و کنترل نشان دادند که اندازه شریان فمورال دوچرخه سواران 

بزرگتر ازگروه کنترل است، درحالی که اندازه همان شریان بین بازیکنان تنیس و گروه کنترل تفاوت 

اي دوچرخه  معنی داري نداشت. برخالف آن، تفاوت معنی داري نیز بین اندازه شریان تحت ترقوه

ت می توان استنباط نمود نتایج این مطالعا ). آنچه از2003سواران و گروه کنترل مشاهده نشد(هونکر 

آنست که مجراي شریانی اصلی خون رسانی کننده به عضالت فعال، با بازسازي مجدد شریانی از هدایت 

 پذیري بیشتر 

                                                
1 - Rowley et al (2012) 
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Abstract: 

     Background & Purpose: Examination of vasoconstrictor and dilator properties of conduit 

arteries may provide important information regarding the ability to distribute blood effectively 

during exercise. However, little information is available regarding the impact of resistance exercise 

on vascular function. The aim of present study was to investigate and compare the brachial artery 

Sympathetic Neural and Endothelial responses to vasodilatory and constrictor stimuli in elite 

athletes and sedentary age-matched controls.  Methods: Seven elite weightlifters, 7 elite rowers and 

8 untrained healthy subjects voluntarily participated in this study. High-resolution ultrasound was 

used to determine brachial artery diameters at rest, following 5 minutes of forearm occlusion [Flow 

Mediated Dilation (FMD)] and during acute sympathetic stimulation [cold pressure test (CPT)]. 

Vasodilatory responses were calculated from the peak change in artery diameter, and 

vasoconstrictor responses were determined from the nadir values in response to stimuli, 

respectively. Differences in measured variables among the controls, weightlifters, and rowers were 

analyzed by SPSS 20 software and using analysis of variance (ANOVA). A p-value <0.05 was 

considered statistically significant. Results: Baseline [mean difference, 0.33 (p=0.005) & 0.5 

(p=0.001) mm], peak [mean difference, 0.426 (p=0.007) & 0.57 (p=0.002) mm] and nadir values 

[mean difference, 0.27 (p=0.038) & 0.498 (p=0.003) mm] brachial artery diameters were 

significantly greater in weightlifters, and rowers than control group, respectively. Despite no 

significant difference was observed in %FMD, %CPT and Vascular operating range (VOR) 

weightlifters, rowers and control group (P < 0.05). Conclusion: Collectively, the present study 

indicates that, brachial artery function is not necessarily enhanced in elite athletes. However, elite 

athletes have larger brachial artery diameter compared to age-matched healthy controls. These 

findings provide support for the ‘athlete paradox hypotheses’. 
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