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Original Article
Abstract
Purpose: Depending on the intensity and duration of activity, aerobic exercise leads to changes in hemodynamic factors and the hemostatic system in hypertensive patients, which can be expected to change if
blood flow is restricted during exercise. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the
response of some hemodynamic and coagulation indicators to aerobic exercise with and without blood flow
restriction in hypertensive patients.
Methods: 10 hypertensive patients participated in two sessions of aerobic exercise (five bouts, two minutes of exercise at a speed of four km / h /one minute of inactive recovery) with and without blood flow
restriction in a cross-over design. Blood pressure was measured before, immediately, five, 10, 15, 30 and 60
minutes after exercise. Platelet counts, Prothrombin Time and activated Partial Thromboplastin Time were
taken before, immediately, 30 minutes and 24 hours after exercise. Heart rate and rate of perceived exertion
were also measured at different times of exercise.
Results: The effect of time was significant on all measured factors (P < 0.001) except platelet counts
(P = 0.055), while the time-condition interaction was non-significant on other factors (P > 0.05) except heart
rate (P = 0.011).
Conclusion: Based on the results, blood flow restriction increased hemodynamic factors and decreased
clotting time in hypertensive patients, but the differences between aerobic exercise with and without blood
floow restriction were not significant, so it seems that exercise with limited blood flow does not pose an additional risk on the cardiovascular system and coagulation factors of middle-aged people with hypertension.
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پاسخ شاخصهای همودینامیک و انعقادی به یک جلسه فعالیت هوازی با و بدون
محدودیت جریان خون در بیماران پرفشار خونی
زهرا کریمی احمدآبادی ،جواد نعمتی* ،سید حسامالدین موسوینیا ،رسول رضایی
بخش علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.

مقاله پژوهشی

چکیده
هــدف :فعالیــت ورزشــی هــوازی بســته بــه شــدت و مــدت فعالیــت منجــر بــه تغییراتــی در عوامــل همودینامیکــی و دســتگاه
هموســتاتیک در بیمــاران پرفشــار خونــی میشــود کــه در صــورت اعمــال محدودیــت جریــان خــون در زمان فعالیــت میتوان
انتظــار تغییــرات متفاوتــی داشــت .بنابرایــن ،هــدف از پژوهــش حاضــر ،بررســی پاســخ برخــی شــاخصهای همودینامیــک
و انعقــادی بــه یــک جلســه فعالیــت ورزشــی هــوازی بــا و بــدون محدودیــت جریــان خــون در بیمــاران پرفشــار خونــی بــود.
شهــا :تعــداد  10بیمــار پرفشــار خونــی در  2جلســه فعالیــت هــوازی ( 5نوبــت ،هــر نوبــت  2دقیق ـ ه فعالیــت بــا ســرعت
رو 
 4کیلومتــر در ســاعت بــا یــک دقیقــه اســتراحت غیرفعــال) بــا و بــدون محدودیــت جریــان خــون با طــرح توازن متقابل شــرکت
کردنــد .فشــارخون قبــل ،بالفاصلــه 30 ،15 ،10 ،5 ،و  60دقیقــه پــس از فعالیــت ،تعــداد پال کتهــا ،زمــان پروترومبیــن و زمــان
نســبی ترومبوپالســتین فعــال شــده قبــل ،بالفاصلــه 30 ،دقیقــه و  24ســاعت پــس از فعالیــت ،ضربــان قلــب و شــاخص درک
از فشــار نیــز در نوبتهــای مختلــف فعالیــت اندازهگیــری شــد.
نتایــج :اثــر زمــان در همــه عوامــل اندازهگیــری شــده غیــر از تعــداد پال کتهــا ( )P=0/055معن ـادار بــود ( )P>0/001در حالــی
کــه تعامــل زمــان -شــرایط فعالیــت غیــر از ضربــان قلــب ( )P=0/011در بقیــه عوامــل غیرمعنـادار بــود(.)P<0/05
نتیجهگیــری :براســاس نتایــج ،محدودیــت جریــان خــون منجــر بــه افزایــش عوامــل همودینامیکــی و کاهــش زمــان تشــکیل
لختــه در بیمــاران پرفشــارخونی شــد ولــی تفاوتهــای موجــود بیــن فعالیــت هــوازی بــا و بــدون جریــان خــون معنــادار
نبــود ،بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد فعالیــت بــا محدودیــت جریــان خــون خطــر اضافــی را بــر دســتگاه قلبــی -عروقــی و عوامــل
انعقــادی افــراد میانســال دارای پرفشــار خونــی اعمــال نمیکنــد.
واژههای کلیدی :فشار خون ،ضربان قلب ،شمارش پال کتها ،زمان پروترومبین ،زمان نسبی ترومبوپالستین فعال شده
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همتنــش درون گــرا بــا حجــم تمریــن یکســان ،میــزان افزایــش
برخــی شــاخصهای مهــم پال کتــی و ترومبوســیتوزیز کمتــر
اســت ( .)8عــاوه بــر ایــن ،پژوهشهــای بســیاری بــه بررســی
اثــر فعالیــت ورزشــی هــوازی و اســتقامتی بــر شــاخصهای
پال کتــی و انعقــادی خــون پرداختهانــد .در پژوهشــی لیپــی
و همکارانــش ( )2018اثــر حــاد دویــدن اســتقامتی بــا مســافت
متوســط تحــت شــرایط رقابتــی بــر عوامــل انعقــادی را مــورد
بررســی قــرار دادنــد کــه نتایــج آنهــا افزایــش معنــادار  PTو
کاهــش معن ـادار  aPTTرا پــس از فعالیــت نشــان داد .آنهــا
گــزارش کردنــد کــه ایــن نــوع از فعالیــت میتوانــد منجــر بــه
تغییــرات مختلــف عوامــل انعقــادی و در نتیجــه افزایــش
احتمــال مــرگ نا گهانــی قلبــی ،حیــن و بالفاصلــه پــس از
فعالیــت شــدید شــود ( .)9در پژوهشــی دیگــر یــک جلســه
فعالیــت ورزشــی اســتقامتی ( 100کیلومتــر دویــدن بــا ســرعت
 5/6کیلومتــر در ســاعت) در مــردان مســن منجــر بــه افزایــش
در  MPVبالفاصلــه پــس از فعالیــت شــد کــه در دو روز بعــد
از فعالیــت کاهــش یافــت و طــی یــک هفتــه بــه مقادیــر
اســتراحتی بازگشــت ( .)10مطالعــات اثــر فعالیــت ورزشــی
حــاد بــر افزایــش احتمــال آســیب عروقــی و تشــکیل لختــه
خــون را مــورد بررســی قــرار دادهانــد .لیکا کیــس و همکارانــش
( )2008اثــر یــک جلســه فعالیــت ورزشــی هــوازی را بــر عوامــل
هموســتازی بیمــاران غیردیابتــی بــا فشــار خــون بــاال را مــورد
بررســی قــرار دادنــد و افزایــش بیشــتر عوامــل فیبرینولیــزی در
مقایســه بــا شــاخصهای انعقــادی را گــزارش کردنــد (.)11
بــا وجــود فوایــد شــیوههای مختلــف تمرینــی از جملــه
تمرینــات هــوازی ،مقاومتــی و ایزومتریــک بــر کاهــش فشــار
خــون بیمــاران مبتــا بــه پرفشــار خونــی ،امــروزه از شــیوههای
تمرینــی دیگــری نیــز بــه منظــور دســتیابی بــه نتایــج بهتــر
اســتفاده میشــود کــه از جملــه میتــوان بــه تمریــن بــا
محدودیــت جریــان خــون ()Blood Flow Restriction ،BFR
اشــاره کــرد کــه در آن بــا اســتفاده از یــک کاف یــا شــریانبند
پالســتیکی ،جریــان خــون در انــدام محــدود شــده ،در نتیجــه
جریــان خــون در عضلــه حفــظ و از بازگشــت وریــدی جلوگیری
میشــود کــه ایــن امــر باعــث تجمــع خــون در ناحیــه فعــال
هماننــد یــک حوضچــه خونــی میشــود ( .)12درنتیجــه
تمریــن بــا محدودیــت جریــان خــون ،ممکــن اســت تحویــل
نســلولی و همچنیــن میــزان پا کســازی
ا کســیژن درو 
متابولیتهــا کاهــش یابــد ( .)13از ایــن نــوع تمریــن بــه عنوان
مکمــل تمرینــی بــه همــراه ســایر شــیوههای تمرینــی از جملــه
تمرینــات هــوازی و مقاومتــی اســتفاده میشــود و هــدف از آن

ً
براســاس بــرآورد ســازمان بهداشــت جهانــی تقریبــا یــک
میلیارد نفر در سرت اســر جهان دارای فشــار خون باال هســتند
و حتــی حــدود نیمــی از ایــن افــراد از وضعیــت خــود بیاطــاع
میباشــند .پیشبینــی شــده اســت ایــن رقــم تــا ســال 2025
بــه  1/5میلیــارد نفــر افزایــش پیــدا کنــد ( .)1پرفشــار خونــی
میتوانــد موجــب آســیب عــروق ،فعــال شــدن پال کتهــا و
عوامــل انعقــادی بــر هــم خوردن تعــادل بین عوامــل انعقادی
و فیبرینولیــزی و در نتیجــه بــروز اختــاالت هموســتازی
شــود ( .)2براســاس مطالعــات موجــود ،اولیــن و مؤثرتریــن
روش درمــان پرفشــار خونــی تغییــر شــیوه زندگــی اســت کــه
شــامل رویکردهــای تغذی ـهای بــرای کاهــش فشــار خــون
(،)Dietary Approaches to Stop Hypertension ،DASH
ورزش و کاهش وزن میباشد (.)3
بــا وجــود اثــرات مثبــت و بلنــد مــدت فعالیــت مزمــن
و منظــم ،فعالیــت ورزشــی حــاد میتوانــد بــه دلیــل اثــرات
متفــاوت بــر تعــادل هموســتاتیک عاملــی بالقــوه در مــرگ
نا گهانــی حیــن و بالفاصلــه پــس از فعالیــت بهویــژه در افــراد
غیرفعــال باشــد ( .)4یافتههــا نشــان میدهنــد کــه یــک
جلســه فعالیــت ورزشــی هــوازی بــا شــدت بــاال ســبب فعــال
شــدن و انباشــتگی بیشــتر پال کتهــا و تحریــک تشــکیل لختــه
خــون میشــود ( .)6 ,5پژوهشهــای بســیاری در زمینــه
اثــر فعالیــت ورزشــی بــر هموســتاز انجــام شــده اســت کــه از
شــاخصهای پال کتــی ماننــد شــمارش پال کتهــا ،متوســط
حجــم پال کتــی ( )Mean Platelet Volume ،MPVو پهنــای
توزیــع پال کتــی ( )Platelet Distribution Width ،PDWبــه
منظــور ســنجش عملکــرد پال کتــی و از زمــان پروترومبیــن
( )PTو زمــان ســهمی ترومبوپالســتین فعــال شــده ()aPTT
بــه منظــور ارزیابــی انعقــاد اســتفاده کردهانــد ( .)7در
پژوهشهــای انجــام شــده در زمین ـهی تمرینــات مقاومتــی،
اثــر انــواع انقبــاض عضالنــی بــر شــاخص هــای پال کتی نیــز مورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت .از جملــه میتــوان بــه پژوهــش
طهماســبی و همکارانــش ( )1392اشــاره کــرد کــه اثــر حــاد دو
نــوع انقبــاض همتنــش و همجنبــش درونگــرا را بــر مــردان
ســالم ســنجیدند .نتایــج آنهــا افزایــش معن ـیدار امــا موقتــی
شــمارش پال کتــی تصحیــح شــده PDW ،و  MPVرا نشــان
داد .بــا ایــن وجــود تنهــا پاســخ  PDWو شــمارش پال کتــی
تصحیــح نشــده بیــن دو نــوع انقبــاض عضالنــی متفــاوت
بــود .در همیــن راســتا آنهــا گــزارش کردنــد کــه بهطــور کلــی
پــس از فعالیــت همجنبــش درونگــرا در مقایســه بــا فعالیــت
ن

ت

ت

م
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پاسخ همودینامیک و انعقاد به فعالیت با و بدون محدودیت جریان خون
اعمــال فشــار فیزیولوژیایــی بیشــتر حیــن فعالیــت بــا شــدت
کــم میباشــد ( .)12در زمینــه چگونگــی تأثیــر تمریــن  BFRبــر
فشــار خــون ،ایــن فرضیــه وجــود دارد کــه تغییــر متابولیســم
از هــوازی بــه بیهــوازی (بــه دلیــل محدودیــت جریــان خــون
عضالنــی و انســداد بازگشــت وریــدی) میتوانــد عاملــی بــرای
تجمــع متابولیتهایــی همچــون  ،+Hپتاســیم ،ال کتــات
و غیــره باشــد ( .)14همچنیــن ،حــذف محدودیــت جریــان
خــون باعــث افزایــش جریــان خــون همــان عضــو خواهــد
شــد کــه بــه آن پرخونــی وا کنشــی میگوینــد .ایــن پرخونــی
وا کنشــی میتوانــد از طریــق افزایــش اســترس برشــی ،تولیــد
مــواد رگ گشــا از جملــه نیتریــک ا کســاید را افزایــش دهــد
( .)15در مجمــوع ایــن عوامــل (افزایــش متابولیتهــا و
نیتریــک ا کســاید) میتواننــد موجــب اتســاع عــروق ،کاهــش
مقاومــت عروقــی و در نتیجــه کاهــش فشــار خــون شــوند.
در پژوهشهــای گونا گــون تأثیــر تمریــن  BFRبــر
تغییــرات فشــار خــون بررســی شــده اســت .بــرای نمونــه
نیتــو و همکارانــش ( )2015اثــر تمریــن ورزشــی همــراه بــا
محدودیــت جریــان خــون بــر تغییــرات فشــار خــون بعــد از
فعالیــت را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد و کاهــش غیــر معنــادار
فشــار خــون سیســتولیک و میانگیــن فشــار خــون را در
همــه گروههــای تمرینــی گــزارش کردنــد ولــی ایــن کاهــش
در گــروه بــا محدودیــت جریــان خــون بیشــتر بــود ( .)16در
پژوهشــی دیگــر ،کــزار و همکارانــش ( )2016نیــز اعــام کردنــد
کــه  8هفتــه تمریــن مقاومتــی بــا محدودیــت جریــان خــون
میتوانــد در کاهــش فشــار خــون مؤثــر باشــد ( .)17در ارتبــاط
بــا اثــر تمریــن  BFRبــر هموســتاز نیــز پژوهشهایــی انجــام
شــده اســت .مدارمــه و همکارانــش ( )2010هــم اعــام کردنــد
کــه تمریــن مقاومتــی بــا شــدت پاییــن در ترکیــب بــا  BFRدر
افــراد ســالم باعــث فعالســازی دســتگاه انعقــادی نمیشــود
( .)18در پژوهشــی دیگــر پاس ـخهای هموســتازی و التهابــی
بــه تمریــن مقاومتــی همــراه بــا محدودیــت جریــان خــون در
بیمــاران قلبــی ایســکمی ()Ischemic Heart Disease ،IHD
کــه داروی ضــد انعقــادی دریافــت نکــرده بودنــد ،مــورد
بررســی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه کاربــرد  BFRبــه
همــراه تمریــن مقاومتــی در بیمــاران قلبــی ایســکمی ،باعــث
تشــدید پاس ـخهای هموســتازی و التهابــی ناشــی از ورزش
نمیشــود (.)19
بــا توجــه بــه مطالــب ذ کــر شــده ،بیشــتر مطالعــات بــر
یکــه تمرینــات
تمرینــات مقاومتــی تمرکــز داشــتهاند؛ درحال 
هــوازی بخــش قابــل توجهــی از برنامــه تمرینــات در بیمــاران

کریمی احمدآبادی و همکاران

قلبــی -عروقــی و بــه ویــژه افــراد دارای پرفشــارخونی
میباشــد و تا کنــون پژوهشــی ،تأثیــر تمریــن هــوازی همــراه بــا
محدودیــت جریــان خــون بــر بیمــاران پرفشــار خونــی را مــورد
بررســی قــرار نــداده اســت .از طرفــی دیگــر بــرای تأثیرگــذاری
تمرینــات مختلــف بهویــژه تمرینــات هــوازی نیــاز بــه ســطوح
باال تــری از شــدت فعالیــت میباشــد کــه ایــن مســئله بــه
دلیــل کاهــش ســطح ایمنــی بــا محدودیــت روبــرو میباشــد.
بــر همیــن اســاس طبــق پژوهــش کارابولــوت و همکارانــش
( ،)2020اســتفاده از محدودیــت جریــان خــون طــی تمریــن
هــوازی مــی توانــد منجــر بــه ســازگاری هــای ســریعتر و
بیشــتری در زمینــه تناســب قلبــی عروقــی شــود ( .)20از ایــن
رو میتــوان بیــان کــرد کــه اســتفاده از روش  BFRمیتوانــد
آثــار مشــابهی بــا شــدت باال تــر تمریــن را اعمــال نمایــد کــه
بــرای بررســی ایمــن بــودن ایــن روش در زمــان فعالیت هوازی
نیــاز اســت کــه پاســخ دســتگاههای مختلــف فیزیولوژیکــی از
جملــه دســتگاه هموســتازی مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا بــا
اطمینــان بیشــتری از روش تمرینــی اســتفاده شــود؛ بنابرایــن
هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی اثــر یــک جلســه تمریــن
هــوازی همــراه محدودیــت جریــان خــون بــر تغییــرات برخــی
عوامــل همودینامیــک و انعقــادی در بیمــاران پرفشــار خونــی
میباشــد.
روش پژوهش
ههــای پژوهــش :تعــداد  10بیمــار مــرد پرفشــارخونی (بــا
نمون 
میانگین سن  49/9 ± 7سال ،وزن  83/77 ± 9/57کیلوگرم
و  27/6 ± 1/91 BMIکیلوگــرم بــر متــر مربــع ،درصــد چربــی
 ،24/2 ± 5/1تــوده عضالنــی  62/6 ± 5/95کیلوگــرم) بــه
صــورت داوطلبانــه و پــس از تکمیــل فــرم رضایتنامــه در ایــن
پژوهــش شــرکت کردنــد و دو جلســه فعالیــت را بــا فاصلــه
یــک هفتــه بــا طــرح تــوازن متقابــل انجــام دادنــد .معیارهــای
ورود بــه مطالعــه شــامل داشــتن فشــار خــون سیســتولی
باال تــر از  140و کمتــر از  160میلی-متــر جیــوه ،نداشــتن
بیماریهــای قلبــی جانبــی ،داشــتن تأییدیــه پزشــک بــرای
فعالیــت ورزشــی و قــرار داشــتن در دامنــه ســنی  40تــا  60ســال
بــود .بعــد از موافقــت شــرکتکنندگان مبنــی بــر حضــور در
پژوهــش ،ارزیابیهــای بالینــی توســط پزشــک صــورت گرفــت
و در ایــن مرحلــه نیــز تأیید پزشــک بــرای حضور یا عدم حضور
شــرکتکنندگان در پژوهــش لحــاظ گردیــد .قبــل از شــروع
مراحــل پژوهــش بــه همــه اطالعــات کامــل در مــورد اهــداف
و شــرایط پژوهــش و مراحــل اجرایــی آن ارائــه شــد و پــس از
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(شــرکت قامــت پویــان ،ایــران) بــا عــرض  13/5ســانتیمتر و
طــول  125ســانتیمتر اســتفاده شــد .کافهــا قبــل از اجــرای
فعالیــت در قســمت پروگزیمــال هــر دو ران شــرکتکننده
بســته و محدودیــت بــه هنــگام اجــرای مرحلههــای فعالیــت
بــا  90درصــد فشــار خــون سیســتولی هــر فــرد تنظیــم و بــه
هنــگام اســتراحت بیــن مرحلههــای فعالیــت حــذف میشــد.
روشهــای آزمایشــگاهی :ضربــان قلــب حیــن فعالیت از
طریــق  ECGکــه جزئــی از دســتگاه تجزیــه و تحلیــل گازهــای
تنفســی ( ،Cortex Biophysikآلمان) بود ،ارزیابی شــد .برای
تعییــن میــزان درک فشــار نیــز در حیــن فعالیــت از مقیــاس
بــورگ ( )6-20اســتفاده شــد .عــاوهبــر ایــن ،فشــار خــون بعــد
از فعالیــت در دورههــای زمانــی بالفاصلــه 30 ،15 ،10 ، 5 ،و 60
دقیقــه پــس از فعالیــت ارزیابــی شــد .همچنیــن ،نمونههــای
خونــی بــه منظــور ارزیابــی تعــداد پال کتهــا (دســتگاه
شمارشـ�گر سـ�لولی ،Sysmex k21 ،ژاپــن)Pacific( PT ،
،Hemostasis Thromboplastin-D Kit،Fisher Scientific
ایــاالت متحــده آمریــکا) و Pacific Hemostasis,( aPTT
 ،APTT-XL Kitایــاالت متحــده آمریــکا) بالفاصلــه،
 30دقیقــه و  24ســاعت پــس از فعالیــت از وریــد بازویــی بــه
میــزان  4سیســی در هــر بــار گرفتــه شــد کــه  2سیســی از
آن بــرای آزمایــش شــمارش ســلولهای خونــی و  2سیســی
بــرای آزمایــش  PTو  aPTTدر لولــه خونــی  k2بــا حجــم
 2سیســی جم ـعآوری شــد .نمونههــای جم ـعآوری شــده
پالســمایی بــا مــاده ضدانعقــاد ســیترات ســدیم بودنــد.
همچنیــن ،بــرای جداســازی نمونههــا ،ســانتریفیوژ بــا دور
 3500بــه مــدت  10دقیقــه انجــام شــد.
تحلیــل آمــاری :بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از نرمافــزار
 SPSSنســخه  22اســتفاده شــد .از میانگیــن  ±انحــراف معیــار
بــرای توصیــف دادههــا اســتفاده شــد .جهــت بررســی طبیعــی
بــودن دادههــا از آزمــون شــاپیرو -ویلــک اســتفاده گردیــد .از
آزمــون تحلیــل واریانــس بــا اندازههــای تکــراری ( 2×7بــرای
فشــار خــون سیســتول و دیاســتول 2×5 ،بــرای ضربــان قلــب
و شــاخص درک فشــار 2×4 ،برای  PTو  )aPTTبرای مقایســه
نتایــج در دو جلســه فعالیــت هــوازی بــا و بــدون محدودیــت
جریــان خــون اســتفاده شــد .همچنیــن از نرمافــزار ا کســل نیــز
بــرای ترســیم نمــودار اســتفاده شــد .مقادیــر  P-valueکمتــر از
 0/05بــه عنــوان معنـادار در نظــر گرفتــه شــد.

اطمینــان از آ گاهــی آنــان ،فــرم رضایتنامــه تکمیــل و امضــا
شــد .از آزمودنیهــا درخواســت شــد کــه حداقــل  48ســاعت
قبــل از جلســه تمرینــی در هیــچ فعالیــت بدنــی بــا شــدت
بــاال مشــارکت نکننــد .ایــن پژوهــش پــس از تأییــد کمیتــه
اخـلاق دانشـ�کده علـ�وم توانبخشـ�ی شـ�یراز (شناسـ�ه اخـلاق:
 )IR.SUMS.REHAB.REC.1398.025در آزمایشــگاه
فیزیولــوژی ورزشــی بخــش علــوم ورزشــی دانشــگاه شــیراز اجرا
گردید.
روش اجــرای پژوهــش :طــرح پژوهــش حاضــر به صورت
داوطلبانــه انتخابــی از نــوع نیمــه تجربــی بــا اندازهگیریهــای
تکــراری و اجــرای آن در گروههــای متقاطــع بــه صــورت
تــوازن متقابــل در ســه جلســه بــا فاصلــه یــک هفتــه اجــرا
گردیــد .هــدف از جلســه اول آشــنایی بــا محیــط آزمایشــگاه
و اندازهگیــری شــاخصهای آنتروپومتریــک ماننــد قــد
(قدســنج ســکا مــدل  207بــا دقــت  0/01ســانتیمتر ،آلمــان)،
وزن (تــرازوی دیجیتــال  Medisanaمــدل  BS430بــا دقــت
 0/1کیلوگــرم ،آلمــان) ،درصد چربی بدن (بادیکامپوزیشــن،
 ،BoCA x1کــره جنوبــی) و همچنیــن فشــار خــون (دســتگاه
ســنجش فشــار خــون عقربــه ای  Bokangمــدل ،BK2002
چیــن) و ضربــان قلــب (دســتگاه حســگر ضربــان قلــب پــار
مــدل  ،H10فنالنــد و نــرم افــزار  )Polar Beatآزمودنیهــا
بــود .در دو جلســه دیگــر همــه آزمودنیهــا فعالیــت هــوازی بــا
شــدت متوســط را روی نوارگردان در دو شرایط با محدودیت
جریــان خــون و بدون محدودیــت جریان خون انجام دادند.
روش اجرایــی بــه ایــن صورت بود که پس از تأییدیه پزشــک،
شــرکتکنندگان در قالــب دو گــروه ،فعالیــت راه رفتــن بــا
محدودیت و بدون محدودیت جریان خون را اجرا نمودند.
در جلســه اول  5نفــر از آزمودنیهــا فعالیــت راه رفتــن را بــا
محدودیــت اجــرا کردنــد ،در حالــی کــه در همــان جلســه5 ،
آزمودنــی دیگــر راه رفتــن را بــدون محدودیــت جریــان خــون
اجــرا کردنــد .در جلســه بعــد کــه بــا فاصلــه  1هفتــه از جلســه
اول قــرار داشــت ،جــای گروههــا عــوض شــد.
تمریــن شــامل  5مرحلــه فعالیــت دو دقیقـهای راه رفتــن
روی دســتگاه نوارگــردان ( ،HP Cosmosآلمــان) بــا ســرعت
 4کیلومتــر در ســاعت بــود کــه بــا یــک دقیقــه اســتراحت
غیرفعــال بیــن مرحلههــا دنبــالگردیــد .فشــار کاف بــر اســاس
درصــدی از فشــار خــون سیســتولی هــر فــرد تعییــن شــد،
بــه صورتــی کــه تمــام آزمودنیهــا بــا  90درصــد فشــار خــون
سیســتولی خــود فعالیــت کردنــد ( .)21بــه منظــور اعمــال
ف محدودکننــده جریان خون
محدودیــت جریــان خــون از کا 

ن

م
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نتایج
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه صــرف نظــر از شــرایط
فعالیــت ،فشــار خــون دیاســتولی از نظــر زمانــی تحــت تأثیــر
فعالیــت قــرار گرفــت ( ،)F42،6= 6/22 ،P >0/001ولــی تعامــل
شــرایط فعالیــت بــا زمانهــای مختلــف اندازهگیــری فشــار
خــون دیاســتولی معن ـادار نبــود ()F42،6=0/58 ،P=0/53
(نمــودار  .)1آزمــون تعقیبــی بانفرونــی نشــان داد کــه بیــن
فشــار خــون دیاســتولی بالفاصلــه بعــد از فعالیــت بــا مقادیــر
 15دقیقــه دوره بازیافــت تفــاوت معن ـاداری وجــود دارد
( .)P=0/03بررســی مقادیــر فشــار خــون سیســتولی نشــان
داد کــه صــرف نظــر از شــرایط فعالیــت ،فشــار خون سیســتولی
تحــت تأثیــر فعالیــت قــرار گرفــت (،)F42،6= 6/67 ،P>0/001
ولی تعامل شــرایط فعالیت با زمانهای مختلف اندازهگیری
فشار خون سیستولی معنادار نبود ()F42،6=0/73 ،P=0/62
(نمــودار  .)2آزمــون تعقیبــی بانفرونــی نشــان داد کــه
بیــن فشــار خــون سیســتولی بالفاصلــه بعــد از فعالیــت بــا
مقادیــر  15دقیقــه دوره بازیافــت تفــاوت معن ـاداری وجــود
دارد ( ،)P=0/04امــا نتایــج ضربــان قلــب در مــورد تأثیــر
زمــان ( )F35،5=72/5 ،P>0/0001و تعامــل شــرایط-زمان
( )F7،1=13/26 ،P=0/011معن ـادار بــود (نمــودار  .)3نتایــج
آزمــون بانفرونــی نشــان داد کــه تفــاوت موجــود بیــن مقادیــر
ضربــان قلــب زمــان اســتراحت بــا تمــام مرحلههــای فعالیــت
یکــه بیــن مرحلههــای
معن ـادار بــود ( )P>0/001درحال 
مختلــف فعالیــت در دو شــرایط بــا و بــدون محدودیــت
جریــان خــون تفــاوت معن ـاداری وجــود نداشــت (،)P<0/05
غیــر از بعــد از فعالیــت کــه فعالیــت بــا محدودیــت جریــان
خــون منجــر بــه ضربــان قلــب باال تــری شــد ( .)P>0/05در
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شــاخص درک فشــار اثــر زمــان معن ـادار بــود (،P>0/0001
 .)F28،4=11/7براســاس نتایــج آزمــون بانفرونــی تفــاوت بیــن
شــاخص درک فشــار در مرحلــه اول بــا همــه مرحلههــای
دیگــر معن ـادار بــود ( .)P>0/05ا گــر چــه میــزان درک فشــار
در همــه مرحلههــای فعالیــت بــا محدودیــت جریــان خــون
بــه صــورت معن ـاداری باال تــر از فعالیــت بــدون محدودیــت
جریــان خــون بــود ( )P>0/001امــا تعامــل زمان-شــرایط از
نظــر آمــاری معنـادار نبــود (( )F28،4=1/6 ،P=0/20نمــودار .)4
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه صــرف نظــر از شــرایط
فعالیــت ،تعــداد پال کتهــا تحــت تأثیــر فعالیــت قــرار نگرفــت
( ،)F21،3= 3/34 ،P=0/055همچنیــن ،تعامــل شــرایط
فعالیــت بــا زمانهــای مختلــف اندازهگیــری هــم معنــادار
نبــود (( )F21،3=0/15 ،P=0/9نمــودار  .)5بررســی نتایــج PT
هــم نشــان داد کــه صــرف نظــر از شــرایط فعالیــت ،عامــل PT
تحــت تأثیــر فعالیــت قــرار میگیــرد ()F21،1=9/89 ،P>0/001
امــا بیــن تغییــرات  PTبعــد از فعالیــت بــا و بــدون  BFRتفــاوت
معن ـاداری وجــود نــدارد (( )F21،3=2/43 ،P=0/08نمــودار
 .)6آزمــون تعقیبــی بانفرونــی نشــان داد کــه فعالیــت ورزشــی
منجــر بــه کاهــش معنـادار  PTدر  24ســاعت پــس از فعالیــت
در مقایســه بــا بالفاصلــه و  30دقیقــه پــس از فعالیــت شــد
( .)P>0/001بررســی عامــل  aPTTهــم نشــان داد کــه فعالیــت
صــرف نظــر از شــرایط آن ( )F21،3=28/2 ،P>0/001بــر نتایــج
تأثیرگــذار میباشــد ولــی تعامــل شــرایط-زمان از نظــر آمــاری
معنــادار نمیباشــد (( )F21،3=1/23 ،P=0/31نمــودار .)7
آزمــون تعقیبــی بانفرونــی نشــان داد کــه  24 aPTTســاعت
پــس از فعالیــت در مقایســه بــا  30دقیقــه پــس از فعالیــت
کاهــش معن ـاداری داشــته اســت (.)P>0/001
ی
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ی

نمودار .1فشار خون دیاستولی بعد از یک جلسه تمرین هوازی با و بدون محدودیت جریان خون.
(عالمت * نشاندهنده اثر معنادار زمان میباشد).
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نمودار  .2فشار خون سیستولی بعد از یک جلسه تمرین هوازی با و بدون محدودیت جریان خون.
(عالمت * نشاندهنده اثر معنادار زمان میباشد).

نمودار  .3ضربان قلب در مرحلههای مختلف فعالیت هوازی با و بدون محدودیت جریان خون.
(عالمت * نشاندهنده اثر معنادار زمان میباشد .عالمت  #نشاندهنده تفاوت معنادار در تعامل زمان در جلسه میباشد).

نمودار  .4میزان درک فشار در مرحلههای مختلف فعالیت هوازی با و بدون محدودیت جریان خون.
(عالمت * نشاندهنده اثر معنادار زمان میباشد).
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نمودار  .5تعداد پال کتها قبل و بعد از فعالیت هوازی با و بدون محدودیت جریان خون.

نمودار  .6مقادیر  PTقبل و بعد از فعالیت هوازی با و بدون

نمودار .7مقادیر  aPTTقبل و بعد از فعالیت هوازی با و بدون

محدودیت جریان خون.

محدودیت جریان خون.

(عالمت * نشاندهنده اثر معنادار زمان میباشد).

(عالمت * نشاندهنده اثر معنادار زمان میباشد).

بحث و نتیجهگیری

بعــد از فعالیــت هــوازی نســبت بــه مقادیــر پایــه حــدود 2
درصــد افزایــش پیــدا کــرد؛ امــا بعــد از  60دقیقــه بازیافــت بــه
مقادیــری حــدود  5درصــد پایینتــر از ســطح پایــه قبــل از
فعالیــت رســید و ایــن افــت فشــار خــون پس از جلســه فعالیت
( )Post Exercise Hypotensionهــوازی بــا محدودیــت نیــز بــا
مقادیــر مشــابه مشــاهده شــد .امــا فشــار خــون دیاســتولی
بــا وجــود اینکــه بعــد از فعالیــت بــه صــورت متوســط حــدود
 4درصــد افزایــش پیــدا کــرد و بعــد از گذشــت  60دقیقــه در
جلســه فعالیــت بــا  ،BFRبــه حــدود  5/5درصــد پایینتــر از
ســطوح پایــه کاهــش یافــت؛ ولــی در جلســه فعالیــت عــادی
ایــن کاهــش کمتــر از یــک درصــد بــود .برخــی پژوهشــگران
باال تــر بــودن مقادیــر فشــار خــون سیســتولی و دیاســتولی
را بعــد از فعالیــت بــا  BFRدر مقایســه بــا شــرایط کنتــرل را
مشــاهده کــرده بودنــد ،بــاایــنحــال مطالعاتــی نیــز وجــود
ً
دارنــد کــه ایــن تفــاوت را ندیدهانــد امــا ایــن مطالعــات عمدتــا
بــا شــدتهای پاییــن یعنــی کمتــر از  30درصــد ا کســیژن
یکــه در شــدتهای
مصرفــی بیشــینه بودهانــد ،درحال 

هــدف از پژوهــش حاضــر مقایســه پاســخ برخــی عوامــل
همودینامیکــی و انعقــادی مــردان میانســال دارای فشــار
خــون بــه فعالیــت هــوازی بــا و بــدون محدودیــت جریــان
خــون و پیگــری اثــرات آن در دوره بازیافــت بــود .آزمودنیهــا
 5مرحلــه فعالیــت هــوازی  2دقیق ـهای بــا زمانهــای
اســتراحت غیرفعــال  1دقیق ـهای را در دو جلســه بــا و بــدون
محدودیــت جریــان خــون در ران را روی نوارگــردان انجــام
دادنــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه بــا وجــود باال تــر
بــودن مقادیــر اندازهگیــری شــده فشــار خــون سیســتولی،
دیاســتولی ،ضربــان قلــب ،شــاخص درک فشــار و تعــداد
پال کتهــا و نیــز کاهــش زمــان پروترومبیــن ( )PTو زمــان
نســبی ترومبوپالســتین فعــال شــده ( )aPTTدر شــرایط
فعالیــت هــوازی بــا محدودیــت جریــان خــون ،تفــاوت موجود
بیــن دو جلســه غیــر از عامــل ضربــان قلــب در بقیــه عوامــل از
نظــر آمــاری معن ـادار نبــود.
براســاس نتایــج پژوهــش حاضــر فشــار خــون سیســتولی
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افزایــش آدرنالیــن و نورآدرنالیــن در زمــان فعالیــت باشــد
( .)30 ,24افزایــش نســبی فشــار خــون دیاســتول و سیســتول
و ضربــان قلــب را نیــز میتــوان بــه ایــن تغییــرات هورمونــی
ارتبــاط داد .امــا تجمــع ال کتــات در همــه مطالعــات مشــاهده
نشــده اســت کــه میتوانــد وابســته بــه شــدت فعالیــت انجــام
شــده باشــد و بــه نظــر میرســد عــدم مشــاهده تفــاوت بیــن
دو جلســه بــه دلیــل شــدت پاییــن فعالیــت بــوده باشــد.
شــمن و همکارانــش ( )2019در پژوهشــی اعــام کردنــد
کــه فعالیــت هــوازی بــا شــدت 40درصــد همــراه بــا محدودیــت
جریــان خــون منجــر بــه تطابقپذیــری ()adjustment
ســریعتری و تغییرپذیــری ضربــان قلــب (Heart rate
 )variabilityبیشــتری نســبت به فعالیت با شــدت  70درصد
در دســتگاه قلبــی -عروقــی میشــود ( .)33پژوهشــگران
معتقدنــد کــه بــا ایجــاد محدودیــت جریــان خــون بــرای یــک
عضــو ،جریــان خــون شــریانی ورودی بــه آن عضــو محــدود و
جریــان خــون وریــدی مســدود میگــردد .ایــن عامــل باعــث
کاهــش بازگشــت وریــدی بــه قلــب میشــود .گیرندههــای
فشــاری موجــود در دهلیزهــا ایــن پیــام را بــه مرکــز کنتــرل
کننــده تواتــر قلبــی در بصــل النخــاع مخابــره میکننــد.
بنابرایــن ،دســتگاه عصبــی ســمپاتیک قلــب را بــرای افزایــش
تواتــر قلبــی تحریــک میکنــد .در واقــع ایــن افزایــش ضربــان
قلــب ســازوکاری جبرانــی بــرای کاهــش حجــم ضربــه ای
ناشــی از افزایــش مقاومــت محیطــی و کاهــش بازگشــت
وریــدی اســت تــا بدیــن وســیله بــرونده قلبــی حیــن فعالیــت
حفــظ شــود (.)31 ,27
در پژوهــش حاضــر عــاوه بــر عوامــل همودینامیکــی،
برخــی از عوامــل انعقــادی نیــز اندازهگیــری شــد .در همیــن
راســتا ،پاســخ تعــداد پال کتهــا بــه عنــوان یکــی از عوامــل
مهــم در فراینــد انعقــاد و گرفتگــی عــروق اندازهگیــری شــد.
براســاس نتایــج بــه دســت آمــده فعالیــت هــوازی بــا یــا بــدون
محدودیــت جریــان خــون افزایــش انــدک (حــدود  2درصــد)
تعــداد پال کــت هــا را بــه دنبــال داشــت ،امــا بالفاصلــه بعــد از
فعالیــت ایــن افزایــش بــه ســطوح قبــل از فعالیــت بازگشــت
و  24ســاعت بعــد از پایــان فعالیــت ،حتــی بــه مقادیــری
پایینتــر از ســطوح پایــه نیــز رســید ،امــا هیــچ کــدام از ایــن
تغییــرات از نظــر آمــاری معن ـادار نبــود .ا گرچــه فعالیــت
ورزشــی حتــی بــا شــدت متوســط ،از طریــق تحریــک ترشــح
آدرنالیــن ( )36-34موجــب انقبــاض قدرتمنــد طحــال
میشــود کــه رهایــش بیشــتر از پال کتهــا از بســتر عروقــی
طحــال ،مغــز اســتخوان و مخــزن بیــن عروقــی گــردش خــون

 40الــی  60درصــد و باال تــر ایــن تفاوتهــا مشــاهده شــده
اســت .نکتــه جالــب توجــه ایــن بــود کــه در مطالعــات قبلــی
مقادیــر افزایشیافتــه فشــار خــون سیســتولی و دیاســتولی
بعــد از  30دقیقــه بــه ســطوح اســتراحتی برگشــته ( ،)22ســیلوا
و همــکاران ( )2018ایــن اثــر را  50دقیقــه بعــد از فعالیــت بــا
یکــه در پژوهــش حاضــر
 BFRگــزارش کردنــد ( )23درحال 
فشــار خــون سیســتولی بعــد از  5دقیقــه و فشــار دیاســتولی
بــه ســطوح پایــه برگشــت.
مطالعــات نشــان دادهانــد کــه فعالیــت بــا  BFRمنجــر
بــه افزایــش ا کســیژن مصرفــی در حیــن فعالیــت و افزایــش
 EPOCبعــد از فعالیــت در دوره بازیافــت میشــود کــه البتــه
شــدت فعالیــت ( )25 ,24و میــزان محدودیــت ایجــاد شــده
در جریــان خــون و حتــی پهنــای کاف ( )26نیــز بــر نتایــج مؤثــر
میباشــد .نتیجــه چنیــن شــرایطی افزایــش در ضربــان قلــب
و افزایــش میــزان درک از فشــار اســت .حیــن فعالیــت و در
وهلههــای مختلــف فعالیــت ،آزمودنیهــا بــه طــور متوســط
 28درصــد فشــار و ســختی بیشــتری را در جلســه فعالیــت
بــا  BFRنســبت بــه فعالیــت عــادی تجربــه کردنــد کــه منجــر
بــه باال تــر رفتــن بــه صــورت متوســط حــدود  6درصــد ضربــان
قلــب شــد بــه صورتــی کــه اختــاف  10درصــدی اولیــن وهلــه
فعالیــت از نظــر آمــاری معن ـادار نیــز بــود .مطالعــات پیشــین
هــم باال تــر بــودن ضربــان قلــب در فعالیــت بــا شــدت پاییــن
همــراه بــا  BFRرا در مقایســه بــا شــرایط بــدون  BFRگــزارش
کــرده بودنــد ( .)29-27 ,25 ,23 ,21برخــی پژوهشــگران
وجــود رابطــه مثبــت بیــن شــدت فعالیــت ،میــزان محدودیت
در جریــان خــون و پاســخ ضربــان قلــب را نشــان دادهانــد (,30
 .)31عقیــده بــر ایــن اســت کــه فعالیت هــوازی بــا  BFRدر ران
منجــر بــه افزایــش فراخوانــی واحدهــای حرکتــی در عضــات
پــا از طریــق تحریــک مســیرهای آوران ســه و چهــار در زمــان
فعالیــت میشــود کــه مهــار نــورون حرکتــی آلفــا و در نتیجــه
ادامــه حرکــت را بــه دنبــال دارد و احتمــاال در افزایــش تولیــد
و تجمــع متابولیتهــا مؤثــر میباشــد ( .)25همچنیــن در
همیــن راســتا پژوهشــگران در پاســخ بــه فعالیــت تناوبــی
شــدید بــا محدودیــت جریــان خــون ،افزایــش فعالیــت
الکتریکــی عضلــه دوســربازویی دســت برتــر را در نتیجــه
تجمــع متابولیتهــا و بــه دنبــال آن فراخوانــی واحدهــای
حرکتــی نــوع  ،2گــزارش کردهانــد ( .)32در مطالعاتــی که روی
فعالیــت مقاومتــی بــا  BFRانجــام شــدهاند افزایــش فراخوانــی
تارهــای عضالنــی نــوع  2و وابســتگی بــه ذخایــر کربوهیــدرات
حیــن فعالیــت گــزارش شــده اســت کــه میتوانــد ناشــی از
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نبــود .البتــه در کل ســطوح عوامــل انعقــادی و همچنیــن
وا کنشپذیــری ( )Reactivityپال کتهــا در بیمــاران قلبــی
( )41و افــراد دارای فشــار خــون ( )42باال تــر میباشــد و عوامــل
تحریکــی ماننــد اســترس روحــی ( )43همــراه بــا فعالیــت
ورزشــی ،میتوانــد خطــر ایــن عوامــل را بیشــتر نیــز کنــد ،اثــری
کــه بــه نظــر میرســد در فعالیــت هــوازی بــا شــدت پاییــن در
ایــن پژوهــش رخ داده باشــد ولــی محدودیــت جریــان خــون
آن را تشــدید نکــرده اســت.
پژوهشــگران تــاش کردهانــد تــا اثــر متغیرهــای مزاحــم
و جانبــی ماننــد عوامــل تغذی ـهای و شــرایط روحــی روانــی را
بــه حداقــل برســانند ولــی تأثیرگــذاری برخــی از ایــن عوامــل بــر
نتایــج غیــر قابــل اجتنــاب بــود .در همیــن راســتا ،امــکان منــع
آزمودنیهــا از داروهــای فشــار خــون وجــود نداشــت و بــه نظــر
میرســد برخــی از ایــن داروهــا بــر نتایــج مؤثــر بــوده باشــند؛
ولــی امــکان حــذف تأثیــرات احتمالــی آنهــا وجــود نداشــت،
هرچنــد تــاش شــد آزمودنیهایــی بــرای پژوهــش انتخــاب
شــوند کــه دامنــه مشــابهی از داروهــا را مصــرف میکننــد.
پیشــنهاد میشــود در مطالعــات آتــی ایــن امــر مــورد توجــه
ً
قــرار گیــرد .احتمــاال بخشــی از عــدم تفــاوت بیــن دو جلســه
نیــز ناشــی از شــدت پاییــن فعالیــت بــوده باشــد کــه پیشــنهاد
میشــود در مطالعــات آتــی شــدتهای متفــاوت فعالیــت
هــوازی و همچنیــن ترکیبــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه ا گرچــه فعالیــت
هــوازی همــراه بــا محدودیــت جریــان خــون منجــر بــه
احســاس درک از فشــار و ضربــان قلــب و فشــار خــون باالتــری
در آزمودنیهــای میانســال دارای پرفشــارخونی میشــود
ولــی پاســخ عوامــل مختلــف همودینامیکــی و انعقــادی بــه
فعالیــت هــوازی ،تحــت تأثیــر محدودیــت جریــان خــون
تشــدید نمیشــود .بنابرایــن ،اســتفاده از ایــن روش تمرینــی
جهــت دســتیابی بــه اثــرات مثبــت فعالیــت بــا وجــود شــدت
پاییــن آن ،فشــار بیشــتری بــر دســتگاه قلبــی -عروقــی و
انعقــادی بیمــاران پرفشــار خونــی اعمــال نمیکنــد.

ریــوی و ریههــا ( )36و در نتیجــه افزایــش تعــداد پال کتهــا
هــم در افــراد دارای پرفشــار خونــی و دیابتــی ( )11و هــم افــراد
ســالم ( )37را بــه دنبــال دارد؛ امــا ( )38و ( )39نیــز همســو
بــا پژوهــش حاضــر تفــاوت معنـادار تعــداد پال کتهــا در پاســخ
بــه تمریــن هــوازی بــا و بــدون محدودیــت جریــان خــون را
ً
مشــاهده نکردنــد .در واقــع احتمــاال شــدت فعالیــت در
آزمودنیهــای پرفشــار خونــی پژوهــش حاضــر ترشــح قابــل
توجــه آدرنالیــن و در نتیجــه انقبــاض طحــال را بــرای افزایــش
معن ـادار تعــداد پال کتهــا بــه دنبــال نداشــته اســت.
در پژوهــش حاضــر زمــان پروترومبیــن و زمــان نســبی
ترومبوپالســتین فعــال شــده ،هــم بــه عنــوان عوامــل
انعقــادی اندازهگیــری شــدند .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه
بــا وجــود تغییــرات مشــاهده شــده در ایــن دو عامــل در اثــر
فعالیــت هــوازی ،محدودیــت جریــان خــون تأثیــر معن ـاداری
بــر نتایــج نداشــت .بــر ایــن اســاس فعالیــت هــوازی ،زمــان
پروترومبیــن را حــدود  2درصــد کاهــش داد امــا ایــن کاهــش
تــا  24ســاعت بعــد بــه حــدود  4/5درصــد رســید .از طرفــی
دیگــر زمــان نســبی ترومبوپالســتین فعــال شــده نیــز بعــد از
فعالیــت کمتــر از  1درصــد کاهــش یافــت امــا ایــن کاهــش بعــد
از  24ســاعت بــه حــدود  13درصــد رســید .بــه عبــارت دیگــر
فعالیــت هــوازی باعــث کوتا هتــر شــدن زمــان تشــکیل لختــه
در بــدن میشــود ،اثــری کــه در مطالعــات قبلــی نیــز گــزارش
شــده بــود ( )36و ایــن افزایــش فعالیــت عوامــل انعقــادی تــا
 24ســاعت پــس از فعالیــت نیــز میتوانــد ادامــه داشــته باشــد
( .)40امــا اعمــال محدودیــت جریــان خــون بــر ایــن فراینــد
تأثیــر معن ـاداری نــدارد .مدرامــه و همکارانــش ( )2010نیــز
نتایــج مشــابهی در زمینــه تمرینــات مقاومتــی و محدودیــت
جریــان خــون مشــاهده کردنــد و اعــام کردنــد فعالیــت
مقاومتــی بــا شــدت پاییــن بــا محدودیــت جریــان خــون منجر
بــه فعالســازی دســتگاه انعقــادی در افــراد ســالم نمیشــود
( .)18اعــام شــده اســت کــه ایــن افزایــش انعقادپذیــری
( )hypercoagulabityبعــد از ورزش بــا افزایــش عامــل هشــت
( )FVIIIدر ارتبــاط میباشــد کــه خــود در تشــکیل ترومبیــن
تشکر و قدردانی
مؤثــر میباشــد ( .)36کاهــش زمــان نســبی ترومبوپالســتین
فعــال شــده ا گرچــه بــه عنــوان افزایــش انعقادپذیــری در نویســندگان ایــن پژوهــش بــر خــود الزم میداننــد کــه از
نظرگرفتــه میشــود ولــی لزومــا خطــر انعقــاد را افزایــش آزمودنیهــای محتــرم و همــه افــرادی کــه به نوعــی در مراحل
نمیدهــد؛ زیــرا بایــد همزمــان فرایندهــای تکمیلــی یعنــی مختلــف پژوهــش بــا مــا همــکاری داشــتند ،تشــکر و قدردانــی
تولیــد بیشــتر ترومبیــن و کاهــش آنتیترومبیــن و پالســمین نمایند.
هــم رخ دهــد ،فراینــدی کــه در آزمودنیهــای حاضــر کــه
دارای ســطوح طبیعــی  PTو  aPTTبودنــد ،چنــدان محتمــل
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