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  :سپاسگزاري
  

حال که کلیه مراحل انجام این رساله به اتمام رسیده است، برخود وظیفه می دانم که از همـه کسـانی کـه    

  : فم یاري نموده اند، تشکر و قدردانی کنمبنده را در انجام این کار و در رسیدن به اهدا

کوهیان و جناب آقاي دکتر سـعید دبـاغ    پروفسور معرفت سیاهراهنماي گرانقدرم جناب آقاي  اتیداز اس -

، کمـال تشـکر و   انجام این رساله یاري نمودندخود همواره بنده را در ارزنده که با راهنمایی هاي  نیکوخصلت 

  . قدردانی را دارم

 ناصـر اصـالن آبـادي    پروفسـور  جناب آقـاي  محترم مشاور جناب آقاي دکتر لطفعلی بلبلی ود تیااز اس -

  . تشکر و قدردانی می نمایمبخاطر رهنمود هاي ارزشمندشان در انجام رساله 

نهایـت   اي سعید فتح الهی به خاطر همکاري در اجراي رسـاله و جناب آق خانم دکتر سلیمانیسرکار از  -

   .را دارم تشکر و قدردانی

  . تشکر و قدردانی می نمایم تحقیقاز کلیه آزمودنیهاي پژوهش حاضر بخاطر شرکت منظم در این  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



  

  الهه: نام                                                 پیرعالئی : دانشجو خانوادگی نام 

و برخـی ویژگیهـاي   ) HRV(ی بر تغییـر پـذیري ضـربان قلـب    برکیهفته تمرینات هوازي، قدرتی و ت 12تاثیر  :رسـاله  عنوان

    مبتال به نوروپاتی محیطی 2دیابتی نوع ساختاري قلب مردان 

  سعید دباغ نیکوخصلتدکتر  کوهیان، پروفسور  معرفت سیاه :راهنمااساتید 

  ناصر اصالن آبادي پروفسوردکتر لطفعلی بلبلی، : رمشاو اساتید

                      فیزیولوژي ورزشی :رشته                         تخصصی کترايد :یتحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                             قلب و عروق و تنفس: گرایش

  صفحه 121 :اتصفح تعداد    26/06/1396:دفاع تاریخ                علوم تربیتی وروانشناسی   :دانشکده 

   :چکیده

 در خـونی  عـروق  و قلـب  در شـده  توزیـع  اتونـوم  اعصـاب  آسیب. باشد می دیابت در شایع عارضه یک) CAN(عروقی قلبی اتونوم وروپاتین     

 بیمـاران  بـراي  CAN از پیشـگیري  بنـابراین . شـود  آنهـا  در مرگ خطر افزایش وعروقی  قلبی اتونوم نوروپاتی به منجر است ممکن دیابتی، بیماران

هفتـه تمرینـات هـوازي، قـدرتی و ترکیبـی بـر تغییـر پـذیري ضـربان           12هدف از مطالعه حاضـر بررسـی تـاثیر    . دارد توجهی قابل یتاهم دیابتی

مـرد   45در این کارآزمایی بـالینی نیمـه تجربـی،    . مبتال به نوروپاتی محیطی بود 2و برخی ویژگیهاي ساختاري قلب مردان دیابتی نوع ) HRV(قلب

و گـروه  ) نفـر  11(، تمرین ترکیبی )نفر 11(، تمرین قدرتی )نفر 11(روپاتی محیطی به طور تصادفی به چهار گروه؛ تمرین هوازي نو به مبتال دیابتی

بیمـاران، توسـط   ) HRV(تغییر پذیري ضربان قلب. هفته اجرا شد 12هر سه نوع تمرینات سه جلسه در هفته به مدت . تقسیم شدند) نفر 12(کنترل 

دقیقه و ویژگی هاي ساختاري قلب  به وسیله اکوکاردیوگرافی، قبل و بعد از دوره سه ماهـه تمرینـات انـدازه     20تورینگ به مدت دستگاه هولترمانی

وابسـته، تحلیـل واریـانس یـک طرفـه       tعـاملی،   2 ͯ 2براي تحلیل داده ها از روش هاي آماري، تحلیل واریـانس انـدازه گیـري مکـرر     . گیري شد

)ANOVA ( نشان داد  که در گروه هاي تمرینی بین مقـادیر پـیش آزمـون بـا پـس       تغییرات درون گروهینتایج  .بی توکی استفاده شدآزمون تعقیو

تفـاوت  )  LF/HF Ratioو HF Power  پارامترهاي (و در اجزاء فرکانس محور )  rMSSDو  SDNNپارامترهاي (اجزاء زمان محورر  آزمون در

 LFبـه غیـر از پـارامتر    (ایج تغییرات بین گروهی نیز نشان داد که کلیه مقادیر زمـان محـور و فرکـانس محـور     نت). P >05/0(معناداري وجود دارد 

Power ( گروه هاي تمرینی با گروه کنترل تفاوت معناداري داشت)05/0< P .( بطـن   یپشـت  وارهیـ ضخامت دتغییرات درون گروهی نشان داد که

در تمـرین  ) PWTD(در پایـان دیاسـتول    بطـن چـپ   یپشـت  وارهیـ ضـخامت د و ) Sig=038(يدر تمرین هـواز ) PWTS(در پایان سیستول  چپ

ـ   و ) IVSTS(ی سیسـتولیک  بطنـ  نیضخامت سپتوم ب تغییرات درون گروهیهمچنین . معنادار است) Sig=033(قدرتی ی بطنـ  نیضـخامت سـپتوم ب

بررسی تغییرات بین گروهی ویژگیهاي سـاختاري قلـب نیـز    ). P< 05/0(در هیچکدام یک از گروه هاي تمرینی معنادار نبود ) IVSTD(دیاستولیک 

ـ   (بر ویژگیهاي سـاختاري قلـب   ) هوازي، قدرتی و ترکیبی(نشان داد که نوع تمرینات ورزشی  ، )IVSTS(ی سیسـتولیک  بطنـ  نیضـخامت سـپتوم ب

در  بطن چپ یپشت وارهیضخامت د، )PWTS(در پایان سیستول  بطن چپ یپشت وارهیضخامت د، )IVSTD(ی دیاستولیک بطن نیضخامت سپتوم ب

به نظر می رسد هـر سـه نـوع تمـرین هـوازي،       .نداشت يدارامعن ریتاث مبتال به نوروپاتی محیطی 2نوع  یابتیمردان ددر  ))PWTD(پایان دیاستول 

ماران دیابتی مبتال به نوروپاتی محیطـی  قدرتی و ترکیبی باعث بهبود عملکرد سیستم اتونوم قلبی و در نتیجه افزایش تغییر پذیري ضربان قلب در بی

همچنین در خصوص تاثیر تمرین بر ویژگی هاي ساختاري قلب، می توان گفت تمرینات هوازي و قدرتی باعـث افـزایش ضـخامت دیـواره     . شود

   .پشتی بطن چپ و در نتیجه بهبود عملکرد قلب می شود

  2دیابت نوع ، ویژگی هاي ساختاري قلب، )HRV( ، تغییر پذیري ضربان قلبتمرین هوازي، تمرین قدرتی، تمرین ترکیبی: هاواژه کلید
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  قدمهم -1- 1

در حال افزایش  روز به روز شیرین دیابت شیوع توسعه، حال در هاي کشور در هم و پیشرفته هاي کشور در هم امروزه

 چاقی و کالري پر هاي غذا بدنی، فعالیت عدم فعال، غیر زندگی سبک به توان می بیماري این ساز زمینه عوامل جمله از. است

) هفتم نسخه( 2015 سال در دیابت جهانی فدراسیون اطلس جدیدترین گزارش اساس بر). 2010 همکاران، و1 شاو(کرد  اشاره

 جمعیت میزان با معادل که بود درصد 97/5 با برابر توسعه، حال در هاي کشور از یکی عنوان به ایران، در دیابت شیوع میزان

بد یا افزایش 2040 سال در نفر میلیون 37/9 جمعیت و درصد 19/12 به میزان این شود می بینی پیش و است نفر میلیون 6/4

عدم کنترل گالیسمک و یا بد کنترلی آن در افراد دیابتی عوارض و پیامد هاي زیان آور طوالنی ). 2015 دیابت، جهانی اطلس(

با خود به دنبال دارد که از جمله این عوارض می توان به بیماري هاي قلبی عروقی، ناتوانی کلیوي، نوروپاتی محیطی و 

  ).1391الی، ز(نوروپاتی اتونوم قلبی اشاره کرد 

  

   بیان مسأله -2- 1

 انسولین به مقاومت و پانکراس بتا هاي سلول عملکرد در اختالل نتیجه در که است متابولیکی بیماري نوعی ملیتوس دیابت

 تشدید در کلیدي نقش انسولین به مقاومت). 2016 همکاران، و 2کانگ(دارد  دنبال به را مختلفی عوارض که شود می ایجاد

 و پر فشار خونی و) خون در طبیعی غیر هاي لیپید وجود( لیپیدیمی دیس باعث است ممکن و داشته 2 نوع دیابت) گسترش(

 در شده توزیع اتونوم اعصاب آسیب برآن، عالوه). 2000 ،3گینسبرگ(شود  عروقی قلبی بیماریهاي ریسک افزایش نتیجه در

و افزایش خطر مرگ در ) CAN4(عروقی  قلبی اتونوم اتینوروپ به منجر است ممکن دیابتی، بیماران در خونی عروق و قلب

 توجهی قابل اهمیت دیابتی بیماران عروقی براي قلبی اتونوم نوروپاتی از پیشگیري بنابراین). 2007، 5وینیک و زیگلر(آنها شود

بوده و  تشخیص قابل موارد درصد 20-30 در عروقی قلبی اتونوم نوروپاتی بالینی تحت عالیم دیابت، به مبتال بیماران در. دارد

 و همکاران، 7؛ آبرین2000و همکاران،  6استال(زمانی تشخیص داده می شود که بیمار دچار عارضه نوروپاتی شده است معموالً 

 درصد 27-56 حدود در و باال میر بیماران و مرگ عروقی درصد قلبی اتونوم نوروپاتی و به دلیل تشخیص دیر هنگام  )1991

 عروقی نیازمند -قلبی اتونوم نوروپاتی بنابراین در بیماران دیابتی) 1991؛ آبرین و همکاران، 1980و همکاران،  8اوینگ(است 

 با که طوري است به) HRV9(قلب  ضربان پذیري تغییر شاخص از استفاده آن الزمه باشد که می هنگام زود تشخیص یک

 همکاران، و 10جاکوب(کرد  عروقی پیشگیري قلبی اتونوم نوروپاتی از توان می خون قند کنترل بهبود با و موقع به تشخیص

قلب توسط سیستم عصبی اتونوم عصب رسانی شده و ضربان قلب تحت تاثیر سیستم هاي عصبی سمپاتیک و  ).2003

                                                 
1 - Shaw et al 
2 - Kang et al 
3 - Ginsberg 
4 - Cardiovascular Autonomic Neuropathy 
5 - Vinik & Ziegler 
6 -

 Stella et al 
7 

- O’Brien et al 
8 -

 Ewing et al 
9 -

 Heart Rate Variability 
10

 - Jacob ey al 
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صبی پاراسمپاتیک نوسان می کند به طوري که تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت در ضربان قلب بازتابی از عملکرد سیستم ع

این تغییرات سیگنال قلبی که در طی دو ضربان متوالی مشاهده می شود را ). 2004و همکاران،  1مالیک(اتونوم می باشد 

که از دو جزء ضربان قلب و تغییر ) 1996، 4؛ مالیک 2011، 3بیلمن(می نامند  HRV2الحاً تغییرپذیري ضربان قلب یا طاص

تغییرپذیري ضربان قلب یک شاخص غیر تهاجمی، عملی و ). c2014؛ ساچا،  a2014، 5ساچا( پذیري آن تشکیل شده است 

و به طور گسترده اي براي ارزیابی ) 2002، 6؛ مک میالن2011بیلمن، (تکرار پذیر عملکرد سیستم عصبی اتونوم می باشد 

رود  گرام به کار میثبت شده توسط دستگاه الکتروکاردیو R-Rعملکرد عصب اتونوم توسط آنالیز تعداد نوسان فواصل 

اگر چه ضربان قلب ممکن است ثابت باشد ولی ). b2014؛ ساچا 2013؛ ساچا، 2011؛ بیلمن، 1981، 7آکسلرود و همکاران(

تغییرات ضربه به ضربه در زمان ضربان هاي  HRVدر واقع . معناداري متفاوت باشد طورزمان بین دو ضربان قلب می تواند ب

اي تعادل بین سیستم هنشانگر و ) 2005، 9؛ رد و همکاران2002؛ مک میالن، 2006، 8و همکاران فریمن( ه قلب متوالی بود

؛ 2006فریمن و همکاران، (گذارد، می باشد  که در ریتم ذاتی گره سینوسی دهلیزي تاثیر میعصبی سمپاتیک و پارا سمپاتیک، 

توان با یک دید کلی آنها  وجود دارد که می HRVیري امروزه روش هاي مختلفی براي اندازه گ). 2011 ،10زوارن و همکاران

 12و فرکانس محور 11روش هاي خطی خود نیز به دو روش زمان محور. را به روش هاي خطی و غیرخطی تقسیم  بندي نمود

از جمله شاخص . به حساب می آیند HRVروش هاي زمان محور از ساده ترین روش هاي تحلیل . تقسیم بندي می شوند

، 13SDNN ،14SDANN بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند می توان به شاخص هاي HRVمحور که در محاسبه  هاي زمان

rMSSD15  16وNN50 از روش هاي فرکانس محور براي مشخص کردن وجود تغییرات در فرکانس هاي . اشاره نمود

عمدتاً  که)  =HZ  5/0 – 04/0HF( فرکانس باال امواج با -1متغیر هاي موجود در این زمینه عبارتند از . استفاده می شود

امواج با  -2. منعکس کننده فعالیت هاي عصبی پاراسمپاتیک و سیستم تنفس بوده و تغییرات آن بسیار سریع رخ می دهد

 امواج با - 3. که بیشتر تحت تاثیر فعالیت هاي عصبی سمپاتیک و بارورسپتورها است)  =HZ 15/0 -04/0LF( فرکانس پایین

که به طور کلی مرتبط با مکانیسم هاي تنظیم دما و یا سایر متغیر هاي )  =HZ 04/0 -003/0VLF( فرکانس خیلی پایین 

، 19؛ ریچاردمن و مورمن2001، 18؛ گولدبرگر2009، 17مانریکو و همکاران- ؛ کویسنو2011بیلمن، ( کمتر شناخته شده است

                                                 
1 - Malik et al 
2 - Heart rate variability 
3 - Billman 
4 - Malik et al 
5 - Sacha 
6 - McMillan 
7 - Akselrod et al 
8 - Freeman 
9 - Reed et al 
10 - Zuern et al 
11 - Domain Time 
12 - Frequency Domain 
13 - SD of all normal R wave to R wave (N-N) intervals 
14 - SD of 5 min average N-N intervals 
15 - Square root of the mean of the sum of squares of successive N-N interval differences 
16 - Number of pairs of adjacent N-N intervals differing by >50 ms 
17 - Quiceno-Manrique   et al 
18 - Goldberger 
19 - Richman and Moorman 
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به عنوان ابزاري جهت مانیتورینگ تغییر  HRVمی توان گفت که از با توجه به مطالب بیان شده ). 1996؛ مالیک، 2000

وانایی سیستم عصب اتونوم و گره سینوسی دهلیزي عملکرد سیستم عصبی اتونوم در بالین می توان استفاده کرد به عبارتی ت

فعالیت واگ و سالمت  بودنغالب براي پاسخ پویا به تغییرات محیطی، نشان دهنده افزایش امواج با فرکانس باال و در نتیجه 

، باعث اختالل 1در مقابل تاثیر مزمن و فزاینده امواج با فرکانس پایین و تحریک سمپاتیک و یا کاهش تون واگی. قلب است

که با افزایش ) 1996مالیک، ( سمپاتیک و پاراسمپاتیک می شودسیستم عصبی و عدم تعادل عملکرد سیستم عصب اتونوم 

سکته قلبی و بیماري سرخرگ ، )2001، 3کونرادي و همکاران( از جمله فشار خون )CVD(2بی عروقیریسک  بیماري هاي قل

به عنوان یک مارکر تشخیصی براي تعیین اختالل سیستم  HRV .در ارتباط است) 1999، 4وبر و همکاران( سرخرگ کرونري

، سکته و بیماري هاي کلیوي و 5سیستمیکدر افراد با بیماري هایی مانند دیابت، سندرم متابولیک، فشار خون عصب اتونوم 

 8مطالعه قلب فرامینگهام مطالعات جمعیتی مانند). 2009، 7؛ مونانو و همکاران2006، 6آچاریا و همکاران( چاقی می باشد

 که شامل فعالیت بیش از حد سمپاتیک و کاهش تون واگی می باشد )ANS( سیستم عصبی اتونومدریافتند که عدم تعادل 

نسبت به سایر مارکر هاي قلبی عروقی به عنوان یک پیشگو کننده  HRVدر واقع . شود مشخص می HRVش توسط کاه

 10، کاردیومیوپاتی و مرگ ناگهانی قلبیCHD(9( عروقی، بیماري کرونر قلبی قوي مرگ هاي ناگهانی بوده که با پاتولوژي قلبی

در ارزیابی سالمتی قلب در افراد آسیب  HRVبر اهمیت سایر مطالعات نیز ). 2011کریم و همکاران، ( در ارتباط است 10قلبی

تحقیقات گذشته مشخص کردند که افراد سالم و داراي تمرینات هوازي ). 2008، 11واسچیلو و همکاران( پذیر تاکید دارند

 استسیستم عصب اتونوم و سالمت قلب تعادل در نشان دهنده که  ت به افراد غیر فعال دارندباالتري را نسب HRVدرجه 

اگرچه تمرینات ورزشی منظم به طور گذرا سیستم عصبی سمپاتیک را تحریک می کند اما  قویاً ). 2003، 12آبرت و همکاران(

افزایش تون واگی مقدار کار و اکسیژن مصرفی توسط قلب را کاهش . دهد افزایش میدر طول زمان زمینه فعالیت تون واگی را 

به نظر می رسد تحریک عصب واگی مستقیماً بر . و انقباض پذیري قلبی می شود داده و باعث کاهش ضربان قلب استراحت

گره سینوسی و میوکاردیوم اثر گذاشته و مانع اثر سمپاتیک می شود در نتیجه می توان گفت تمرینات ورزشی با افرایش تون 

ي بازگرداندن تعادل اتونوم و بنابراین ، روش موثر و عملی برا)1997، 13تاونند و همکاران(واگی و کاهش آریتمی هاي مرگبار 

نوروپاتی اتونوم قلبی یک ). 2011، 15؛ پینگ2000، 14گولدمیث و همکاران( زمینه ساز یک نقش حفاظتی براي قلب می باشد

درگیري گسترده سیستم عصبی اتونوم در بیماران دیابتی تغییرات فیزیولوژیکی گسترده اي را . عارضه شایع در دیابت می باشد

                                                 
1 - Vagal modulation 
2 - Cardiovascular Disease (CVD) 
3 - Konrady et al 
4 - Weber et al 
5 - Systemic Hypertension 
6 - Acharya et al 
7 - Montano et al 
8 - Framinyham heart stady 
9 - Coronary Heart Disease 
10 - Sudden cardiac death 
11 - Vaschillo et al 
12 - Aubert et al 
13 - Townend et al 
14 - Goldsmith et al 
15 - Pinge 
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درصد بیماران دیابتی  20-30ه وجود می آورد که ممکن است شامل فعالیت الکتریکی و انقباضی میوکاردیوم شود و در ب

نوروپاتی اتونوم قلبی می تواند  HRVبا آنالیز ). 1991آبرین، (قابل تشخیص است ) CAN( عالیم نوروپاتی اتونوم قلبی

از ). 2002، 1چیسا و همکاران(هنوز نا معلوم است تشخیص داد یم کلینیکی در نمونه هاي دیابتی حتی زمانی که عالعروقی را 

نسبت به سایر تست هاي رفلکس قلبی کلینیکی، بهتر و با حساسیت بیشتر می تواند نحوه عملکرد  HRVاز طرف دیگر 

مل شناخته نشده سیستم عصبی اتونوم در دیابتی ها به طور کادر حال حاضر پاتولوژي . سیستم عصبی اتونوم را شرح دهد

با این وجود آسیب عصبی ناشی از هایپرگالیسمی مزمن، نارسایی عروق و مکانیسم هاي خود ایمنی می تواند به عنوان . است

مطالعات نشان می ). 2003، 2وینیک و همکاران(دالیل قابل قبولی براي اختالل در عملکرد سیستم عصبی اتونوم عنوان شوند 

از طرفی با توجه به نقش . در دیابتی ها ارتباط دارد HRVري و کنترل ضعیف قند خون با کاهش دهد که مدت طوالنی بیما

در دیابتی ها در نژاد قفقازي  HRVحمایت گر تمرینات ورزشی از بیماران دیابتی، درباره تاثیر تمرینات ورزشی بر بهبود 

عملکردي  و ساختاري تغییرات ورزشی، فعالیت هنگام ندا داده نشان بسیاري همچنین تحقیقات. مطالعه اي انجام نگرفته است

و همکاران،  3دریانوش(است  بیشتر قلب هاي بخش سایر به چپ نسبت بطن در قلب ایجاد می شود که این تغییرات در 

 می قلب ضربان کاهش همچنین قلب، وزن موجب افزایش مقاومتی تمرینات کردند ، گزارش)1391(همکاران  و رهبر ).2010

 منظم هاي ورزش در شرکت گرفتند دیگر نتیجه تحقیقی در نیز) 2009(همکاران  راولینز و ). 1391رهبر و همکاران، (ود ش

 تمرینات از ناشی تغییر فیزیولوژیکی یک که شود می ها حفره اندازه و چپ بطن دیواره افزایش ضخامت موجب شدید

فعالیت  نوع به بستگی قلبی عضله در عملکردي و ي ساختاريها سازگاري ).2009، 4راولینز و همکاران(است  ورزشی

 آن هاي حفره و قلب در استقامتی و مقاومتی از تمرینات ناشی سازگاري داده نشان تحقیقات که طوري به دارد، ورزشی

بدلزاده (باشد  می حجمی بار اضافه از ناشی عامل که این شود می برونگرا هایپرتروفی به منجر هوازي تمرینات. متفاوت است

 بار دلیل اضافه به که بوده همراه گرا درون هایپرتروفی نوعی با مقاومتی تمرینات). 1394؛ فتحی و همکاران، 1393و همکاران، 

 افزایش موجب مقاومتی تمرینات کردند گزارش) 2011(همکاران  و یوآلسی). 1390سوفی و همکاران، (باشد  می فشاري

 قلب بر ورزشی اثر تمرینات مورد در اطالعات کردن فراهم ).2011، 5آلسییو و همکاران(ود ش می چپ بطن ضخامت دیواره

 نتایج برخی. است همراه قلب و ساختار عملکرد در اختالل با که کاردیومیوپاتی دیابتی است مهم دلیل بدین دیابتی بیماران

پایان  حجم ابعاد افزایش استراحتی، قلب ضربان کاهش منجر به ورزشی تمرینات است ممکن دهد می نشان تحقیقات

 مطالعات). 2011، 6هیوارد و لین(شود  انقباضی عملکرد بطنی و عملکرد در بهبود اي، ضربه حجم حداکثر افزایش دیاستولی،

 ايدار که دارد وجود نیز خون انسولین به کاهش حساسیت خون، گلوکز میزان افزایش بر عالوه دیابتی، در افراد دهد می نشان

 فعالیت از ناشی متناقض نتایج به باتوجه). 2011، 7و آبل ابودین(باشد  می عروقی - قلبی هاي بیماري پاتوژنز کلیدي در نقش

 همچنین انسولین، به حساسیت و کاهش گلوکز میزان بر مقاومتی تمرینات تأثیرگذاري زمینه در مطالعه کمتر و ورزشی هاي

                                                 
1 - Chessa et al 
2 - Vinik et al 
3 - Daryanoosh et al  
4 - Rawlins et al  
5 - Alessio et al 
6- Hayward & Lien 
7 - Boudina & Abe 
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 افراد در درمانی و پیشگیري جهت در ورزشی، روشی مناسب هاي فعالیت رسد نظر می به قلب بیماران دیابتی، هایپرتروفی

 .باشد می دیابتی

در پژوهش حاضر ایجاد شده است این است که آیا تمرینات ورزشی بر  بهبود تغییر پذیري ضربان  ،سوالی که براي محقق

هفته تمرینات  12این هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر بنابردارد؟  قلب و برخی ویژگی هاي ساختاري قلب بیمارن دیابتی تاثیر

دیابتی مبتال به و برخی ویژگی هاي ساختاري قلب مردان ) HRV( هوازي، قدرتی و ترکیبی بر تغییر پذیري ضربان قلب

  .نوروپاتی محیطی می باشد

  

   ضرورت و اهمیت پژوهش -3- 1

 .روز به روز افزایش می یابد 1اي در حال توسعه، شیوع دیابت شیرینامروزه هم در کشور هاي پیشرفته و هم در کشور ه

از جمله عوامل زمینه ساز این بیماري می توان به سبک زندگی غیر فعال، عدم فعالیت بدنی، غذا هاي پر کالري و چاقی اشاره 

در سال  2سیون جهانی دیابتگزارش اطلس فدرا) 2015نسخه هفتم، سال (بر اساس جدیدترین ). 2010شاو و همکاران، (کرد 

درصد بود که معادل با میزان  97/5میزان شیوع دیابت در ایران، به عنوان یکی از کشور هاي در حال توسعه، برابر با  2015

 2040میلیون نفر در سال  37/9درصد و جمعیت  19/12میلیون نفر است و پیش بینی می شود این میزان به  6/4جمعیت 

سالیانه مبلغ زیادي براي کنترل و درمان این بیماري در کشور ها هزینه می شود و ). 2015س جهانی دیابت، اطل(افزایش یابد 

درصد افزایش داشته است که البته این  41حدود  2012تا  2007طبق تحقیقات انجام شده هزینه هاي درمان دیابت از سال 

نیست، بلکه بخشی از افزایش هزینه ها مربوط به عوارض ابتالي  افزایش به دلیل افزایش جدید موارد جدید ابتال به دیابت

بررسی ها نشان می دهد در کشورما نیز، . درازمدت به دیابت از قبیل عوارض قلبی عروقی، کلیوي، بینایی و عصبی می باشد

آسیب اعصاب ).  2012ن، صادقی مزیدي و همکارا(هم تعداد افراد مبتال به دیابت و هم هزینه هاي درمان رو به افزایش است 

اتونوم قلبی یک از عارضه هاي شایع  در دیابت است که افراد مبتال به دیابت از آن رنج می برند و عالوه بر کاهش کیفیت 

لذا با تشخیص به . زندگی، زمینه هاي الزم براي ابتال به بیماري هاي قلبی و حتی مرگ هاي ناگهانی قلبی را فراهم می کند

صب اتونوم و آغاز درمان به موقع در این افراد، عالوه بر پیشگیري از ابتال به بیماري هاي قلبی و حتی مرگ موقع آسیب ع

جهت تشخیص اختالل  با این اوصاف،. هاي ناگهانی، می توان تحمیل هزینه هاي اضافی بر بیمار و جامعه را نیز کاهش داد

به عنوان یک مارکر تشخیصی غیر تهاجمی، قابل تکرار، به  HRVفت سیستم عصبی اتونوم قلبی بیماران دیابتی، می توان گ

استراتژي هاي درمانی نیز ). 2015، 3رایموندو و همکاران(روزتر و کم هزینه تر نسبت به سایر اقدامات کلینیکی می باشد 

ه باشد که فعالیت هاي عالوه بر برخی تداخالت دارویی و تعدیل تغذیه اي میتواند شامل فعالیت هاي ورزشی سازمان یافت

ورزشی می تواند به عنوان یک مداخله گر کم هزینه و مفید در پیشگیري از دیابت و عوارض مرگ و میر ناشی از آن موثر 

تمرینات ورزشی به ویژه هوازي تاثیرات متعددي به همراه دارد از آن جمله می توان به ). 2010، 4زانوسو و همکاران(باشد 

لیک، کاهش فشار اکسایشی، تقویت سیستم ایمنی و ایجاد تعادل در سیستم عصبی اتونوم اشاره کرد کنترل مطلوب متابو

                                                 
1 - Diabetes Mellitus 
2 - IDF Diabets ATLAS 
3 - Raimundo et al  
4 - Zanuso et al 
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بنابراین تمرینات هوازي ممکن است با این تغییرات تاثیرات مثبتی بر تغییر پذیري ضربان قلب و ). 2010زانوسو و همکاران، (

از ابتال به بیماري هاي قلبی بهبود عملکرد قلبی عروقی این افراد،  ویژگی هاي ساختاري قلب بیماران مبتال به دیابت داشته و با

تاثیر بنابراین ضروري به نظر می رسد تا با انجام این تحقیق، . پیشگیرانه اي داشته باشدنقش و حتی مرگ هاي ناگهانی 

  .مورد مطالعه قرار گیرد) HRV(قدرتی و ترکیبی بر تغییر پذیري ضربان قلب ، تمرینات هوازي

  

  اهداف تحقیق -4- 1

  اهدف کلی  -1-4-1

 ضربان قلب يریپذ رییبر تغ یبیو ترک یقدرت ،يهواز ناتیهفته تمر 12 ریتاثو مقایسه  یبررسحاضر  قیتحق یهدف کل

)HRV (باشد یممبتال به نوروپاتی محیطی  یابتیقلب مردان د يساختار يهایژگیو یو برخ.  

  اهداف ویژه -1-4-2

و  SDNN(پارامترهاي زمان محور تغییرپذیري ضربان قلب بر ي، قدرتی و ترکیبی هواز نیتمر هفته 12تعیین تاثیر  .1

rMSSD ( مبتال به نوروپاتی محیطی  2نوع  یابتیمردان ددر 

 LF(پارامترهاي فرکانس محور تغییرپذیري ضربان قلب بر ي، قدرتی و ترکیبی هواز نیهفته تمر 12تعیین تاثیر  .2

Power ،HF Power  وLF/HF Ratio ( مبتال به نوروپاتی محیطی  2نوع  یابتیمردان ددر 

پارامترهاي زمان محور تغییرپذیري ضربان قلب بر ) هوازي، قدرتی و ترکیبی(مقایسه تاثیر نوع تمرینات ورزشی .3

)SDNN ،rMSSD ( مبتال به نوروپاتی محیطی 2نوع  یابتیمردان ددر 

پارامترهاي فرکانس محور تغییرپذیري ضربان قلب بر ) درتی و ترکیبیهوازي، ق(مقایسه تاثیر نوع تمرینات ورزشی  .4

)LF Power ،HF Power ،LF/HF Ratio ( مبتال به نوروپاتی محیطی 2نوع  یابتیمردان ددر  

ی بطن نیضخامت سپتوم بتغییرات (ویژگیهاي ساختاري قلب  بري، قدرتی و ترکیبی هواز نیهفته تمر 12تعیین تاثیر   .5

بطن  یپشت وارهیضخامت د، تغییرات )IVSTD(ی دیاستولیک بطن نیضخامت سپتوم ب، تغییرات )IVSTS(سیستولیک 

مردان در  ))PWTD(در پایان دیاستول  بطن چپ یپشت وارهیضخامت د، تغییرات )PWTS(در پایان سیستول  چپ

 مبتال به نوروپاتی محیطی 2نوع  یابتید

ی بطن نیضخامت سپتوم ب(بر ویژگیهاي ساختاري قلب) درتی و ترکیبیهوازي، ق(مقایسه تاثیر نوع تمرینات ورزشی .6

در پایان  بطن چپ یپشت وارهیضخامت د، )IVSTD(ی دیاستولیک بطن نیضخامت سپتوم ب، )IVSTS(سیستولیک 

مبتال به  2نوع  یابتیمردان ددر  ))PWTD(در پایان دیاستول  بطن چپ یپشت وارهیضخامت د، )PWTS(سیستول 

  محیطی نوروپاتی
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  هاي تحقیقفرضیه-5- 1

) rMSSDو  SDNN(پارامترهاي زمان محور تغییرپذیري ضربان قلب بر ي، قدرتی و ترکیبی هواز نیهفته تمر 12 .1

 .داردمعناداري  ریتاثمبتال به نوروپاتی محیطی  2نوع  یابتیمردان د

 LF Power ،HF(رپذیري ضربان قلب پارامترهاي فرکانس محور تغییبر ي، قدرتی و ترکیبی هواز نیهفته تمر 12 .2

Power  وLF/HF Ratio (داردمعناداري  ریتاثمبتال به نوروپاتی محیطی  2نوع  یابتیمردان د. 

، SDNN(پارامترهاي زمان محور تغییرپذیري ضربان قلب بر ) هوازي، قدرتی و ترکیبی(نوع تمرینات ورزشی .3

rMSSD (تاثیر معناداري دارد طیمبتال به نوروپاتی محی 2نوع  یابتیمردان د. 

 LF(پارامترهاي فرکانس محور تغییرپذیري ضربان قلب بر ) هوازي، قدرتی و ترکیبی(نوع تمرینات ورزشی  .4

Power ،HF Power، LF/HF Ratio (تاثیر معناداري دارد مبتال به نوروپاتی محیطی 2نوع  یابتیمردان د. 

ی سیستولیک بطن نیضخامت سپتوم بتغییرات (اي ساختاري قلب ویژگیه بري، قدرتی و ترکیبی هواز نیهفته تمر 12 .5

)IVSTS( ، ی دیاستولیک بطن نیضخامت سپتوم بتغییرات)IVSTD( ، در  بطن چپ یپشت وارهیضخامت دتغییرات

نوع  یابتیمردان د ))PWTD(در پایان دیاستول  بطن چپ یپشت وارهیضخامت دتغییرات ، )PWTS(پایان سیستول 

 .دارد يدارامعن ریتاث روپاتی محیطیمبتال به نو 2

ی بطن نیضخامت سپتوم بتغییرات (بر ویژگیهاي ساختاري قلب ) هوازي، قدرتی و ترکیبی(نوع تمرینات ورزشی .6

 یپشت وارهیضخامت دتغییرات ، )IVSTD(ی دیاستولیک بطن نیضخامت سپتوم بتغییرات ، )IVSTS(سیستولیک 

 ))PWTD(در پایان دیاستول  بطن چپ یپشت وارهیضخامت درات تغیی، )PWTS(در پایان سیستول  بطن چپ

 .دارد يدارامعن ریتاث مبتال به نوروپاتی محیطی 2نوع  یابتیمردان د

  محدودیت هاي پژوهش-6- 1

  محدودیت هاي قابل کنترل -1-6-1

از جمله . خواهیم بود در تحقیق حاضر با برخی از عوامل که می تواند نتایج تحقیق را تحت شعاع خود قرار دهد، مواجه

این موارد که محقق آنها را در کنترل خود در آورده است می توان به عواملی مانند جنسیت و نژاد آزمودنی ها، زمان اجراي 

آزمون، درجه حرارات و رطوبت نسبی محیط که در شرایط آزمایشگاهی تحت کنترل قرار گرفته اند، میزان خواب و ضربان 

همچنین از آنجایی که آزمودنی ها تحت اختیار آزمون گر قرار نداشته اند . انتخاب آزمودنی ها اشاره نمودقلب آنها و دقت در 

نسبت به اهداف انجام آزمون و عواملی که می توانند در نتایج آزمون موثر باشد، توجیه شده اند که از جمله این موارد می توان 

د، عدم انجام فعالیت بدنی در روز آزمون و روز قبل از آن، عدم مصرف به عدم ابتال به بیماري هاي عفونی مزمن و حا

به عبارت دیگر، با توجه به امکانات موجود مجري طرح سعی نموده که عمده عوامل موثري که . دخانیات و غیره اشاره کرد

  .ممکن بوده بر نتایج تحقیق اثر گذار باشد را کنترل نماید
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  کنترلمحدودیت هاي غیر قابل  -1-6-2

از محدودیت هاي غیر قابل کنترل در این تحقیق می توان به تاثیر فعالیت بدنی گزارش نشده آزمودنی ها قبل از اجراي آزمون 

ساعت قبل از شرکت در برنامه تحقیق هیچ فعالیت بدنی و ورزشی نداشته  48هر چند به همه آنها توصیه شده بود که از (

هر چند به همه آنها توصیه شده (ه آزمودنی ها، مصرف چاي، محرك ها و برخی سایر مواد ، متغیرهاي روانی و انگیز)باشند

، تاثیر بیماري هاي گزارش نشده از سوي )خودداري کنند... بود که در شب قبل از آزمون از مصرف چاي و قهوه، شکالت و 

ا گزارش نشده باشد و به طور کلی تحت اختیار آزمودنی ها، تاثیر برخی داروهاي مصرفی بر ریتم قلبی که از سوي آزمودنی ه

  . نبودن آزمودنی ها اشاره نمود

  

  هاي تحقیقریف مفهومی و عملیاتی متغیرتعا-7- 1

قلب توسط سیستم عصبی اتونوم عصب رسانی شده و ضربان قلب تحت تاثیر سیستم  ):HRV(تغییر پذیري ضربان قلب 

د به طوري که تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت در ضربان قلب بازتابی از هاي عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک نوسان می کن

این تغییرات سیگنال قلبی که در طی دو ضربان متوالی ). 2004مالیک و همکاران، (عملکرد سیستم عصبی اتونوم می باشد 

در پژوهش حاضر ). 1996ک، ؛ مالی 2011بیلمن، (می نامند  HRVیا  1مشاهده می شود را اصطالحاً تغییرپذیري ضربان قلب

دقیقه اندازه  20به مدت ) آمریکا DMSکمپانی   +VX3مدل (تغییر پذیري ضربان قلب توسط دستگاه هولترمانیتورینگ قلب 

هولتر مانیتورینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار  Full Optionگیري و ثبت شد و داده هاي جمع آوري شده از طریق نرم افزار 

  .استخراج شد HRVارامترهاي گرفته و مقادیر پ

  

، )IVSTS(ی سیستولیک بطن نیضخامت سپتوم بتغییرات شامل  ویژگی هاي ساختاري قلب :ویژگی هاي ساختاري قلب

در پایان سیستول  بطن چپ یپشت وارهیضخامت د، تغییرات )IVSTD(ی دیاستولیک بطن نیضخامت سپتوم بتغییرات 

)PWTS( در پایان دیاستول  طن چپب یپشت وارهیضخامت د، تغییرات)PWTD( در پژوهش حاضر ویژگیهاي . می باشد

با )  ساخت آمریکا VING-MED SOUND, CFM 750مشخصات (داپلر  - با استفاده از دستگاه اکو ساختاري قلب 

  . واحد میلی متر مورد سنجش قرار گرفت

بوده و منعکس کننده فعالیت کلی سیستم عصبی  R-Rاین پارامتر، انحراف استاندارد تمام فواصل نرمال  :SDNNپارامتر 

از طریق اندازه گیري ضربان قلب بیماران  SDNNدر پژوهش حاضر پارامتر ). 2010روتلج و همکاران، (اتونوم می باشد 

دقیقه و تحلیل داده هاي ثبت شده از  20به مدت ) آمریکا DMSکمپانی   +VX3مدل (توسط دستگاه هولترمانیتورینگ قلب 

  .هولتر مانیتورینگ استخراج شد Full Optionق نرم افزار طری

  

 میلی واحد با که متوالی، N-Nاین پارامتر، عبارتند از ریشه دوم از میانگین مجموع مربعات تفاوت فاصله  :rMSSDپارامتر 

از   rMSSDپارامتر در پژوهش حاضر ). 2010روتلج و همکاران، (شده و منعکس کننده تنظیم واگی است  گیري اندازه ثانیه

                                                 
1
 - Heart Rate Variability 
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به مدت ) آمریکا DMSکمپانی   +VX3مدل (طریق اندازه گیري ضربان قلب بیماران توسط دستگاه هولترمانیتورینگ قلب 

  .هولتر مانیتورینگ استخراج شد Full Optionدقیقه و تحلیل داده هاي ثبت شده از طریق نرم افزار  20

 

ی م شامل را هرتز 15/0 – 4/0 محدوده از یفرکانس فیطفرکانس باال بوده و این پارامتر امواج با  :Power  HF پارامتر

). 2010روتلج و همکاران، (دقیقه محاسبه می شود  5منعکس کننده عملکرد واگ بوده و براي رکورودهاي بیشتر از  HF. شود

مدل (اه هولترمانیتورینگ قلب از طریق اندازه گیري ضربان قلب بیماران توسط دستگ  HP Powerدر پژوهش حاضر پارامتر 

VX3+   کمپانیDMS دقیقه و تحلیل داده هاي ثبت شده از طریق نرم افزار  20به مدت ) آمریکاFull Option  هولتر

  .مانیتورینگ استخراج شد

  

 یم ملشا را هرتز 04/0 – 15/0 محدوده از یفرکانس فیط این پارامتر امواج با فرکانس باال بوده و :Power LF پارامتر

دقیقه  5منعکس کننده ترکیبی از دروندادهاي سمپاتیک و پاراسمپاتیک می باشد و براي رکورودهاي بیشتر از  LF. شود

از طریق اندازه گیري ضربان قلب   LP Powerدر پژوهش حاضر پارامتر ). 2010روتلج و همکاران، (محاسبه می شود 

دقیقه و تحلیل داده هاي ثبت  20به مدت ) آمریکا DMSکمپانی   +VX3 مدل(بیماران توسط دستگاه هولترمانیتورینگ قلب 

  .هولتر مانیتورینگ استخراج شد Full Optionشده از طریق نرم افزار 

  

این پارامتر نسبت امواج با فرکانس باال به امواج با فرکانس پایین بوده و منعکس کننده تعادل سمپاتوواگال : LF/HFنسبت 

 LF Powerبر  HF Powerاز تقسیم مقادیر  HF/LFدر این پژوهش مقادیر نسبت ). 2010ران، روتلج و همکا(است 

  . محاسبه شد

  

ورزش هوازي به دلیل اینکه سیستم هاي قلب و عروق را درگیر می کند به عنوان ورزش استقامتی نیز شناخته  :تمرین هوازي

باشد، سیستم هاي گردش خون و تنفس با همکاري  می اکسیژندر تمرین هوازي که هدف آن بهبود سیستم مصرف . شده است

( هم خون اکسیژن دار را براي عملکرد بهینه عضالت اسکلتی در طول تمرین طوالنی مدت، در اختیار آن ها قرار می دهد 

فعالیت اصلی . هفته بود 12جلسه تمرین در هفته و به مدت  3تمرین هوازي شامل در این پژوهش ). 2014و همکاران، هایس 

در . بوددقیقه حرکات کششی براي سرد کردن  10دقیقه و  45تا  25به مدت  بیشینهدرصد ضربان قلب  75تا  70با شدت 

هاي تمرینی هم شدت و دقیقه بود که با گذشت هفته 25آن نیز  درصد ضربان قلب و مدت 70ابتداي تمرینات، شدت تمرین 

در . دقیقه فعالیت سبک و حرکات کششی براي گرم کردن شروع شد 15هر جلسه تمرین با  .هم مدت زمان تمرین افزوده شد

  .دقیقه حرکات کششی براي سرد کردن اجرا شد 10انتهاي جلسه تمرینی نیز 

  

ه به عنوان تمرین قدرتی یا تمرین با وزنه شناخته شده است، تمرینی است که باعث می شود تمرین قدرتی، ک: تمرین قدرتی

کالج پزشکی ورزشی (ی گردد عضالت در برابر مقاومت خارجی منقبض شود که منجر به افزایش قدرت و توده عضله م

پرس سینه، پرس (باال تنه  الت اصلیست از عض دوشامل براي تمرین قدرتی از حرکات پویا  در این پژوهش). 2013، آمریکا
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و دو ست از عضالت تنه ) پرس پا، جلو پا و پشت پا(، سه ست از عضالت اصلی پایین تنه )شانه، قایقی و زیربغل از جلو

ها اي بین ستدقیقه سهتا  دوجلسه در هفته همراه با گرم کردن و سرد کردن و استراحت  سهتکرار،  12تا  8با ) شکم و فیله(

هر جلسه . تعداد تکرارها کم شد هاي تمرینیگذشت هفته تکرار انجام شد و با 12تمرین قدرتی نیز در ابتدا با . تفاده شداس

دقیقه حرکات  10در انتهاي جلسه تمرینی نیز . دقیقه فعالیت سبک و حرکات کششی براي گرم کردن شروع شد 15تمرین با 

  .کششی براي سرد کردن اجرا شد

  

تمرینات ترکیبی از هر دو نوع تمرین هوازي و مقاومتی تشکیل شده است که می تواند اثرات مضاعف  :بیتمرین ترکی

شامل تمرینات  ترکیبی تمرین در این پژوهش ). 2006ایوز و پوتنیکوف، ( مکانیسم هاي اثر هر دو نوع ورزش را اعمال کند

درصد  75تا  70هفته با شدت  12رین در هفته و به مدت جلسه تم 3هوازي شامل تمرینات . هوازي و تمرینات قدرتی بود

 25درصد ضربان قلب و مدت آن نیز  70در ابتداي تمرینات، شدت تمرین . بوددقیقه  45تا  25به مدت  بیشینهضربان قلب 

کات پویا براي تمرینات قدرتی از حر .هاي تمرینی هم شدت و هم مدت زمان تمرین افزوده شددقیقه بود که با گذشت هفته

، یک ست از عضالت اصلی پایین )پرس سینه، پرس شانه، قایقی و زیربغل از جلو(باال تنه  ست از عضالت اصلی یکشامل 

همراه به جلسه در هفته  دوتکرار،  12تا  8با ) شکم و فیله(و یک ست از عضالت تنه ) پرس پا، جلو پا و پشت پا(تنه 

هاي گذشت هفته تکرار انجام شد و با 12تمرین قدرتی نیز در ابتدا با . استفاده شد هااي بین ستدقیقه سهتا  دواستراحت 

در . دقیقه فعالیت سبک و حرکات کششی براي گرم کردن شروع شد 15هر جلسه تمرین با . تعداد تکرارها کم شد تمرینی

  .دقیقه حرکات کششی براي سرد کردن اجرا شد 10انتهاي جلسه تمرینی نیز 
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  بخش اول

 تغییرپذیري ضربان قلب -1- 2

  همقدم - 1-1- 2

میلیون نفر تخمین زده شد که  366و در سراسر جهان، حدود  2011در سال ) T2D( 2تعداد افراد مبتال به دیابت نوع 

). 2011و همکاران،  1ویتینگ(میلیون نفر برسد  552و به  درصد افزایش یافته 51، این تعداد 2030پیش بینی می شود تا سال 

میزان شیوع دیابت در  2015در سال  2گزارش اطلس فدراسیون جهانی دیابت) 2015نسخه هفتم، سال (بر اساس جدیدترین 

لیون نفر است و می 6/4درصد بود که معادل با میزان جمعیت  97/5ایران، به عنوان یکی از کشور هاي در حال توسعه، برابر با 

اطلس جهانی دیابت، (افزایش یابد  2040میلیون نفر در سال  37/9درصد و جمعیت  19/12پیش بینی می شود این میزان به 

سال بوده و در حدود  79تا  75هم در زنان و هم در مردان در میان افراد  2، بیشترین شیوع دیابت نوع 2006در سال ). 2015

منتقل شده و شیوع چاقی نیز ) سال 64تا  60(د سال اخیر، این روند به یک محدوده سنی جوان تر درصد بود که در چن 4/23

  ). 2009گزارش از سیستم ملی نظارت بر دیابت، (افزایش یافته است 

انجمن دیابت (دیابت ملیتوس یک بیماري متابولیک مزمن است که بر روش متابولیزه کردن گلوکز در بدن تأثیر می گذارد 

شکسته شده و وارد جریان خون ) شکل ساده قند(در افراد سالم پس از خوردن غذا، کربوهیدرات ها به گلوکز ). 2008، 3اناداک

و ) 2014، 4هارلن(انسولین، هورمونی که توسط سلول هاي بتا در پانکراس ترشح می شود، براي جذب گلوکز . می شوند

افراد مبتال به دیابت یا قادر به تولید انسولین . لتی وارد جریان خون می شودذخیره آن به شکل گلیکوژن در کبد و عضالت اسک

نیستند، یا قادر به تولید انسولین کافی نبوده و یا اینکه نمی توانند از انسولین تولید شده براي کنترل سطح قند خون به طور 

، افراد مبتال به دیابت، سطح باالي گلوکز خون به موجب مقاومت به انسولین). 2014، 5کلینیک مایو( موثر استفاده کنند 

. 2و دیابت نوع  1دیابت بارداري، دیابت نوع : به طور کلی سه نوع اصلی دیابت وجود دارد. را تجربه می کنند) هیپرگلیسمی(

دهد  دیابت بارداري نوعی از دیابت است که در حاملگی ایجاد می شود که ممکن است سالمت نوزاد را تحت تاثیر قرار

، که به عنوان دیابت نوجوانان شناخته شده است، زمانی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن به 1دیابت نوع ). 2014هارلن، (

سلول هاي بتاي پانکراس حمله کرده و منجر به عدم توانایی تولید انسولین می شود که باعث ایجاد هیپرگلیسمی پس از غذا 

، که به طور طبیعی به عنوان دیابت بالغین شناخته می شود، از شایع ترین 2دیابت نوع ). 2008 انجمن دیابت کانادا،(می گردد 

از طریق  2هایپرگالیسمیک و دیابت نوع ). 2014هارلن، (درصد موارد قابل تشخیص می باشد  90-95نوع دیابت بوده و در 

                                                 
1 - Whiting et al 
2 - IDF Diabets ATLAS 
3 - Canadian Diabetes Association 
4 - Harlan 
5 - Mayo Clinic 
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ند خون ناشتا و تست تحمل گلوکز قابل تشخیص و ، ق)HbA1c(آنالیز نمونه خونی و اندازه گیري هموگلوبین گلیکوزیله 

در ابتدا در افراد مسن مشاهده می شد، با این حال، به دلیل عدم فعالیت بدنی و افزایش  2دیابت نوع . مانیتورینگ می باشد

اعث آسیب با گذشت زمان، هیپرگلیسمی ب). 2005، 1نون و همکاراناه( چاقی در دوران کودکی، در سنین جوانی نیز ظاهر شد 

، فشار خون باال، آترواسکلروز، حمله )CVD2(عصبی و عروقی شده که منجر به بیماري هایی از جمله بیماري قلبی عروقی 

قلبی و سکته مغزي، بیماري کلیوي، رتینوپاتی، نوروپاتی محیطی، اختالل عملکردي خودکار، اختالل شناختی، کاهش تحرك و 

هم قابل اصالح  2ریسک فاکتورهاي مرتبط با شیوع دیابت نوع ). 2014 ؛ هارلن،2013، 3ماتئی و همکاران(می شود  افسردگی

بومی، آسیایی، (، تاریخچه خانوادگی و نژاد )مرد(، جنسیت )سال 40باالي (سن . و تغییر و هم غیرقابل اصالح و تغییر هستند

، عدم )اضافه وزن و چاقی(هستند، در حالیکه وزن همگی از جمله ریسک فاکتورهاي غیر قابل تغییر ) آفریقایی و اسپانیایی

؛ 2014هارلن، (فعالیت فیزیکی، دیس لیپیدمیا و فشار خون باال از جمله ریسک فاکتورهاي قابل تغییر و اصالح می باشند 

گرچه ا. می تواند منجر به مرگ بیمار شود 2که در صورت عدم درمان، عوارض ناشی از دیابت نوع ) 2014درمانگاه مایو، 

درمان می تواند از بروز برخی عوارض دیابت جلوگیري کند، اما نمی تواند نوروگلیسمی را بهبود داده و یا عوارض ناشی از 

  ). 2002، 4نالر و همکاران(دیابت را به طور کامل حذف کند 

  

  2اختالل در عملکرد اتونوم در بیماران مبتال به دیابت نوع  - 1-2- 2

و سیستم ) SNS6(سیستم عصبی سمپاتیک : ز دو شاخه اصلی تشکیل شده استا) ANS5(سیستم عصبی اتونومیک 

، فشار )HR8(، که این دو شاخه براي کنترل عملکرد هاي غیرارادي بدن از جمله ضربان قلب )PNS7(عصبی پاراسمپاتیک 

). 2010، 10همکاران بارت و( ، میزان تنفس، گوارش، دفع ادرار و تحریک جنسی هماهنگ با هم کار می کنند ) BP9(خون 

عدم تعادل اتونوم زمانی اتفاق . کمک می کنند محیطتعامل پویا بین دو سیستم، تعادل اتونومیک نامیده شده و به سازگاري با 

تایر و (می افتد که یک شاخه اي از سیستم عصبی اتونومیک بر دیگري غلبه کند که ناشی از اختالل در عملکرد اتونوم است 

زمانی رخ می دهد که سیستم عصبی سمپاتیک هایپر اکتیو و سیستم عصبی  عدم تعادل اتونوم معموالً). 2010، 11همکاران

).  2015و همکاران،  12میشل چاوز( پاراسمپاتیک هیپواکتیو بوده و  باعث غلبه فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک می شود 

درصد فعالیت سیستم عصبی پاراسمپاتیک  75تقریبا  که مسئول(هیپواکتیویتی ممکن است در اثر پس روي فعالیت عصب واگ 

فیبر هاي عصبی سیستم عصبی پاراسمپاتیک ممکن است ).  2005، 13برانلی(ایجاد شده توسط هیپرگلیسمی مزمن باشد ) است
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حت زودتر با اختالل عملکرد اتونومیک آسیب ببینند، با این حال، با گذشت زمان، سیستم عصبی سمپاتیک عصب نخاعی نیز ت

هنگامی که سیستم عصبی سمپاتیک براي مدت زمان طوالنی غالب می شود، ). 2007، 1وینیک و زیگلر( تاثیر قرار می گیرد 

انرژي مورد نیاز سیستم به شدت افزایش می یابد و در نهایت نمی تواند این مقدار انرژي برآورده شود و در نهایت منجر به 

نوعی اختالل ) CAN2(، نوروپاتی اتونومیک قلبی عروقی 2در دیابت نوع ). 2010تایر و همکاران، (مرگ عصبی می شود 

نوروپاتی . عملکرد اتونومیک است که باعث عوارض شایع و مزمن قلبی عروقی با پیامدهاي تهدید کننده زندگی می شود

ه قلبی، انقباض پذیري با آسیب به فیبرهاي عصبی اتونومیک تنظیم کننده ضربان قلب، برون داتونومیک قلبی عروقی 

بالچی (اتساع رگ هاي خونی مشخص می شود که باعث طیف گسترده اي از اختالالت قلبی می شود - میوکاردیال و انقباض 

ریسک فاکتورهاي دیابت مانند هیپرگلیسمی، سن باال، چاقی و عدم فعالیت فیزیکی  همگی ). 2015، 3اوغلو و مدریس اوغلو

در بیماران نوروپاتی اتونومیک قلبی عروقی ).  2007کمک می کند وینیک و زیگلر، ونومیک قلبی عروقی نوروپاتی اتبه ابتال به 

دیابتی اغلب به دلیل اینکه تظاهرات بالینی آن شامل تاکی کاردي استراحت، عدم تحمل ورزش، فشار خون باال و انفارکتوس 

اتونومیک تا حدي برگشت پذیر است و می تواند در مراحل  اختالل. خاموش قلب، دیر ظاهر می شود نادیده گرفته می شود

بسیار  2اولیه بیماري کاهش یابد، بنابراین تشخیص زودهنگام و غربالگري اختالالت اتونومیک در بیماران مبتال به دیابت نوع 

اشد و می تواند یک شاخص بالقوه اولیه اختالل عملکرد اتونومیک می ب) HRV(کاهش تغییرپذیري ضربان قلب . مهم است

  ). 2007؛ وینیک و زیگلر، 2010؛ تایر و همکاران، 2013ی و همکاران، ئتام(در مراحل اولیه بیماري تشخیص داده شود 

  

  تاریخچه مختصري بر مبدا انداره گیري تغییر پذیري ضربان قلب - 1-3- 2

زمانی ضربه به ضربه ضربان هاي قلب  ، براي اولین بار تغیر در فشار شریانی و تغییر در فاصله1733در سال  4استفان هالز

اولین محققی بود که گزارش مستندي از  5کارل لودویگ 1847ان کرد و در سال را در هر چرخه تنفسی در اسب ها بی

اولین رکورد هاي  6با استفاده از گالوانومتر در اوایل قرن بیستم، ویلیام اینتوون. یري در ریتم قلبی را گزارش نمودتغییرپذ

 یک وسیله قابل حمل کوچک که قادر به ثبت طوالنی  7، نرمن جف هولتر1960اوایل سال . ت الکتریکی قلب را ثبت کردفعالی

 ECG) بود را ساخت که این دستگاه باعث افزایش رشد اطالعات در رابطه با ارتباط ) ساعت 24بیشتر ازHRV  و بیماري

انجام می گرفت در صورتی که آنالیز فرکانس محور تا اوایل سال  ECGاز همان ابتداي ثبت  HRVآنالیز زمان محور . شد

  ).2011، 9؛  بیلمن19978برنتسون و همکاران، (وجود نداشت  1970
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  )HRV(تغییرپذیري ضربان قلب  -2-1-4

به طور گسترده در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل سادگی و غیر تهاجمی آن ابزار  تغییرپذیري ضربان قلب

شامل ارزیابی خطر مرگ پس از آنفارکتوس  تغییرپذیري ضربان قلباستفاده بالینی از . الینی ارزشمند محسوب می شودب

). 1998، 1مالیک(میوکارد، مانیتورینگ پیشرفت بیماري نارسایی قلبی و تشخیص زودهنگام اختالل عملکرد اتونوم است 

بردن در زمینه هاي قلبی تا استفاده در حین ورزش و شرایط مختلف از به کار  تغییرپذیري ضربان قلباستفاده مفید از 

). 2012، 2کامات و همکاران(پاتولوژیک مانند نارسایی مزمن کلیه، نوروپاتی اتونومیک و فشار خون باال گسترش یافته است 

ط پاتولوژیک رخ می دهد در مطالعات مختلف، براي بررسی عدم تعادل اتونومیک که در شرای تغییرپذیري ضربان قلبتحلیل 

همچنین در بیماران مبتال به دیابت نوع . مورد استفاده قرار گرفته است) آشکار می شود تغییرپذیري ضربان قلبکه با کاهش (

می تواند به عنوان یک ابزار مفید در ارزیابی عملکرد اتونومیک مورد اسفاده قرار گیرد  تغییرپذیري ضربان قلبنیز آنالیز  2

از طریق الکتروکاردیوگرام ) 1شکل (متوالی  R-Rشامل جمع آوري فواصل  HRVاندازه گیري ). 2013، 3ی و همکارانکانان(

)4ECG (ساعت و در اندازه گیري  24در اندازه گیري بلند مدت معموال رکوردها به مدت . یا مانیتور ضربان قلب می باشد

  ).1شکل (ه و تحلیل قرار می گیرد دقیقه مورد تجزی 5-20کوتاه مدت رکورد ها  به مدت 

  )2010، 5تامپسون(  HRVمورد استفاده براي ارزیابی  R-Rفواصل  - ECGسیگنال . 1-2شکل 

  

باال نشان دهنده سازگاري قلب و داللت بر سالمتی است، همانطور که در جمعیت سالم دیده می  تغییرپذیري ضربان قلب

ایین نشان دهنده اختالل در عملکرد اتونوم است، همانطور که در جمعیت بالینی پ تغییرپذیري ضربان قلبشود، در حالی که 

  ). 2شکل ) (2015؛ بالچی اوغلو و مدریس اوغلو، 2014و همکاران،  6گریکو(دیده می شود 
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Abstract:  
    Cardiac autonomic neuropathy (CAN) is a common diabetes complication. Injury of the autonomic nerves 

distributed in the heart and blood vessels in patients with diabetes may result in cardiac autonomic 

neuropathy and increase their risk of death. Therefore, CAN prevention is of considerable importance for 

these patients. The purpose of this study was to determine the effect of 12 weeks aerobic, strength and 

concurrent training on heart rate variability (HRV) and some specification of heart structural in Type-2 

diabetic neuropathy men. In this quasi-experimental clinical trial, 45 men with diabetes were randomly 

divided into four groups: aerobic training (n=11), Strength training (n=11), concurrent training (n=11) and 

control group (n=12). Three groups receiving three weekly sessions for 12 weeks. Heart rate variability in the 

patients was measured by using a Holter monitor for 20 minutes and heart structural features by 

echocardiography prior to and following the three-month exercise period. The repeated measures ANOVA (2 ͯ 

2), paired samples T-test, one-way ANOVA, and Tukey’s post-hoc test were used to analyze the data. The 

results of intra-group showed that in three exercise training group, there were significant difference between 

pre and posttest in the SDNN and rMSSD parameters among the time domain indices, and changes in the HF 

Power and LF/HF ratio parameters among the frequency-domain indices (P < 0.05). The results inter-group 

indicated that, changes in all time domain and frequency-domain values (except for the LF Power parameter) 

in the exercise groups were significantly different from those in the control group (P < 0.05). Intra-group 

changes revealed that changes in posterior wall thickness in Systole (PWTS) in aerobic training and changes 

in posterior wall thickness in Diastole (PWTD) in strength training were significant, whereas changes in inter 

ventricular septal thickness in Systole (IVSTS) and changes in inter ventricular septal thickness in Diastole 

(IVSTD) were not significant difference in any of the exercise groups. Inter- group changes in heart 

structural features also showed that the type of exercise (aerobic, strength and concurrent training) no 

significantly effects on heart structural features (PWTS, PWTD, IVSTS and IVSTD) in men diabetic 

neuropathy. It seems that three types of aerobic, strength, and concurrent training improved the function of 

the cardiac autonomic nervous system and, hence, increased heart rate variability in patients with diabetes 

who were afflicted with peripheral neuropathy. Moreover, as for the effects of the exercises on the heart 

structural features, we can say that aerobic and strength training increased left ventricular posterior wall 

thickness and, therefore, improved heart function. 

Keywords: Aerobic Training,  Strength Training, Concurrent Training, Heart Rate Variability 

(HRV), Heart Structural Features, Type-2 Diabetes 
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