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-های مختلف همراه با ماسکگردان با شدتعروقی متعاقب دویدن بر روی نوارریکاوری قلبی

 و جراحی در مردان  N95های 

 4ابوالفضل اکبری، 2،3اهلل دبیدی روشنولی ، 1محمد قاسمی

 دهیچک

ای ههای مختلف همراه با ماسکعروقی متعاقب دویدن روی نوارگردان با شدتریکاوری قلبی یمطالعه بررس نیهدف از ا: سابقه و هدف

N95 7. جراحی + زیربیشینه، 0به شش گروه  یمرد سالم به طور تصادف 27: مواد و روشها در مردان است. و جراحی .N95  +

 شدند. پروتکل ورزش میتقس. بیشینه بدون ماسک 6بیشینه بدون ماسک، . زیر5+ بیشینه،  N95. 0. جراحی + بیشینه، 1زیربیشینه، 
و تست بروس اصالح  لیتردم یرو قهدقی 71 مدت به ٪5با درجه  هیمتر بر ثان 10/0با سرعت  دنیدو لشام بیبه ترت بیشینهو  زیربیشینه

 آنالیزشد. از  یریگاندازه فعالیتپس از  قهیدق 5و  1، 0در قبل، بالفاصله،  (HR, SBP Mvo2 and) همودینامیکی یشده بود. فاکتورها

یستولی و ستغییرات فاکتورهای ضربان قلب، فشار : هایافته استفاده شد. هاجهت تجزیه و تحلیل دادهمکرر  یها یریگاندازهواریانس در 

اده از ماسک )بیشینه یا زیربیشینه( با شرایط استف های با فعالیت یکساناکسیژن مصرفی میوکارد در دوره ریکاوری بعد از فعالیت در گروه
 HRریمقادبود.  شتریب فعالیت بیشینهبعد از  قهیدق 0در  N95MAXدر مقابل  SURMAXدر  ضربان قلب. یا بدون ماسک معنادار نبود

 ،SBP و DP  د.نتر بودنییپا یبه طور قابل توجه فعالیت،پس از  یکاوریر از دوره قهیدق 1و  0 یدر ط فعالیت وینگیتبالفاصله پس از 
 ریگهمه یارمیب یدر ط بتوانددر افراد سالم  فعالیتاستفاده از ماسک صورت همراه با احتمال دارد ما نشان داد که  جینتا: نتیجه گیری

COVID-19 داشته باشد. فعالیتبعد از  یقلبریکاوری بر عملکرد  منفینکه اثرات یبدون ا ،ردیمورد استفاده قرار گ 
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 مقدمه
 یماریب کی( COVID-19) 7109 کووید یماری( معروف به بSARS-CoV-2) 7 روسیکرونا و یسندرم حاد تنفس

. آن عالوه قرار داده است ریرا تحت تأث در سراسر جهانکشور  711 بیش از افراد در یاست که زندگ یجهان ریگهمه
امور  و عادی روزانه یهاتیروزمره مانند فعال یزندگ یهاجنبه ری، سااجتماعیو رفاه  یسالمت عمومبر اثرگذاری بر 

(. 7روزمره مردم در سراسر جهان شده است ) یسبک زندگ رییتغ( و از اینرو موجب 0) استرا محدود کرده  یتجار
واند تیمکه  شده است در منزلماندن افراد  نهیو قرنطبدنی  تیعدم فعالها در شرایط کرونایی موجب محدودیت

ود و فشار خون باال ش یتمیعروق کرونر، آر یماری، بیمانند چاق یعروقیمشکالت قلب شیمنجر به ضعف و افزا
شده  یچالش جهان کموجب ایجاد ی، ...، تماس و آب دهانهوا، قطره  قیاز طر COVID-19 عیسر وعیش (.0)

 یهاستگاهداستفاده از  ای، محافظت از چشم و یکیزیمانند فاصله ف یرفتار یهایاستفاده از استراتژ است. از اینرو،
 یریشگیمرکز کنترل و پبرای کاهش سرعت شیوع توسط  یجراح ماسک ای N95شامل  0(RPD) یتنفس یمحافظت

 (.0،1توصیه شده است )( WHO) یمتحده و سازمان بهداشت جهان االتیا یهایماریب
 یروسیو یهادر برابر عفونت ینقش مهم یصورتی هاماسکی شامل تنفس یمحافظت یهادستگاهاگرچه استفاده از 

 نیبا ا (.0کنند ) یدار و بدون عالمت عمل مافراد عالمت تنفسی در قطرات برابر انتقالی در به عنوان موانعو  دارند
، یتگمانند خس یعالئم موجب بروز یمدت افراد از ماسک صورتیطوالن اند استفاده نشان داده قیتحق نیحال چند
انجام  کارمندان بهداشتبر روی ( 6) 7و همکاران در پژوهشی که توسط اونگ(. 5) شودینفس م یتنگ ایسردرد 

در  .شودموجب سردرد در این افراد می در روز، ساعت 6 مدتبه  N95ه از ماسک صورت شد، نشان داد که استفاد
باعث کاهش غلظت  یکردند که استفاده از ماسک جراح شنهادی( پ2) 1اسکارانو و همکارانش ویآنتون پژوهشی دیگر

O2 ،( 7171)0و همکاران نگیشود. تیاحساس سردرد م و نفس یقلب و احساس تنگ ضربان شیافزا در گردش خون
مطالعه  نیا جی. نتاندکرد یسبرر یانیشر ژنیسطح اشباع اکس یرا رو یبا ماسک جراحهمراه  تیفعال یادر مطالعه

شواهد  (.8) ابدییکاهش نم یماسک جراح همراه باآهسته  دنیدو تیبا فعال یانیشر ژنینشان داد که سطح اکس
حاصل دهد، و به نوبه خود باعث کاهش یرا کاهش م 6و ضربان قلب 5فشار خون یهواز ناتیدهد که تمرینشان م

( و پاسخ گردش خون MVO2) وکاردیم ژنیمصرف اکس یبرا یشاخص خوب DP(. 9شود )یم 2(DP) ضرب دوگانه
پاسخ  8کامائو و همکارانش-تویتوسط بارب یگری(. در مطالعه د01است ) وکاردیم ژنیاکس یاتقاض شیکرونر به افزا

 یاهدر داده ینشان داد که تفاوت معنادار جیقرار گرفت. نتا یمورد بررستست ورزش همراه با استفاده از ماسک 
 د نداردماسک صورت وجو ری، در گروه غحاصل ضرب دوگانه جهیو در نت کیستولیبه جز فشار خون س یکینامیهمود

کمتر )به عنوان مثال ماسک  ییهوا یبا شدت ورزش کم و با مقاومت مجار ی، مطالعات قبلگریاز طرف د (.00)
که  یدر حال؛ ابدییم شیافزا یکم ییراه هوا یعیتحت مقاومت طب یکار قلب بارنشان داد،  (N95 کماس ای یجراح

  (.07) کندینم رییتغ N95 ای یجراح ی، کار قلب با ماسک هافعالیت بیشینهدر 

 

1 Respiratory protective devices 
2 Ong et al 
3 Scarano et al 
4 Ting et al 
5 Blood pressure 
6 Heart rate 
7 Double product 
8 Barbeito-Caamañoet al 



 091  عروقی متعاقب فعالیت با ماسکریکاوری قلبی

 ضربان قلب و انقباض شیمنجر به افزا یواگ تحریکو کاهش  کیسمپات تیفعال شیورزش افزا نیدر ح
 ه دلیلب از ورزش یناش یقلب افزایش فعالیتکند. ورزش و  نیعضالت در حال کار را تأم یازهایشود تا نیم یقلب

(. سهم 0) است باالتردر شدت  کیاتسمپ یو فعال ساز کیدر شدت ورزش کم و مهار پاراسمپات کیمهار پاراسمپات
 ت.( کمتر شناخته شده اسو بار کار قلبی ضربان قلب ریکاوریپس از ورزش ) فعالیت قلبیخودمختار در کاهش 

( همراه است که یفرمان مرکز - یورزش از مغز )قشر مغز یبا توقف محرک اصل ایاز ورزش پو رفعالیبهبود غ
کاهش دمای بدن، پاک سازی فراورده های است که  نیور بر ا(. تص01ضربان قلب است ) عیمسئول افت سر

عوامل  گریاز دها های استرس از جمله کاتکوالمینمتابولیکی ناشی از فعایت با شدت باال و همچنین کاهش محرک
پس  یکاهش ضربان قلب و مدت زمان بهبود زانیم (.00هستند ) یبدن تیموثر در بهبود ضربان قلب پس از فعال

کاهش  راًی(. اخ05شود )یاستفاده م یعروق یقلب یآمادگ یهامعموالً به عنوان شاخص نیاز ورزش متوسط تا سنگ
 یمند و مستقلکننده قدرت ینیب شیشده است که پ شنهادیپ فعالیتپس از  قهیدق نیدر ضربان قلب در اول یریتأخ
به عنوان  لیتردم فعالیت روی شیرا پس از آزما HR یمحققان بهبود راًیاخ (.06است ) ریم ومرگ همه علل  یبرا

موثر  روسیتوانند در کاهش انتقال و یها ماگرچه ماسک .(02) اندکرده یابیارز کیپاراسمپات تیاز فعال یشاخص
های قلبی بر روی شاخص و پس از فعالیتدر هنگام  ژهیمدت از ماسک ممکن است به ویباشند، اما استفاده طوالن

مورد بحث قرار  دیاستفاده از ماسک صورت در هنگام ورزش با ریتأث خطرناک باشد.ریکاوری بعد از فعالیت در زمان 
است،  استفاده از ماسک صورت منتشر شده یو روانشناخت یکیولوژیزیف ریدر مورد تأث رهایتفس ی. اگرچه برخردیگ

در پژوهشی  .(09،08) در مورد استفاده از ماسک صورت در هنگام ورزش بدست آمده است یزیبحث برانگ جینتا
در گردش خون  O2باعث کاهش غلظت  یکردند که استفاده از ماسک جراح شنهادیاسکارانو و همکارانش پ ویآنتون

 ایدر مطالعهالبته  .(2) شودینفس، احساس سردرد م یقلب و احساس تنگ ضربان شیکه باعث افزا یشود، در حالیم
 شد. یابیارزبا شدت باال کوتاه مدت  فعالیت یدر ط N95و  یجراح یهااستفاده از ماسک یکیولوژیزیاثرات فدیگر 

. (71نشان نداد )ا ر یو زمان خستگ ژنیتنفس، فشار خون، اشباع اکس ریتمدر ضربان قلب،  یقابل توجه رییتغ جینتا
 عانوا، اما استفاده از ردیگی( به طور گسترده مورد استفاده قرار مN95و  یجراح یها)ماسک RPDاگرچه استفاده از 

عروقی یقلبریکاوری  یهاپاسخ بر فعالیت با شدت کمتربا  سهیدر مقا نیسنگ یهاورزش نیماسک صورت در ح
 راتیأثشده است و تکنندگان انجام از شرکت یبا تعداد کم یمطالعات قبل ،نینشده است. عالوه بر ا یابیرزهرگز ا

در مردان در دوره ریکاوری  عروقییقلب ینشانگرها یفوق بر رو یهاتیفعال یدر ط RPDs دنیپوش یکیولوژیزیف
به شدت  عروقی یقلبریکاوری  یهاتفاوت در پاسخ یمطالعه بررس نیهدف از ا نیناشناخته است. بنابرا انسالیم

( در مردان N95و  یجراح یها)ماسک RPD شپوش زمان( در بیشینهفعالیت در مقابل  فعالیت زیربیشینهورزش )
 بود. 

 روش پژوهش
 ± 85/05متر؛ وزن:  سانتی 20/022 ± 7/6: قد سال؛ 11 ± 25/0مرد سالم بود )سن:  27مطالعه حاضر شامل 

 میبه شش گروه تقس ی( و به طور تصادفبر مجذور قد لوگرمیک 25/76 ± 56/0 :شاخص توده بدنی ؛لوگرمیک 67/80
کنندگان در صورت داشتن (. شرکتSUB  ،MAX؛SURSUB  ،SURMAX؛N95SUB ،N95MAXشدند )

اال، ، فشار خون بابتیمزمن از جمله آرتروز، د یهایماریو الکل و ب اتی، استعمال دخانیتنفسیقلب یهایماریب
 سطح ،٪95کمتر از  اشباع اکسیژن شریانیسطح  نیکنار گذاشته شدند. همچن پژوهش نیاز ا تیو برونش رطانس
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با  کیتماس نزد ای شیروز قبل از آزما 00 یدر ط گری، سابقه سفر به کشور دتریلدسی در گرم 00 ≥ نهموگلوبی
کنندگان همه شرکت زآگاهانه ا ینامه کتبتیمالک خروج بود. رضا RT-PCR قیاز طر COVID-19 مثبت ماریب

ان کنندگشرکت کیانجام ندادند. مشخصات دموگراف قیساعت قبل از تحق 70 یبدن نیتمر چیها هبه دست آمد. آن
اثرات مختلف  یبررس یبرا ینگر و تصادفندهیطرح آ کی از خالصه شده است. 0در جدول  یشیدر هر گروه آزما

 یجراح یاهکماسی )محافظ تنفس یها( با و بدون دستگاهزیربیشینهو  بیشینه فعالیت یهاشدت ورزش )پروتکل
 یریجلوگ یاز ورود ذرات تنفس تنفسی محافظ یهاشده است که ماسک رفتهیپذ یبه طور کل .استفاده شد (N95و 
کاربرد را در  نیشتریب N95و  یجراح یهاثر هستند. ماسکوم یتنفس یهاها و عفونتروسیکنند و در برابر ویم
-Benehal Model-8265 NIOSH) یجراح یهاتوسط افراد دارند. ماسک یمحافظ شخص زاتیتجه نیب

Approved N95 Particulate Filtering Facepieceو )  N95(Suavel® Protec Plus, Meditrade, 

Kiefersfelden, Germany)  افراد با استفاده از  یاند. سابقه پزشکشده یداریخر یپزشککاالهای از فروشگاه
 )ضربان قلب، فشار خون سیستولی، فشار خون یاتیح یپارامترهاارزیابی و  یبدن نهیپرسشنامه گرفته شد. معا

در مرحله اول از ( ECGو نوار قلب استراحت ))با استفاده از دستگاه اینبادی ( بدن  بیترک یریگ، اندازهدیاستولی(
د. دما و رطوبت دانشگاه مازندران انجام شسالمت در مرکز  یابیو ارز قیمراحل تحق تمام ها گرفته شد.آزمودنی

در جلسه جداگانه  یشیدرصد حفظ شد. مطالعه آزما 51-61و  گرادیدرجه سانت 76و  70 نیب بیبه ترت طیمح ینسب
در  لیما 0با سرعت  یروادهیجلسه آموزش شامل پ کیداوطلبان  دیبازد نیانجام شد. در اول یو قبل از آزمون اصل

را انجام دادند. قبل  یاصل نی( را انجام دادند و سپس تمریی)دوره آشنا قهیدق 01تا  5به مدت  بیساعت و بدون ش
. شدت و مدت ورزش کردن را انجام دهنددقیقه فرآیند گرم 5باید به مدت ، همه افراد یاز شروع آزمون اصل

با سرعت  دنیودهستهآ ای یروادهیشامل پ زیربیشینه رزشاصالح شد. پروتکل و یاز مطالعات قبل بیشینهو  بیشینهریز
 h/p/cosmos) لیتردم یبر رو قهیدق 71به مدت  زیربیشینه یبار کار کی در ٪5درجه شیب با  هیمتر بر ثان 10/0

Sports and Medical GmbH, Mercury model, Nussdorf-Traunstein Germany) ی. از سو(70) بود 
آزمون  انجام دادند: سه مرحله اول ریز راتییرا با تغتست اصالح شده بروس فعالیت بیشینه  یهاافراد در گروه گرید

آزمون  6تا  0شد. سپس مرحله  انجام ٪01 و ٪5 ،٪1 شیب در ساعت و لیما 2/0در  بیاصالح شده بروس به ترت
شد. در هر یک از مراحل  انجام ٪08 و ٪06 ،٪07 بیبا ش بیدر ساعت و به ترت لیما 5و  7/0، 5/7در  بیترت هب

 .توانست در صورت احساس خستگی به صورت اختیاری به روند آزمون پایان دهدفعالیت بیشینه آزمودنی میآزمون 
، SBP ،HRاز جمله  یی، فاکتورهاقهیدق 5و  1، 0در زمان های بعد از ورزش  ریکاوری یو در ط نتمری طول در

 Custo medشدند ) یریگاندازه ECG ستمیبه طور مداوم با استفاده از س ECG راتییو تغ نهیدرد در قفسه س

GmbH. 2000, XP, Vista Leibnizstr. 7. 85,521 Ottobrunn. Germany ،بر اساس حداکثر ضربان قلب .)
 یارهایمع .افتیخاتمه  بیشینهو  زیربیشینه فعالیتبود،  HRmax ٪81-91 و ٪51 - 61 بیضربان قلب به ترت یوقت

 <شی، افزافیعض وژنی، عالئم پرفدشدی تامتوسط  نیشامل آنژ یورزش یوگرافیالکتروکارد شیخاتمه آزما یبرا گرید
از  شتریب STع و ارتفا شیآزما انیکننده به پاشرکت لی، تماجهی، سرگکیستولیدر فشار خون س وهیمتر ج یلیم 01
 ولت بود. یلیم 0/1

رفه ح یپزشک اسیمانند قد و وزن با استفاده از مق یسنجتن یها، شاخصسالمتاز مرکز  دیبازد نیدر اول
شدند.  یریگدقت داشتند، اندازه لوگرمیک 0/1متر و  یسانت 0/1از نظر قد و توده بدن  بیکه به ترت ومتریبا استاد یا
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 ستمی( با استفاده از سWHRنسبت دور کمر به باسن ) ای( و نسبت دور کمر به لگن BMI) یشاخص توده بدن
-شد. مشخصات شرکت یریگ( اندازهMedigate Inc., BoCA x1, and Koreaبدن ) بیترک لیو تحل هیتجز

 کیوماتدستگاه فشار خون پن کیبا  کیاستولیو د کیستولینشان داده شده است. فشار خون س 0کنندگان در جدول 
(. فشار خون قبل Roosmax, Model ME701, and Switzerlandشد ) یریگ دازهبا کاف مناسب ان کیاتومات

 نیشد. عالوه بر ا یریگدر حالت نشسته اندازه ریکاوری قهیدق 5و  1 ،0 و در فعالیت، بالفاصله پس از فعالیتاز 
HR  ثبت شد.  دیل 07به طور مداوم با استفاده از نوار قلبDP طبق  وکاردیم ژنیبه عنوان شاخص مصرف اکس

( با استفاده از SpO2) یطیخون مح ژنیاشباع اکس یها یریگاندازه. DP = HR × SBPمحاسبه شد:  ریفرمول ز
هوازی توسط تست وینگیت تـوان بـی ( انجام شد.Brisk, Model PO16, and China) یمتر پالس انگشتیاکس
دقیقه گرم کردن روی چرخ  5ها برای اجرای تست وینگیت آزمودنی .هـا برآورد شدثانیـه ای بـرای آزمـودنی 11
سپس برحسـب وزن افـراد مقـاومتی برابر  .بدون مقاومت انجام دادند( ،ساخت سوئدe894  مدل مونارک،) ارسنجک

ثانیه با تمام توان رکاب بزنند که توسط رایانـه اوج،  11ها بمدت شد تا آزمودنیوزن بدن اضافه می % 5/2با 

اوج تـوان/  ) x 011} نیـز بـا اسـتفاده از فرمـول میـانگین و حداقل توان برآورد شد و از روی آنها شاخص خستگی
، فعالیتقبل از و حاصل ضرب دوگانه   . ضربان قلب و فشار خونتوان({ محاسبه گردید اوج –حـداقل تـوان 

ا، هبرای تجزیه و تحلیل داده شد. یریگدر حالت نشسته اندازه ریکاوری قهیدق 5و  1 ،0 و در فعالیتبالفاصله پس از 
و آمار استنباطی شامل شاپیروویلک جهت بررسی طبیعی  اریو انحراف مع نیانگیمهای آمار توصیفی شامل روشاز 

ها، از آزمون ها استفاده شد. در صورت طبیعی بودن دادهها و آزمون لون برای بررسی همگنی واریانسبودن داده
ا برای هگروه ها و در صورت وجود تفاوت بین گروه های بینگیری مکرر جهت تعیین تفاوتآنالیز واریانس در اندازه

 SPSSهای اماری با استفاده از نرم افزار تعیین محل تفاوت از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. کلیه تحلیل
(version 25.0 for Windows, IBM, and Armonk, NY, USAو در سطح ) 15/1 > p .نیا انجام شد 

 ینکیلسه هیاعالم شیرایو نیشده و مطابق با آخر دییدانشگاه مازندران تأ یورزش یولوژیزیمطالعه توسط گروه ف
 ( انجام شده است.IR.UMZ.REC.1399.019: ی)کد اخالق

 هایافته
، کیستولیدر ضربان قلب، فشار خون س یداراارائه شده است. تفاوت معن 0در جدول ها های توصیفی آزمودنیویژگی

،  HRمشاهده نشد. مرحله قبل از فعالیتمختلف در  یهاگروه نیب حاصل ضرب دوگانهو  کیاستولیفشار خون د
SBP  وDP های یافت؛ که در گروه شیافزاها در گروه هیپاسطح با  سهیدر مقا بعد از فعالیت بالفاصلهSURMAX 

 عالیت درفله بعد از . بالفاصفقط در گروه فعالیت زیربیشینه کاهش یافت SBPمعنادار بود. همچنین  N95MAXو 
فاوت ت فعالیت زیربیشینه یهاو گروه بیشینه فعالیت یهاگروه نیب DPو  HR ،SBPمختلف مانند  فاکتورهای

 فعالیت یهاگروه نیب فعالیتبعد از  قهیدق 5و  1 ،0 در DPو  HR نیب یداراوجود داشت. اختالف معن یدارامعن
 سهیدر مقا فعالیتبالفاصله بعد از  SBPسطح  نی. ب(1و  0 )نمودار افتیادامه  فعالیت زیربیشینه یهاو گروه بیشینه

 یتفاوت نهفعالیت زیربیشی یهاو گروه بیشینه فعالیت یهادر گروه فعالیت در دوره ریکاوریپس از  قهیدق 5و  1 ،0 با
ها گروه نیب یتفاوت چیمتفاوت بود و در مراحل بعد ه فعالیتفقط در بالفاصله بعد از  SBPکه  یدر حال؛ وجود نداشت

های همراه در مقایسه با گروه SURMAXو  N95MAXفقط در  SBPشد که  مشخص نیوجود نداشت. همچن
 .(7)نمودار  با ماسک، بالفاصله پس از فعالیت افزایش معنادار یافت
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 شیافزادر مرحله بعد از فعالیت بدون ماسک  با گروه سهیرا در مقا DPو  HRماسک نتایج نشان داد که  نیهمچن
البته قابل ذکر (. SUBدر مقابل  SURSUBو  N95SUB؛ MAXدر مقابل  N95MAXو  SURMAXدهد )یم

 فعالیت بیشینه یورزش یها( در گروهزیربیشینه ای بیشینه) یکسان نیماسک با تمراست روند افزایشی تاثیر مداخله 
در  نیپس از تمر قهیدق 1در  SURMAXبا  سهیدر مقا HR نی. همچنمعناداری نرسیدبه سطح  زیربیشینه ای

N95MAX  دقیقه بعد از فعالیت به حالت  1؛ به عبارتی دیگر سطح ضربان قلب در بازه زمانی است افتهین شیافزا
با  سهیدر مقا بیشینهفعالیت  یدارا یها( در گروهDPو  HR ،SBP)ی موردنظررهایحال متغ نیبا ا اولیه بازگشت.

از ورزش در  بودند. بالفاصله پس بیشتر یبدون ماسک به طور قابل توجه ایماسک  با فعالیت زیربیشینه یهاگروه
 یدارامعن تفاوت زیربیشینه فعالیت یهاو گروه بیشینه فعالیت یهاگروه نیب DPو  HR ،SBPعوامل مختلف مانند 

دقیقه بعد از فعالیت مقادیر  5در دوره ریکاوری  تفاوت نداشت. نیبر ا یریکه نوع ماسک تأث ی، در حالداردوجود 
دقیقه  1ضربان قلب و حاصل ضرب دوگانه نسبت به دوره بعد از فعالیت کاهش معناداری داشت؛ همچنین نسبت به 

عناداری مهای فعالیت بیشینه با ماسک و بدون ماسک روند کاهشی داشت، ولی به سطح بعد از فعالیت در گروه
 نرسید

 یفی آزمودنی ها در گروه های مختلفویژگیهای توص :1 جدول
 

 

 

 گروه
 سن

 )سال(

 وزن

 )کیلوگرم(

شاخص توده 

 بدنی

)2(kg/m 

حداکثر اکسیژن 

 مصرفی

(ml/kg/min) 

 اوج توان

 )توان(
WHR 

 

ماسک 

N95 +

 زیربیشینه

77/0±11 18/70±22/90 05/6±17/79 18/7±50/18 79/708±0/0112 18/1±97/1 

ماسک 

N95 +

 بیشینه

17/2±11/72 68/2±90/22 87/7±79/70 11/7±56/07 75/797±2/0081 15/1±87/1 

ماسک 

جراحی+ 

 زیربیشینه

15/6±81/11 00/01±95/95 90/7±87/11 78/1±06/01 90/792±7/0712 11/1±88/1 

ماسک 

جراحی+ 

 بیشینه

10/1±72 05/08±05/29 72/0±09/76 69/0±6/00 62/115±7/0705 11/1±81/1 

 82/1±11/1 0/0700±20/750 71/01±60/0 68/71±68/0 66/29±75/01 17±00/01 زیربیشینه

 81/1±17/1 9/0702±22/518 08/01±55/1 5/76±26/1 72/81±27/01 81/17±21/6 بیشینه
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 . فعالیتبر ضربان قلب در دوره بعد از  فعالیت و ماسک مداخله ریتأث :1نمودار 
 حلادار در مرامعن اختالف + .دقیقه بعد از فعالیت 0و  هیپا مقایسه با سطحدر بعد از فعالیت بالفاصله  معنادار تفاوت •

با بالفاصله  سهیدار در مقاامعن تفاوت •• .زیربیشینه در مقابل گروه بیشینه یهاگروه نبعد از فعالیت بی قهیدق 1بالفاصله و 
 زیربیشینه. یهادر مقابل گروه ی فعالیت بیشینههاگروه نیدار بامعن تفاوت ++. سطح پایهو  فعالیتبعد از 

 

 . فعالیتدر دوره بعد از  فشار خون سیستولیبر  فعالیت و ماسک مداخله ریتأث :2نمودار 
 .هیپا مقایسه با سطحدر بعد از فعالیت بالفاصله  معنادار تفاوت •
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 . فعالیتدر دوره بعد از  حاصل ضرب دوگانهبر  فعالیت و ماسک مداخله ریتأث :3نمودار 
 حلادار در مرامعن اختالف + دقیقه بعد از فعالیت. 0و  هیپا مقایسه با سطحدر بعد از فعالیت بالفاصله  معنادار تفاوت •

با بالفاصله  سهیمقادار در امعن تفاوت •• زیربیشینه. در مقابل گروه بیشینه یهاگروه نبعد از فعالیت بی قهیدق 1بالفاصله و 
 زیربیشینه. یدر مقابل گروه ها ی فعالیت بیشینهگروه ها نیدار بامعن تفاوت ++سطح پایه. و  فعالیتبعد از 

 
ل ضرب حاصو  کیستولیدر ضربان قلب، فشار خون س یداراتفاوت معنهمچنین تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد 

و  HR ،SBP. (0-6)نمودارهای  وجود ندارد از فعالیت تست وینگیتمرحله قبل مختلف در  یهاگروه نیب دوگانه
DP ؛یافت شیافزا یها به طور قابل توجهدر همه گروه هیپاسطح با  سهیدر مقا بعد از فعالیت بی هوازی بالفاصله 

دوگانه دقیقه بعد از فعالیت سطح حاصل ضرب  0ها مشاهده نشد. در دوره ریکاوری اما تفاوت معناداری بین گروه
کاهش معناداری  N95MAXو  SUBنسبت به گروه های  SURSUBدقیقه بعد از فعالیت در گروه  1و  0در دوره 

و  N95(. همچنین نتایج نشان داد که انواع ماسک تنفسی )6)نمودار  (p=0.000 ،p=0.001)به ترتیب  داشت
جمله اوج توان و شاخص خستگی در های مرتبط با تست وینگیت از جراحی( تاثیر معناداری بر سطح شاخص

 (.8و  2)نمودار  های مختلف نداردگروه

 بحث و بررسی
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مداخله ماسک با شدت فعالیت یکسان )بیشینه یا زیربیشینه( تغییر معناداری را در 

نه موجب یا زیربیشی های بیشینهسطوح ضربان قلب، فشار خون سیستولی و حاصل ضرب دوگانه در بین گروه
شینه با و های فعالیت زیربیهای با فعالیت بیشینه در مقایسه با گروهشود؛ همچنین متغیرهای موردنظر در گروهنمی

بدون ماسک افزایش معناداری داشت. قابل ذکر است که تغییرات فاکتورهای ضربان قلب، فشار سیستولی و اکسیژن 
ا شرایط )بیشینه یا زیربیشینه( ب های با فعالیت یکساند از فعالیت در گروهمصرفی میوکارد در دوره ریکاوری بع

 یاجتماعاضطراب به  یاز سندرم حاد تنفس یناش COVID-19 استفاده از ماسک یا بدون ماسک معنادار نبود. پاندمی
طره ذرات ق قیکرونا از طر روسیکه انتقال و تحقیقات مختلف نشان می دهدشده است. تبدیل در سراسر جهان 

ح آلوده سطو قیاز طر روسیکه و برخی اطالعات حاکی از آن است نیافتد. همچنیدر افراد مختلف اتفاق م یتنفس
های آمریکا استفاده و مراکز کنترل و پیشگیری بیماری سازمان بهداشت جهانی. (71،77) منتقل شودتواند نیز می

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

N95sub N95max Sursub Surmax sub max

ه 
گان

دو
ب 

ضر
ص

حا
(

وه
جی

ر 
مت

ی 
یل

ر م
 د

به
ضر

)
پیش  بالفاصله بعد دقیقه1 دقیقه3 دقیقه5



 099  عروقی متعاقب فعالیت با ماسکریکاوری قلبی

ند. الزم کنهای عمومی به دلیل عدم فاصله اجتماعی توصیه مینبرای پوشاندن صورت در مکارا از ماسک یا پارچه 
ه مطالعات نشان داد ک جیاست. نتا یجهان استفاده از ماسک صورت اجبار یاز کشورها یاریبه ذکر است که در بس

. اطالعات (71) شوندیمتر در فضا پخش م 01و  5در  بیبه ترت دنیکوچک هنگام راه رفتن و دو یتنفس تقطرا
انواع  ریأثت و است ابیکم یبدن تیاستفاده از ماسک صورت در هنگام فعال یکیولوژیزیو اثرات ف یمنیمورد ادر 

 یقلب ( بر عواملبیشینه ریدر مقابل ز بیشینه) یمختلف ورزش بدن یها( با شدتیجراح و N95صورت ) یهاماسک
 یکارکنان بهداشت بررس نیدر ب لیتردم یرور برفتن راه همراه باماسک  ریتأث ایدر مطالعه نشده است. یابیارز

 .(70) وجود ندارد یکیولوژیزیدر عوامل ف یدارانشان داد که تفاوت معن جیشد. نتا

 

  .تست وینگیتدر دوره بعد از  ضربان قلببر  فعالیت و ماسک مداخله ریتأث :4 نمودار
 1معنادار در  تفاوت +. sursubنسبت به گروه  N95maxو  subهای دقیقه بعد از فعالیت در گروه 0 معنادار در تفاوت •

 sursubنسبت به گروه  N95maxو  subهای دقیقه بعد از فعالیت در گروه

 

 تست وینگیتدر دوره بعد از  فشار سیستولیبر  فعالیت و ماسک مداخله ریتأث :5 نمودار
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 . تست وینگیتدر دوره بعد از  حاصل ضرب دوگانهبر  فعالیت و ماسک مداخله ریتأث :6 نمودار
 1در مرحله  SURSUBبا گروه  معنادار تفاوت +دقیقه بعد از فعالیت.  0در مرحله  SURSUBبا گروه  معنادار تفاوت •

 دقیقه بعد از فعالیت.

 

 

 
 تست وینگیتدر دوره بعد از  شاخص خستگیبر  ماسک مداخله ریتأث :7 مودارن
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 در گروه های مختلف اوج توانبر  ماسک مداخله ریتأث :8 نمودار

 

 یرهایمتغ یراه رفتن بر رو قهیدق 6-5 یرا ط N95 ای یاستفاده از ماسک جراح ری، محققان تأثگریدر مطالعات د
مختلف وجود  یهاهگرو نیب یکیولوژیزیف یرهایدر متغ یتفاوت چینشان داد که ه جیکردند. نتا یابیارز یکیولوژیزیف

ای نشان داده شد که مقادیر ضربان قلب در گروه تجربی که ماسک جراحی از طرفی دیگر در مطالعه. (76،75) ندارد
)به عنوان مثال  یکینامی، عملکرد همودگرید پژوهشیدر مقابل در  (.72را در حین فعالیت استفاده کردند، باالتر بود )

HR  ،SV  ،CO  ،BP ماسک ای یکه از ماسک جراح یدر حال فعالیت( در پاسخ به N95 مشابه ندکردیاستفاده م ،
 چیکه ه است تحقیق حاضر یهاافتهی همسو با ریاخ پژوهش یهاافتهی. (78) و تفاوتی مشاهده نشد گروه کنترل بود

حقیق های این ت. یافتهآوردیرا به دست نم فعالیتپس از  کینامیماسک بر عملکرد همودنقش از  یوجهاثر قابل ت
دارد، به جز نبییشینه و زیریشینه  نیدر دو شدت تمر یکینامیبر عملکرد همود معناداری ریماسک تأث نوعکه نشان داد 

مال احت نیا؛ بود شتریب فعالیت بیشینهبعد از  قهیدق 0در  N95MAXدر مقابل  SURMAXکه در  ضربان قلب

پس از  ریکاوریدر طول  قهیدق 0در  HR بازگشتمانع از  یجراح ماسکنسبت به  N95ماسک  وجود دارد که

تواند باعث می N95در مطالعات گذشته نشان داده شده است که استفاده از ماسک تنفسی  شود. فعالیت بیشینه
(. 79اشد )بافزایش دی اکسید کربن و کاهش میزان اکسیژن شود که احتماال به دلیل تنفس مجدد هوای بازدمی می

تواند یشناخته شده است که به نوبه خود م chemoreflex0از  یاشن سمپاتیکی کیتحر به عنوان یطیشرا نیچن

 N95با ماسک  فعالیت همراهپس از  ضربان قلب شتریب ریمقاد جهیدر نت(. 11) و فشار خون شود یکاردیمنجر به تاک
ه داشت که توج دیحال با نیمربوط باشد. با ا سمپاتیکی کیخون و تحر یدر گازها شتریب راتییممکن است به تغ

 یورزش با حداکثر شدت ممکن است برا نیدر ح N95از آن است که استفاده از ماسک  یما حاک یهاافتهیاگرچه 

در مقایسه با گروه  یو جراح N95 ی ماسکهاگروه نیب یداراتفاوت معناما قلب مضر باشد،  کیوتروپعملکرد کرون

 فعالیت نی( در حیجراح ای N95که استفاده از ماسک صورت )د دهنتایج نشان میمشاهده نشد. فعالیت بدون ماسک 
قابل ذکر است که تغییرات ضربان . (10) شودیمشابه ورزش بدون ماسک م باًیتقر یکینامیمنجر به عملکرد همود
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استفاده کردند در افراد سالم ارزیابی شده است؛ این شرایط ممکن  N95قلب بوجود امده در گروهی که از ماسک 
 ریه مقادک یهنگام نیعالوه بر ابرای افراد مسن و یا بیماران قلبی عروقی و یا تنفسی کامال متفاوت باشد.  است

HR  ،SBP و DP  پس از  یکاوریر از دروه قهیدق 1و  0 یشود، در طیم سهیمقا فعالیت وینگیتبالفاصله پس از

الزم  نی. همچنندتر بودنییپا یبه طور قابل توجه ،(DPو  HR) 0 قهیبا دق سهیدر مقا 1 قهیدر دق نیو همچن فعالیت

مختلف مشاهده نشده های ها با ماسکگروه نیدر ب DPو  HR  ،SBP یبرا معناداریتفاوت  چیبه ذکر است که ه

 شتریب نیفقط در بالفاصله پس از تمر MAXبا  سهیدر مقا SURMAXدر  DPو  HR ریمقاد وجود، نیا اب است.

. از طرفی نتایج است نیدر بالفاصله بعد از تمر SUBاز  شتریب MAXفقط در  SBPمشخص شد که  نیهمچن .بود

سطح اکسیژن مصرفی میوکارد  SURSUBدقیقه ریکاوری بعد از تست وینگیت در گروه  1و  0نشان داد که در دوره 

ی با فعالیت بیشینه هاکاهش معناداری داشت؛ ولی تفاوتی در بین گروه N95MAXو SUBنسبت به گروه های 
مشاهده نشد. این احتمال وجود دارد که کاهش ضربان قلب معنادار در این گروه به سطح آمادگی باالتر قلبی عروقی 

در هنگام  N95دهد که استفاده از ماسک یما نشان م جیالزم به ذکر است که اگرچه نتادر این گروه مرتبط باشد. 
فاوت باالتر باشد، اما ت وکاردیم ژنیعملکرد قلب مضر باشد و مصرف اکس یورزش با شدت حداکثر ممکن است برا

 مشاهده نشد. فعالیت بدون ماسک و  یجراح یهابا گروه سهیدر مقا یقابل توجه

و یا جراحی تاثیر بر فاکتورهای مرتبط با تست  N95همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از ماسک 
زش پس از ور یکاهش ضربان قلب و مدت زمان بهبود زانیموینگیت از جمله اوج توان و یا شاخص خستگی ندارد. 

 HR یمحققان بهبود راًیاخ. شود یاستفاده م یعروق یقلب یآمادگ یمعموالً به عنوان شاخص ها نیمتوسط تا سنگ
 HRین سطح میانگ .اندکرده یابیارز کیپاراسمپات تیاز فعال یبه عنوان شاخص لیتردم فعالیت روی شیرا پس از آزما

ش های ماسک همراه با فعالیت افزایدقیقه بعد از فعالیت در گروه فعالیت بدون ماسک در مقایسه با گروه 0در مرحله 
در مرحله بالفاصله بعد از فعالیت  HRرمعنادار غیرمعناداری داشت. شاید این افزایش غیرمعنادار به دلیل افزایش غی
راحی و های جهای دویدن زیربیشینه با ماسکدر گروه دویدن با شدت زیربیشینه بدون ماسک در مقایسه با گروه

N95 .ها در این گروه بخشی از این روند را توجیه این احتمال وجود دارد که آمادگی قلبی عروقی کمتر آزمودنی  باشد
شرایط پاندمی کرونا و محدودیت در دسترسی به تعداد بیشتر آزمودنی ها با ترکیب بدنی در دامنه  ا توجه بهبکند. 

که حائز شرایط ورود به فرایند تحقیق سال  01تا  71 یسن نیانگیسالم با م بسیار نزدیک به هم، تالش شد مردان
و بویژه  های سنی از قبیل کودکان و نوجوانانسایر ردهتوان به  یمطالعه را نم نیا جینتا نی، بنابراباشند، انتخاب شوند
تفاده احتمال وجود دارد که اس نیداد. ا میتعم ای و یا دارای مشکالت تنفسیی زمینهماریببا افراد سالمند و همینطور 

با توجه به د. باش داشته یعروقیبقل ستمیدر س یمختلف راتییتغهای متفاوت با ویژگیمختلف در افراد  یهااز ماسک
فاده از مدت استیاثر مزمن و طوالناینکه در این تحقیق اثر یک جلسه فعالیت حاد مورد بررسی قرار گرفته است، 

 تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. در تحقیقات بعدی میماسک با ورزش منظم 

 گیرینتیجه
حاصل ضربان قلب، فشار  یبر رو یمنف ریتأث فعالیتهنگام  یجراحیا  N95ماسک  نتایج این تحقیق نشان داد که

به سطح  یکاوریدوره ر قهیدق 1در  فعالیتبعد از عروقی قلبی یرهایمتغندارد و  سیستولی و حاصل ضرب دوگانه
 یماریب یدر ط اندتویما نشان داد که استفاده از ماسک صورت همراه با ورزش در افراد سالم م جیبازگشت. نتا هیپا

 فعالیتز بعد ا یبر عملکرد قلب یریچشمگمنفی اثرات  نکهیبدون ا ردیمورد استفاده قرار گ COVID-19 ریگهمه
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دهد که پاسخ ریکاوری متغیرهای همودینامیکی پس از فعالیت و در های ما نشان میدر مجموع یافته داشته باشد.
یت توانند ماسک را در حین فعالگیرد و افراد میدوره ریکاوری در افراد سالم تحت تاثیر استفاده از ماسک  قرار نمی

 مورد استفاده قرار بدهند. COVID-19در طول بیماری 
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Abstract  

Background and Purpose: The aim of this study was to evaluate cardiovascular recovery 

after running on a treadmill with different intensities with N95 and surgery masks in men.  

Methodology: 72 healthy men were randomly divided into six groups: 1. Surgery + 

submaximal, 2. N95 + submaximal, 3. Surgery + maximal, 4. N95 + maximal, 5. Sub 

maximal without mask, 6. Maximal without mask. The sub-maximal and maximal exercise 

protocols included running at a speed of 1.34 m / s with 5% for 20 minutes on a treadmill 

and a modified Bruce test, respectively.  

Results: Hemodynamic factors were measured before, immediately, 1, 3 and 5 minutes after 

exercise. In the analysis of data, analysis of variance in repeated measures were used. During 

the recovery period after exercise, Changes in heart rate, systolic pressure, and myocardial 

oxygen consumption were not significant in groups with the same exercise (maximal or 

submaximal) with or without masking conditions. Heart rate was higher in SURMAX vs. 

N95MAX at 1 min after maximal exercise. HR, SBP, and DP were significantly lower 

immediately after anaerobic exercise within 1 and 3 min of the post recovery period.  

Conclusion: Results showed that facial masks with exercise in healthy individuals can be 

used during COVID-19 pandemic disease, without having negative effects on postoperative 

cardiac recovery performance. 
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