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ABSTRACT
Objectives Endothelin-1 is a strong constrictor of blood vessels that is secreted by endothelial cells and
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identified as the strongest vascular constrictor. The aim of the present study was to investigate the effect
of eight week aerobic exercise on the endothelin-1 concentration of plasma and its relationship with
blood pressure in elderly postmenopausal women.
Methods & Materials A total of 20 menopausal women (with the average age of 67.85±5.67 years , height
153.50±7.7 cm, weight 66.16±11.96 kg, BMI of 28.15±4.98, fat percentage of 18.41±3.65, and WHR of
0.92±0.04) were selected and randomly assigned into two groups of ten each. The experimental group
underwent eight weeks of aerobic training spanning across three sessions in a week with the intensity
of 60 to 70% of maximum heart rate. The resting level of endothelin-1 concentration along with the
systolic and diastolic blood pressure for each participant were measured and recorded before and after
eight weeks of exercise .Paired t-test was used for investigating the changes within the group while the
independent t-test was used for investigating the differences between the groups. Pearson correlation
coefficient was used for investigating the relationship between endothelin-1 and blood pressure. A significance level less than 0.05 were considered to be significant.
Results The result of this study showed that one duration of aerobic exercise had a significant effect on
endothelin-1 plasma density (P<0.01) and decreasing systolic (P<0.01) as well as diastolic(P=0.002) blood
pressure in older women. A direct correlation was established between endothelin-1 and systolic blood
pressure (P=0.59). Nevertheless, no correlation was noted between endothelin-1 and diastolic blood
pressure (r=0.39).
Conclusion It was concluded that single duration of aerobic exercise with the agreed intensity and volume
could decrease the systolic and diastolic blood pressure and the endothelin-1 concentration of plasma.
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 -1گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 -2گروه رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 23 :اسفند 1394
تاریخ پذیرش 26 :خرداد 1395

اهداف اندوتلين 1-تنگكننده قوي عروق است كه بهوسيله سلولهاي اندوتليال عروقي ترشح و بهعنوان قويترين تنگکننده عروقي
شناخته میشود .هدف اين تحقيق مطالعه تأثير يک دوره تمرين هوازي بر غلظت اندوتلين 1-پالسما و رابطه آن با فشارخون زنان يائسه
بود.
مواد و روشها  20زن يائسه با ميانگين سن  67/85±5/67سال ،قد  153/50±7/7سانتيمتر ،وزن  66/16±11/96کيلوگرم ،شاخص توده
بدني  28/15±4/98مترمربع ،درصد چربي  18/41±3/65و نسبت دور کمر به لگن  0/92±0/04سانتيمتر بهصورت هدفمند انتخاب و
بهطورتصادفي به دو گروه  10نفره كنترل و تجربي تقسيم شدند .گروه تجربي هشت هفته (سه روز در هفته) تمرين هوازي با شدت  60تا
 70درصد حداکثر ضربان قلب را انجام داد .قبل و بعد از هشت هفته تمرين ،سطح استراحتي غلظت اندوتلين 1-فشارخون سيستوليک و
دياستوليک اندازهگيري و ثبت شد .براي بررسي تغييرات درونگروهي از آزمون تی همبسته و تفاوتهاي بينگروهي از آزمون تی مستقل
و براي بررسي رابطه بين اندوتلين و فشارخون از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد .سطح معنيداري  t>0/05درنظرگرفته شد.

کلیدواژهها:

اندوتلين ،1-فشارخون،
زنان يائسه ،تمرين
هوازي

یافته ها نتايج اين تحقيق نشان داد يك دوره تمرين هوازي تأثير معنيداري بر كاهش غلظت اندوتلين 1-پالسماي زنان يائسه
دارد ( .)P=0/005همچنين يك دوره تمرين هوازي بر كاهش فشارخون سيستوليک ( )P=0/003و دياستوليک ( )P=0/002زنان
يائسه تأثير معنيداري میگذارد و بين غلظت اندوتلين 1-و فشارخون سيستوليك همبستگي مستقيمي وجود دارد (.)P=0/59
بااينحال بين غلظت اندوتلين 1-و فشارخون دياستوليك همبستگي مشاهده نشد (.)r=0/39

نتیجهگیری با توجه به كاهش غلظت اندوتلين 1-پالسما و کاهش فشارخون سيستوليک و دياستوليک بر اثر تمرين هوازي و با توجه
به رابطه اندوتلين 1-با فشارخون سيستوليک بهنظر ميرسد يک دوره تمرين هوازي با اين شدت و حجم ميتواند در کاهش فشارخون
سيستوليک و دياستوليک و نيز کاهش غلظت اندوتلين 1-پالسما بهعنوان عامل خطر ايجاد پرفشاري خون زنان يائسه مؤثر باشد.

مقدمه
سالمندي بيماري نيست ،بلکه يک فرايند زيستشناختي
بهشمار میآید که با تغييرات و مشکالت متعددي در بدن انسان
همراه است .با شروع يائسگي و عدمترشح استروژن در بانوان،
مشکالت و خطراتي در زندگي آنان بهوجود میآید که از جمله
مهمترين آنها باالرفتن خطر ابتال به بيماريهاي قلبي-عروقي و
در رأس آنها پرفشاري خون و مشكالت عروق كرونري است که
میتواند زندگي فرد را محدود کند.
براساس گزارش مرکز آمار ايران ،جمعيت سالمندان کشور در

سال  5/8 1370درصد ،در سال  6/6 1375درصد و در سال
 7/5 1385درصد کل جمعيت کشور بوده است و پيشبيني
ميشود که اين آمار در سال  1405به  9درصد افزایش یابد [.]2
بهطورکلي مشخص شده است فقدان عملکرد مناسب
سلولهاي اندوتليال نهتنها عالیم بيماريهايي مانند فشارخون،
کلسترول باال و آترواسکلروز است ،بلکه با افزايش سن نيز ارتباط
دارد .سالمندي باعث اختالل عملکرد اندوتليال آئورت و مقاومت
کم عروق ميشود .تغيير در عملکرد اندوتليال با پيري ،ممکن
است موارد مهم باليني را دربرداشته باشد و بيماريهاي قلبي-
عروقي را بهوجود آورد .سلولهاي اندوتليال عروقي با توليد مواد
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فعالکننده عروق مانند اندوتلين1-و نيتريک اکسايد ،نقش مهمي
در تنظيم فعاليتهاي عروقي برعهده دارند [.]1
اندوتلين 1که در سال  1985توسط ياناگيزاوا و ماساکاي کشف
شده است ،عامل منقبضکننده عروقي بهشمار میآید كه از
اندوتليوم آزاد میشود و محل اصلي سنتز آن ،بيشتر سلولهاي
اندوتليال است .اندوتلين شامل نوع  2 ، 1و  3است و همگي
دارای  21اسيدآمينه هستند و فقط در چند نوع اسيدآمينه ،باهم
اختالف دارند که در ميان آنها اندوتلين 1-نسبت به بقيه از غلظت
باالتري برخوردار است.
اندوتلين ،1-تنگكننده قوي عروقی است كه بهوسيله
سلولهاي اندوتليال عروقي ترشح ميشود .اين ماده بهعنوان
قويترين تنگکننده عروقي شناخته شده است و اثر انقباضي آن
ده برابر بيشتر از آنژيوتانسين ،2-وازوپرسين و نوروپپتيد  Yاست.
بعد ازكشف اندوتلين ،1-دو نوع اندوتلين ديگر نيز شناخته شد
كه اندوتلین 2-و اندوتلین 3-نامگذاري شد .اين ماده بهواسطه دو
نوع گيرنده که در غشاي سلول قرار دارد ،گيرنده نوع )A(ETAو
گيرنده نوع ) B(ETBاثر خود را اعمال ميکند [.]2
ازطرفديگر ،اندوتلين 1-در ايجاد و پيشرفت آترواسكلروز
دخالت دارد .در عروق آترواسكلروتيك ،تغييرات مشخص و بارز
سلولي با اختالل در روند انتقال يونهاي كلسيم همراه است .با
وجود پيشرفتهاي قابلتوجه در علوم پزشكي ،هنوز آترواسكلروز
يكي از علل اصلي بيماريهاي قلبي-عروقي محسوب ميشود.
اين بيماري يك فرايند عروقي پیشرونده با منشأ ساباندوتليال
است كه در اثر عوامل مختلف از جمله رژيم پُرچرب شروع و
بهتدريج بهصورت پالكهاي آترواسكلروزي ظاهر میشود كه
عوارض متعددي از جمله انواع بيماريهاي قلبي-عروقي را
بهدنبال خواهد داشت .افزايش غلظت اندوتلين 1-بهعنوان يكي از
عوامل مهم ايجاد و پيشرفت آترواسكلروز مطرح است [.]3
عالوهبراین مشخص شده است فعاليت بدني و ورزش ،باعث
افزايش گيرندههاي اندوتليني  Bدر عضالت صاف ميشود که اين
نوع گيرنده به انقباض برونش منجر ميشود .همچنين ،گيرنده
 Bاندوتلين سلولهاي اندوتليال از طريق افزايش ميزان نيتريک
اکسايد به گشادشدن عروق منجر ميشود .گيرندههاي  ETAبيشتر
در قلب و عضالت صاف عروق وجود دارد ،درحاليکه گيرندههاي
 ETBتوزيع بيشتري دارد و عمدتاً در کليه ،رحم ،سيستم عصبي
مرکزي و سلولهاي آندوتليال عروق يافت ميشود.
گیرندههای  ETAواسطه اصلي انقباض عروقي بهوسيله
اندوتلين است ،درحاليکه تحريک گيرندههاي  ETBموجب توليد
نيتريک اکسيد ميشود [ .]6اندوتلين1-عالوهبر پالسما ،در ريه
طبيعي نيز وجود دارد و بهطورعمده در اندوتليوم عروق ريوي
1. Endothelin
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و سلولهاي عضله صاف عروقي و اپيتليوم مجاري هوايي ترشح
ميشود [ .]2برخي از محققان نيز به اين تأثيرات اشاره کردند
که از جمله ميتوان به گرکوسکي و همکاران ( ،)2012ميدا و
همکاران ( ،)2011سيجي و همکاران ( )2011و پيتساووس و
همکاران ( )2011اشاره کرد.
ازآنجایيكه در توليد اندوتلين 1-عوامل مختلف رئولوژيك
خون و عوامل عصبي-هورموني (مانند آنژيوتانسين  2و آرژنين
وازوپرسين) نقش دارد و عوامل نامبرده نيز تحتتأثير ورزش
ميتواند تغییر يابد و با توجه به اينکه بیان گيرندههاي نوع B
اندوتليال نيز طي ورزش افزايش مييابد؛ بنابراين ،انتظار ميرود
آثار گشادکنندگي عروقي اندوتلين1-با افزايش گيرندههاي نوع
 Bبه کاهش فشارخون سيستوليک و دياستوليک و نیز افزايش
جريان خون ريوي و افزايش ظرفيت تنفسي کمک کند.
اندوتلين 1-از طريق گيرنده اندوتلين  Bسلول اندوتليال
بهواسطه توليد مواد گشادكننده مشتق از اندوتليوم مانند نيتريك
اكسيد ( )NOباعث القای گشادشدگي عروق ميشود كه احتماالً
بهواسطه خنثيکردن فيزيولوژيك عملكرد منقبضكننده عروقي
گيرنده اندوتلين  Aاست [ .]3مطالعات نشان داده شده است سه
ماه ورزش ميزان بيان ژن اندوتلين 1-در ريه را افزايش ميدهد
که اين تغييرات ميتواند بر جريان خون ريوي آثار مثبت داشته
باشد [.]1
افزايش سن و پرفشاري خون ،دو عامل اصلي خطرناک
برای بيماريهاي قلبي-عروقي بهشمار میرود .بيشتر عوارض
قلبي-عروقي هم با سن و هم با پرفشاري خون همراه است و
باعث عدمکارآيي اندوتليال و بهطورخاص ،عدمکنترل وازوموتور
ميشود .ورزش منظم هوازي با کاهش شيوع بيماريهاي قلبي-
عروقي ( )CVDهمراه است [ .]10يکي از واکنشهاي احتمالي
به هر نوع ورزش منظم هوازي ،کاهش خطر بيماريهاي قلبي-
عروقي و آثار مثبت و سودمند روي عملکرد وازوموتور است [.]40
عالوهبراين ،بهبود عملکرد وازوموتور عروقي با کاهش حوادث
قلبي-عروقي مرتبط است.
مطالعات متعددي نشان ميدهد ورزش هوازي ،گشادشدن
عروقي وابسته به اندوتلين را در افراد سالم مسن و بيماران با
فشارخون باال افزايش ميدهد [ .]4براي مثال 12 ،هفته تمرين
هوازي با شدت متوسط ،اثر معکوسي در مقايسه با افزايش سن
در کاهش عملکرد گشادکنندگي اندوتليال در مردان غيرفعال
داشت [ .]11مطالعات اخير نیز نشان داده است ورزش هوازي
با شدت متوسط ،بیشتر باعث کاهش اندوتلين 1-و ورزش باعث
کاهش عملکرد سيستم فعالکننده اندوتلين 1-ميشود که اين
موضوع ممکن است براي درک آثار سودمند ورزش بر جلوگيري
و درمان پرفشاري خون و نيز کاهش خطر آترواسکلروز همراهي
معنيداري داشته باشد [.]3
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ميدا و همکاران ( )2011در تحقيق خود روي  6جوان سالم
 26ساله ،نشان دادند هشت هفته تمرين مقاومتي (سه روز در
هفته) ،باعث کاهش غلظت اندوتلين 1-ميشود [ .]26گري و
همکاران ( )2011نيز در تحقيقي روي  13مرد جوان و  15مرد
سالمند ،دريافتند با افزايش سن ،غلظت اندوتلين 1-پالسما
افزايش مييابد ،ولي با ورزش هوازي کاهش پيدا ميکند [.]15
سيجي و همکاران ( )2011نیز در تحقيقي روي مردان چاق،
دريافتند کاهش وزن ناشي از هرگونه فعاليت بدني ،ميتواند
غلظت اندوتلين 1-را کاهش دهد [ .]28سامانتا و همکاران
( )2009نيز در تحقيقي مروري ،آثار ورزش و فعاليت بدني را بر
عملکرد سلولهاي اندوتليال (سلولهاي ترشحکننده اندوتلين)1-
بررسي کردند و درنهايت بديننتيجه رسيدند که فعاليت ورزشي
آثار مطلوبي بر کاهش و تنظيم عملکرد اين سلولها دارد [.]35
ازسویدیگر ،نتايج برخي از پژوهشها متفاوت است .نتايج
بهدستآمده از مطالعه احمدياصل و همكاران ( )2008روی
موشهاي صحرايي نر نشاندهنده اثر ورزش هوازي بر افزايش
ميزان بيان  mRNAاندوتلين 1-در ريه بود [ .]37سيجي و
همكاران ( )2006در تحقيق خود به بررسي اثرات تمرينات
مقاومتي کوتاهمدت پا بر عملكرد شرياني در مردان مسن انجام
دادند و دريافتند سختي عروق با تمرينات مقاومتي تغييري
نميکند.
تراكم اسيدنيتريك پالسما ( )NOبهعنوان ماده پايدار نهايي
(نيترات و نيتريت) پس از تمرينات مقاومتي افزايش يافت و
هيچ تغييري در غلظت پالسمايي اندوتلين 1-ديده نشد [.]40
هيلمي و همكاران ( )2005با مقايسه سطح اندوتلين 1-پالسما
در بيماران دچار پوكي استخوان و افراد سالم نیز به اين نتيجه
رسيدند و تفاوتهاي معنيداری در سطوح اندوتلين 1-پالسما در
بين گروههاي ورزش و کنترل مشاهده نکردند []19
با توجه به اينکه افراد سالمند بيشترين ميزان ابتال به فشارخون
را دارند و در بين سالمندان ،بانوان سالمند بهدليل مشکالت
يائسگي و عدمترشح استروژن و کمتحرکی بيشتر از مردان
سالمند دچار مشکالت تنفسي و مشکالت ناشي از فشارخون
ميشوند [ ،]5بنابراين ،مطالعه اين افراد از اهميت قابلتوجهي
برخوردار است .با توجه به موارد مذکور و تأثير اندوتلين بر بهبود
مشکالت تنفسي و پرفشاري خون ،اهميت وجود اندوتلين1-
در سالمتي قلب و ريهها ،تأثير احتمالي ورزش بر اندوتلين1-
و تناقضات ذکرشده و همچنين بهدليل تحقيقات محدود در اين
زمينه در کشورمان ،در اين پژوهش تأثير بلندمدت تمرين هوازي
بر ميزان ترشح اندوتلين 1-زنان يائسه و بررسي رابطه احتمالي
آن با فشارخون موردبررسي قرار گرفت.

روش مطالعه
اين تحقيق از نوع نيمهتجربي بود که بهصورت پيشآزمون-

پسآزمون با گروه کنترل اجرا شد و  20زن سالمند (با ميانگين
سن  67/85±5/67سال ،قد  153/50±7/70سانتيمتر ،وزن
 66/16±11/96کيلوگرم ،شاخص توده بدني 28/15±4/98
مترمربع ،درصد چربي  18/41±3/65و نسبت دور کمر به لگن
 0/92±0/04سانتيمتر) بهصورت هدفمند بهعنوان آزمودنيهاي
اين تحقيق انتخاب شدند.
آزمودنيهاي منتخب سابقهای در شرکت در تمرينهاي هوازي
و مقاومتي نداشتند و به بيماريهاي قلبي يا بيماريهاي خاص نيز
مبتال نبودند .آزمودنيهاي موردنظر پس از تکمیل فرم رضايتنامه
شرکت در اين تحقيق ،بهصورت تصادفي به دو گروه مساوي
تمرين هوازي و گروه کنترل (هر گروه  10نفر) تقسيم شدند .ابتدا
پرسشنامه سالمت عمومي ،سطح فعاليت بدني و پيشينه پزشکي
جهت ارزيابي وضعيت اوليه توسط آزمودنيها تکميل و سپس
اندازههاي بدني نظیر قد ،وزن و مشخصات فيزيولوژيکي شامل
متوسط روزانه فشارخون سيستوليک و دياستوليک با استفاده از
دستگاه بیورر 2ساخت آلمان با دقت  0/1ميلي متر جيوه و نيز
ضربان قلب استراحت توسط پزشک در ساعت  8تا  9صبح در
محل برگزاري تمرينات اندازهگيري شد.
چربي زيرپوستي آزمودنيها شامل ران ،سه سر بازويي و باالي
تاج خاصره با استفاده از کاليپر فلزي مدل  SH5020ساخت
کرهجنوبي اندازهگيري شد .اندازهگيريها براي هر فرد سه بار
تکرار و ميانگين آن ثبت شد .سپس با استفاده از معادله جكسون
و پوالك ،درصد چربي آزمودنيها محاسبه شد [.]44
Db=1.0994921-0/0009299×SSF+0/0000023×SSF20/0001392×Age

 =(495÷Db)-450درصد چربي
اندازهگيري اندوتلين1-

 24ساعت قبل و بعد از هشت هفته تمرين هوازي ،از هر داوطلب
 5سيسي خون از وريد قدامي بازويي رأس ساعت  8صبح و پس
از  12ساعت ناشتا در اتاق پزشک سراي سالمندان اصفهان گرفته
شد .نمونههاي خوني اخذشده قبل از شروع برنامه تمرين هوازي،
بالفاصله به آزمايشگاه فرستاده شد تا براساس دستورالعمل کيت
تخصصي مورداستفاده ،پالسماي آن با سانتريفوژ جداسازي و در
دماي زیر  70درجه سانتیگراد منجمد شد .پس از اخذ نمونههاي
خوني بعد از هشت هفته تمرين هوازي و جداسازي پالسماي
آن ،نمونهها براي تحلیل ،بهصورت يکجا به آزمايشگاه تشخيص
طبي ارسال شد تا غلظت اندوتلين 1-پالسما را با استفاده از
کيت االيزا شرکت گلوری 3ساخت اياالت متحده با دقت يکدهم
پيکوگرم بر ميليليتر ( )Pg/mlاندازهگيري کنند.
2. Beurer
3. GLORY
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برنامه تمرين هوازي

برنامه تمرين هوازي شامل گرمکردن و برنامه اصلي شامل
انجام حرکات ايروبيکي ،پرش و جهش با شدت  60تا  70درصد
حداکثر ضربان قلب (سه روز در هفته) و سردکردن بود .اصل
اضافهبار بهگونهاي رعايت شد که در هفته اول جلسه تمريني
بهمدت  20دقيقه و شدت تمرين  60درصد ضربان قلب بيشينه،
هفته دوم با همان شدت و در مدت زمان  22دقيقه ،هفتههاي
سوم و چهارم و پنجم با شدت  65درصد و زمانهاي  24و  26و
 28دقيقه ،هفتههاي ششم و هفتم با شدت  70درصد و زمانهاي
 30و  34دقيقه و سرانجام در هفتههاي هشتم و پاياني با شدت
 75درصد و مدت زمان  40دقيقه انجام شد .ضمناً در هر جلسه
تمرين دو بخش مجزاي گرمکردن و سردکردن هریک بهمدت
 10دقيقه صورت پذیرفت.
الزم بهذکر است که پروتکل تمريني اين تحقيق با توجه
به پروتکل باقري و همکاران ( ]3[ )1388که در افراد سالمند
بهکار گرفته شده بود ،طراحي شد .همچنين توصيههاي ويژه
دانشگاه آمريکايي طب ورزش ( ]9[ )ACSMبراي افراد سالمند
شرکتکننده در اين تحقيق ،موردتوجه قرار گرفته است .در طول
تمرين تمام مراحل تمرين توسط مربي ويژه آمادگي جسماني
و بدنسازي خانم و تحتنظارت مستقيم آنها اجرا شد .براي
بهدستآوردن حداکثر ضربان قلب ،عدد  220از سن آزمودنيها
کم و براي تعيين شدت ورزش در هر جلسه تمرين از روش
کارونن استفاده شد .براي بهدستآوردن حداکثر اکسيژن مصرفي
نيز آزمون یک مایل پيادهروي راکپورت مورداستفاده قرار گرفت.
اين آزمون در بيشتر تحقيقات بهدليل شرايط ويژه سالمندان،
بهعنوان يک آزمون مناسب و معتبر براي بهدستآوردن توان
هوازي سالمندان گزارش شده است .آزمودنيها يک مايل را با
تمام توان راه رفتند و درپايان ،ضربان قلب آنها تعيين و سپس از
طريق فرمول زير حداکثر اکسيژن مصرفي آنها محاسبه شد [:]3
=VO2max

(×0/0422زمان به دقيقه) ( -ضربان قلب پایانی×)0/0115
)×0/1900وزن به پوند(×0/7520)+سن() -جنس×-(0/5595
)ليتر در دقيقه(- 6/2569
روش تجزیهوتحلیل دادهها

ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي موردبررسي با استفاده
از آمار توصيفي محاسبه و ثبت شد .براي بررسي تأثير تمرين
هوازي بر متغيرهاي موردنظر در درون هر گروه از آزمون تی
همبسته ،براي تعيين تفاوتهاي بينگروهي از کوواريانس ،براي
بررسي رابطه بين اندوتلين 1-و فشارخون از ضريب همبستگي
پيرسون و برای تجزیهوتحلیل دادهها از نسخه  18نرمافزار SPSS
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استفاده شد .همچنین ،نتايج بهدستآمده در سطح معنيداري
کمتر از  0/05موردبررسي قرار گرفت.

يافتهها
مشخصات بدني و فيزيولوژيکي آزمودنيها قبل و بعد از هشت
هفته تمرين هوازي بهطورخالصه در جدول شماره  1گزارش شده
است .بررسي يافتههاي جدول مذکور بيانگر اين است که تغييرات
درونگروهي اندوتلين 1-در گروه کنترل با  P=0/864معنيدار
نبود ،ولي در گروه تجربي با  P=0/006معنيدار بود .همچنین،
نتايج مقايسه بينگروهي نشان ميدهد اختالف ميانگينها قبل
و بعد از مداخله با  P=0/005معنيدار بود .در بررسي فشارخون
سيستوليک نيز اختالف درونگروهي در گروه کنترل با P=0/495
معنيدار نبود ،ولي در گروه تجربي با  P=0/004معنيدار بود.
عالوهبراین ،نتايج مقايسه بينگروهي نشان ميدهد اختالف
ميانگينها قبل و بعد از مداخله با  P=0/003معنيدار بود.
همچنين در بررسي فشارخون دياستوليک اختالف درونگروهي
در گروه کنترل با  P=0/318معنيدار نبود ،ولي در گروه تجربي
با  P=0/003معنيدار بود .نتايج مقايسه بينگروهي نشان ميدهد
اختالف ميانگينها قبل و بعد از مداخله با  P=0/002معنيدار بود
(جدول شماره .)2
در بررسي رابطه بين متغيرها مشخص شد بين غلظت
اندوتلين 1-و فشارخون سيستوليک ضريب همبستگي 0/542
بهدست آمد که نشاندهنده همبستگي باال (در جدول با عالمت
ستاره مشخص است) و ارتباط مستقيم بين کاهش غلظت
اندوتلين 1-پالسما و کاهش فشارخون سيستوليک است.
بااينحال ،بين اندوتلين 1-و فشارخون دياستوليک ضريب
همبستگي  0/378بهدست آمد که نشاندهنده همبستگي پايين
و ارتباط مستقيم و بسیارکم بين کاهش غلظت اندوتلين1-
پالسما و فشارخون دياستوليک است (جدول شماره .)3

بحث
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد هشت هفته تمرين هوازي،
بر کاهش فشارخون سيستوليک و دياستوليک و همچنين کاهش
ميزان غلظت اندوتلين 1-در پالسماي زنان سالمند تأثير مثبتي
داشته است .اين امر با توجه به گزارشهاي تحقيقاتي ،بيانگر اين
مطلب است که هشت هفته تمرين هوازي ميتواند باعث کاهش
عالیم ناشي از زيادبودن غلظت اندوتلين 1-و پرفشاري خون شود.
همانطورکه نتايج اين تحقيق نشان داد ،هشت هفته تمرين
هوازي ،بر کاهش غلظت اندوتلين 1-پالسماي زنان سالمند تأثير
معنيداري داشته است .اين يافته با يافتههاي برخي تحقيقات
همسو است .ميدا و همکاران ( )2011در تحقيق خود روي 6
جوان سالم  26ساله نشان دادند هشت هفته تمرين مقاومتي (سه
روز در هفته) ،غلظت اندوتلين 1-را کاهش میدهد [ .]26گري
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پاسخهای اندوتلين 1-و فشارخون زنان يائسه به تمرينات هوازي

جدول  .1مشخصات بدنی و فيزيولوژيکی آزمودنيهای موردمطالعه قبل و بعد از مداخله.

مشخصات بدني و
فيزيولوژيکي

تغييرات
درونگروهي

گروه تجربي
ميانگين و
انحراف استاندارد
پيشآزمون

ميانگين و
انحراف استاندارد
پسآزمون

تغييرات
درونگروهي

گروه کنترل
ميانگين و
انحراف استاندارد
پسآزمون

P-value

ميانگين و انحراف
استاندارد پيشآزمون

سن (سال)

68/08±6/12

-

67/63±5/22

-

قد (سانتيمتر)

155/11±9/01

-

151/90±6/39

-

P-value

وزن (كيلوگرم)

65/3±11/41

62/33±10/9

-

67/03±12/52

68/10±13/01

-

شاخص توده بدني (کيلوگرم بر
مترمربع)

26/98±3/21

25/63±2/98

-

29/33±6/75

29/60±6/63

-

چربي (درصد)

17/989±4/38

16/010±4/02

-

18/840±2/93

18/875±2/90

-

نسبت دور کمر به لگن
(سانتيمتر)

0/9060±0/044

0/8702±0/041

-

0/9389±0/037

0/9430±0/031

-

ضربان قلب استراحت
(تعداد در دقيقه)

68/94±2/07

65/56±1/99

-

70/81±2/31

71/01±2/20

-

اندوتلين)pg/ml( 1-

62/34±23/85

44/15±20/97

0/004

50/97±15/63

51/43±16/60

0/86

فشارخون سيتوليک
(ميليمتر جيوه)

131/30±15/86

126/23±11/18

0/04

138/49±9/88

138/82±9/57

0/50

فشارخون دياستوليک
(ميليمتر جيوه)

85/80±3/57

80/61±1/85

0/001

87/60±5/43

88/02±5/08

0/32

جدول  .2ميانگين تغييرات بههمراه درصد تغييرات متغیرهای موردبررسی بين گروههای تجربی و کنترل.
متغيرهاي وابسته

اندوتلين1-
فشارخون سيستوليک
فشارخون دياستوليک

گروهها

درصد تغييرات

ميانگين و انحراف معيار تغييرات

تجربي

-28/27

-18/19±15/25

کنترل

+0/82

+0/46±8/26

تجربي

-3/49

-5/07±6/56

کنترل

+0/26

+0/33±1/47

تجربي

-5/92

-0/52±0/36

کنترل

+0/51

+0/04±0/12

و همکاران ( )2011نيز در تحقيقي روي  13مرد جوان و 15
مرد سالمند دريافتند با افزايش سن ،غلظت اندوتلين 1-پالسما
افزايش ،ولي با ورزش هوازي کاهش مييابد [.]15
سيجي و همکاران ( )2011نیز در تحقيقي روي مردان چاق
دريافتند کاهش وزن ناشي از هرگونه فعاليت بدني ميتواند غلظت
اندوتلين 1-را کاهش دهد [ .]37سامانتا و همکاران ( )2009نيز
در تحقيقي مروري ،آثار ورزش و فعاليت بدني را بر عملکرد
سلولهاي اندوتليال (سلولهاي ترشحکننده اندوتلين )1-بررسي
کردند و درنهايت ،به اين نتيجه رسيدند که فعاليت ورزشي آثار

اختالف ميانگينها

t

P-value

18/65

3/40

0/003

5/40

2/54

0/02

0/56

4/70

0/001

مطلوبي بر کاهش و تنظيم عملکرد اين سلولها دارد [.]35
تيجسن و همكاران ( )2007در گزارشهاي تحقيقي خود در
مورد نقش اندوتلين 1-در تطابق با شرطيزدايي 4ماهيچه اسكلتي
در آسيب نخاعي به اين نتيجه رسيدند كه تمرينات ورزشي به
معكوسسازي مسير  ET-1و تنظيم انقباض عروق پا ميانجامد
[ .]43آنها در تحقيق ديگري به بررسي نقش اندوتلين 1-در
4. A causal role for endothelin-1 in the vascular adaptation to
skeletal muscle deconditioning in spinal cord injury
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جدول  .3نتايج آزمون همبستگي پيرسون.

اندوتلين1-
فشارخون سيستوليک
فشارخون دياستوليک

اندوتلين1-

فشارخون سيستوليک

فشارخون دياستوليک

همبستگي پيرسون

1

*0/578

0/390

معنيداري

-

0/014

0/100

همبستگي پيرسون

*0/578

1

0/396

معنيداري

0/014

-

0/086

همبستگي پيرسون

0/390

0/396

1

معنيداري

0/100

0/086

-

انقباض عروق پاي سالمندان پرداخته و نشان دادند كه افزايش
سطح مقطع در انقباض عروق پا با افزايش سن ،تا حدودي توسط
اندوتلين صورت ميگيرد .همچنين هشت هفته تمرين دوچرخه
در افراد مسن بدونتحرك كاهش انقباض عروق پا و تا حدودي
كاهش  ET-1را بهدنبال داشت [.]42
گري و همكاران ( )2007كاهش قطر عروق خوني با اندوتلين1-
و افزايش آن با سن در افراد سالم و امكان كاهش آن با ورزشهاي
منظم هوازي را بررسی کردند و دريافتند اندوتلين 1-با کاهش
قطر عروق باعث افزايش فشارخون میشود و غلظت اندوتلين با
افزايش سن افزايش میيابد ،اما با ورزش منظم هوازي ميتواند
کاهش قابلمالحظهاي داشته باشد [ .]16ماتساكاس و همكاران
( )2004نیز در تحقيق خود با عنوان «آثار معكوس تمرينات
ورزشي شديد و هوازي بر سطوح اندوتلين 1-در افراد ورزشكار
و غيرورزشكار» بديننتيجه رسيدند كه ورزش هوازي متوسط و
تمرينات بلندمدت برخالف تمرينات شديد و کوتاهمدت ميتواند
سطح اندوتلين 1-پالسما را کاهش دهد .اين نکته آثار سودمند
فعاليت منظم بدني را بر سالمت انسان نشان ميدهد [.]25
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نیست .نتايج بهدستآمده از مطالعه احمدياصل و همكاران
( )2008در موشهاي صحرايي نر نشاندهنده اثر ورزش هوازي بر
افزايش ميزان بيان  mRNAاندوتلين 1-در ريه بود [ .]37سيجي
و همكاران ( )2006در تحقيق خود اثرات تمرينات مقاومتي
کوتاهمدت پا بر عملكرد شرياني در مردان مسن را بررسی کردند
و دريافتند ،سختي عروق با تمرينات مقاومتي تغييري نميکند.
تراكم اسيد نيتريك پالسما ( )NOبهعنوان ماده پايدار نهايي
(نيترات و نيتريت) پس از تمرينات مقاومتي افزايش يافت و هيچ
تغييري در غلظت پالسمايي اندوتلين 1-ديده نشد [.]36
هيلمي و همكاران ( )2005در مقايسه سطح اندوتلين1-
پالسما در بيماران دچار پوكي استخوان و افراد سالم نیز به اين
نتيجه رسيدند و تفاوتهاي معنيدار در سطوح اندوتلين1-
پالسما در بين گروههاي ورزش و کنترل مشاهده نشد [.]19
آنتوني و همكاران ( )2005در تحقيق خود به بررسي آثار افزايش
سن و تأثير حاد ورزش بر پاسخهاي كاهش قطر عروق خوني
اندوتلين 1-در عروق ماهيچه اسكلتي موش پرداختند .نتایج
پژوهش آنها افزايش رابط ه سن با پاسخگويي كاهش قطر عروق
خوني عضله گاستروكنميوس و حساسيت به  ET-1در مويرگها
با اندوتليوم سالم را نشان داد.

سيجي و همكاران ( )2003نیز در تحقيقي به بررسي تأثير
تمرينات ورزشي هوازي بر غلظت اندوتلين 1-پالسما در زنان
سالمند پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه تمرين هوازي
تأثير مثبتي بر كاهش اندوتلين 1-پالسما و فشارخون دارد
[ .]41سيجي و همکاران ( )2003در بررسي اثر ورزش بر غلظت
اندوتلين 1-در پالسماي زنان سالمند ،به سودمندی ورزش در
کاهش غلظت اندوتلين 1-در پالسما اشاره کردند [ .]38آنها در
تحقيقي ديگر به بررسي آثار تمرينات ورزشي بر توليد اندوتلين1-
 mRNAدر آئورت موشهاي سالخورده پرداختند و نشان دادند،
تمرينات ورزشي به بهبود عملكرد اندوتليال از طريق كاهش توليد
 ET-1ناشي از سن در آئورت منجر ميشود [ .]39همانطورکه
ذکر شد نتايج اين محققان با نتايج تحقیق حاضر همسو است.

عالوهبراين ،تمرينات ورزشي اثر معنيداري بر كاهش عروق
 ET-1كف پا يا مويرگهاي ماهيچهاي گاستروكنميوس نداشت
[ .]6گالس و همكاران ( )2004در بررسي تأثيرات ورزش شديد
در ارتفاع روي سگها به اين نتيجه رسيدند که ورزش هوازي
باعث افزايش سطوح اريتروپوپتين و اندوتلين 1-سرم ميشود
[ .]14یافتههای پژوهش آالن و همكاران ( )1999در بررسي
نقش ورزش بر حساسيت به اندوتلين 1-در عروق كرنر نشان داد
كه حساسيت انقباضي عروق كرونر به  ET-1تحتتأثير فعاليت
فيزيكي در رفتار وابسته به جنس است و غلظت اندوتلين 1-بر اثر
ورزش احتماالً افزايش مييابد [.]5

ازسویدیگر ،نتايج برخي پژوهشها با مطالعه حاضر همسو

در مطالعهای ديگر ،سيجي و همكاران ( )1998به عدمتغيير

پاسخهای اندوتلين 1-و فشارخون زنان يائسه به تمرينات هوازي

ميزان اندوتلين 1-هنگام ورزش در ريهها اشاره کردند [.]40
اين تناقض در نتايج بهدستآمده ميتواند ريشه در تفاوتهاي
گروههاي مطالعه از نظر وضعيت بدني و سطح آمادگي بدني و
نيز سالمت يا بیماری آزمودنيها داشته باشد .درنهايت ،مهمترين
عامل اين تناقض را ميتوان تفاوت در نوع تمرين انتخابي دانست
که تمرينهاي انجامشده در اين مطالعات را بسته به شدت ،تعداد
روزهاي تمرين در هفته و طول دوره تمرين به چندين نوع برنامه
تمريني ميتوان تقسيم کرد که بیشتر مطالعات انجامشده با شدت
متوسط درازمدت -مانند اين پژوهش -که تأثير بلندمدت ورزش
را بررسي ميکردند ،باعث کاهش سطح اندوتلين 1-پالسما شده
است.
این در حالی است که بهنظر ميرسد تأثير حاد ورزش بر
اندوتلين 1-باعث افزايش يا حداقل عدمتغيير غلظت اين ماده
ميشود .سازوکار دقيق در کاهش اندوتلين 1-پالسما بعد از
تمرين هوازي نامشخص است .احتمال ميرود تنظيم هورمونهاي
تروپيک بدن بر اثر فعاليت بدني يا تغييرات در وزن بدن و کل توده
چربي و نيز افزايش قدرت و توان عضالت اسکلتي اطراف عروق
خوني همگي نياز بدن به عملکرد سلولهاي اندوتليال عروقي را
کاهش میدهد که درنتيجه مواد ترشحشده از اين سلولها در
پالسما نيز کاهش مييابد [.]26، 39، 41
همانطورکه نتايج تحقيق حاضر نشان داد ،هشت هفته تمرين
هوازي بر کاهش ميزان فشارخون سيستوليک و دياستوليک زنان
سالمند تأثير معنيداري داشته است .اين يافته با نتايج برخي
محققان ديگر همسو است .پيتساووس و همکاران ( )2011در
بررسي تأثير ورزش هوازي با  60تا  80درصد حداکثر اکسيژن
مصرفي روي تردميل در زنان سالمند ،به کاهش فشارخون
سيستوليک و دياستوليک بر اثر فعاليت ورزشي اشاره کردند.
همچنين ،رهنما و همکاران ( )2010در مطالعهای تأثير  15هفته
تمرين هوازي  60دقيقهاي (دوبار در هفته) روی  9زن مبتال به
سرطان سينه ،کويروز و همکاران ( )2010تأثير  12هفته تمرين
هوازي روي سالمندان ،مونتيرو و همکاران ( )2010تأثير 12
هفته ورزش هوازي بر زنان سالمند مبتال به ديابت نوع  2و نيز
آرسنالت و همکاران ( )2009تأثیر  6ماه فعاليت تناوبي هوازي
روي  267زن يائسه چاق با شاخص توده بدنی  32را بررسي
کردند.
از سویدیگر ،ديتور و همکاران ( )2005تأثير ورزش هوازي
روي تردميل بر افراد آسيب نخاعي و کيسيوگلو و همکاران
( )2004تأثیر  6ماه فعاليت روزانه هوازي را روی  400زن با
ميانگين سني  34سال را بررسي کردند .ايزدبسکا و همکاران
( )2004نیز تأثير سه ماه تمرين هوازي با  50درصد حداکثر
اکسيژن مصرفي را در افراد جوان سالم موردبررسي قرار دادند
که همگي به کاهش فشارخون سيستوليک و دياستوليک بر اثر
فعاليت ورزشي اذعان کردند [.]7، 12، 20، 23، 28، 30-32
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باوجوداین ،نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي مورتيمر و
همکاران ( )2011در بررسي تأثير تمرينات ايزومتريک کوتاهمدت
در زنان ميانسال ،کاوانوو و همکاران ( )2008در بررسي تمرينات
هوازي کوتاهمدت و فارستين و همکاران ( )2006در بررسي
فعاليت شديد کاري بر فشارخون سيتوليک و دياستوليک که به
عدمتأثیرگذاری فعاليت ورزشی يا تأثير منفي فعاليت بدني بر
فشارخون سيستوليک و دياستوليک اشاره کردند ،همسو نيست
[.]13، 21، 29
اين تناقض را ميتوان نتيجه انتخاب نوع تمرين دانست؛ زیرا
محققان در تمامي پژوهشهای که به بررسي آثار بلندمدت ورزش
پرداختهاند -مانند اين تحقيق ،-به اين نتيجه رسيدند که ورزش
طوالنيمدت هوازي يا مقاومتي با شدت متوسط ميتواند آثار
مطلوبي بر کاهش فشارخون سيستوليک و دياستوليک داشته
باشد .در اين ميان همانطور که در تحقيقات مذکور قابلدرک
است ،بيشترين تأثير را تمرين بلندمدت با شدت متوسط بر
کاهش فشارخون سيستوليک و دياستوليک داشته است.
بااینحال در تحقيقاتي که آثار حاد ورزش بررسي شده است،
مشاهده میشود که تمرين و فعاليت بدني حاد با شدت باالي
متوسط باعث افزايش فشارخون ميشود يا بر کاهش فشارخون
بيتأثير است .اين تحقيقات نشان میدهد که بيشترين افزايش
فشارخون در تمرينات مقاومتي حاد با شدت باالي متوسط است.
اين یافته را گرگوسکي و همکاران ( ،)2011برمودس و همکاران
( ،)2004کاروالهو و همکاران ( )2005و کويو و همکاران ()2005
که در تحقيقات خود به مقايسه آثار تمرينات مختلف و تمرينات
کوتاهمدت و بلندمدت بر فشارخون پرداختند نيز تأييد ميکنند
[.]8، 10، 18، 24
در پژوهش حاضر آثار تمرين هوازي بلندمدت با شدت متوسط
بر فشارخون سيستوليک و دياستوليک موردبررسی قرار گرفت
و همانند تحقيقات مذکور این نتیجه بهدست آمد که تمرينات
ورزشي بلندمدت با شدت متوسط بهدليل افزايش شبکه مويرگي
در عضالت فعال و افزايش انعطافپذيري عروق [ ]10، 18و نيز
از طريق کاهش هورمونهاي منقبضکننده عروق و در رأس
آنها اندوتلين ،1-ميتواند راهحل مناسبي براي کاهش فشارخون
سيستوليک و دياستوليک باشد و ميتوان در کنار مصرف
داروهاي فشارخون و با هدف کاهش مصرف و کاهش عوارض
ناشي از مصرف اين داروها ،اين نوع تمرين مقاومتي با اين شدت
را پيشنهاد کرد.
نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که بين تغيير غلظت
اندوتلين 1-و تغيير فشارخون سيستوليک یا بين غلظت
اندوتلين 1-و فشارخون سيستوليک رابطه مستقيمي و
همبستگي معنيداري وجود دارد .همچنین ،در بررسي ارتباط
بين تغيير غلظت اندوتلين 1-و تغيير فشارخون دياستوليک این
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نتیجه بهدست آمد که همبستگي معنيداري بين اين دو متغير
یا غلظت اندوتلين 1-و فشارخون دياستوليک رابطه مستقيم
محکمي وجود ندارد.
نتايج بهدستآمده را ميتوان با نتايج بهدستآمده توسط
آنتونی و همکاران ( ،)2004گرگوسکي و همکاران ( ،)2012صالح
و همکاران ( ،)2010کيسانوکي و همکاران ( ،)2010مونتاسر و
همکاران ( )2010همسو دانست [ .]4، 17، 22، 27، 34آنتونی و
همکاران ( )2004در بررسي تأثير القاي اندوتلين 1-بر فشارخون
سيتوليک و دياستوليک دريافتند بين غلظت اندوتلين 1-سرم و
فشارخون سيستوليک رابطه مستقيم و همبستگي قوي وجود
دارد ،درحالیکه بين غلظت اين ماده و فشارخون دياستوليک
همبستگي معنيدار نیست [.]4
گرکوسکي و همکاران ( )2012در پژوهشي با عنوان «تفاوت
تأثير کاهش استرس و اندوتلين 1-بر فشارخون نوجوانان» نشان
دادند غلظت اندوتلين 1-بيشترين تأثير را بر سرخرگها و
فشارخون سيستوليک و کمترین تأثیر را بر فشارخون دياستوليک
دارد [ .]17صالح و همکاران ( )2010در بررسي تأثير اندوتلين1-
بر فشارخون موشهاي صحرايي بديننتيجه رسيدند غلظت
اندوتلين 1-تأثير کمي بر فشارخون دياستوليک دارد [.]34
کيسانولي و همکاران ( )2010نيز در بررسي فشارخون پايين در
موش به تأثير اندک اندوتلين 1-بر فشارخون دياستوليک اشاره
کردند [ .]22مونتاسر و همکاران ( )2010نيز در بررسي آثار
اندوتلين 1-و ويتأمین ا ِي بر فشارخون روستاييان چينی به نتايج
يکساني رسيدند [ .]27دليل اين امر را که غلظت اندوتلين1-
تأثير زيادي بر فشارخون دياستوليک ندارد اما بر فشارخون
سيستوليک تأثير معنيداري دارد ،ميتوان بهدليل تفاوت در
ساختار بافتشناسي سرخرگها هنگام سيستول و دياستول قلب
دانست.
يکي از علتهاي اصلي فشارخون که در اين تحقيق نيز
موردبررسی قرار گرفت ،انقباض سرخرگها و درنتيجه افزايش
فشارخون سيستوليک و دياستوليک بود .سرخرگها بهدليل
وجود تعداد بیشتری از سلولهاي اندوتليال و ماهيچهايبودن
اين عروق ،بيشتر از سياهرگها تحتتأثير انقباض ناشي از
ترشحات سلولهاي اندوتليال قرار ميگيرد .اين حالت بهدليل
تفاوت در ساختار بافتشناسي مذکور هنگام سيستول قلب بيشتر
رخ ميدهد [ .]4، 17این در حالی است که در حالت دياستول
عموماً سرخرگها انبساطپذيري بيشتري دارد و کمتر تحتتأثير
هورمونها و بيشتر تحتتأثير فعاليت بدني و انقباض عضالت
مجاور خود ،منقبض ميشود.
نتايج اين پژوهش با نتيجه پژوهش رنکينن و همکاران ()2007
همسو نيست .رنکينن و همکاران ( )2007در بررسي تأثير
اندوتلين 1-بر سالمت عمومي ،فعاليت بدني و فشارخون به اين
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نتيجه رسيدند که اندوتلين 1-ميتواند هم فشارخون سيستوليک
و هم فشارخون دياستوليک را افزايش دهد [ .]33دليل اين
تناقض در نتايج تحقيقات مذکور و اين پژوهش با پژوهش رنکينن
و همکاران را ميتوان کلينگري در متغيرهاي تحقيق و تفاوت
در روش اندازهگيري در تحقيق رنکينن با محققان دیگر دانست.
رنکينن و همکاران سالمت عمومي را بهصورت کلي درنظرگرفته
و فشارخون را بهتفکيک و بادقت تجزيهوتحليل نکرده و با
اندازهگيري فشارخون متوسط سرخرگي ،نتايج را به فشارخون
سيستوليک و دياستوليک تعميم دادهاند.

نتيجهگيري نهایی
بهطورکلي نتايج اين تحقيق نشان داد تمرينهاي هوازي با
شدت  60تا  70درصد حداکثر ضربان قلب (سه روز در هفته)
فشارخون سيستوليک و دياستوليک و مقادير اندوتلين 1-شاخص
پيشگوييکننده بيماريهاي قلبي-عروقي ،بهویژه آترواسکلروز و
پرفشاري خون ،را بهطورمعنیداری کاهش میدهد .همچنين،
اين پژوهش نشان داد بين غلظت اندوتلين 1-پالسما و فشارخون
سيستوليک ،رابطه مستقيم و همبستگي معنيداري وجود
دارد و بين غلظت اندوتلين 1-پالسما و فشارخون دياستوليک،
همبستگي معنيداري وجود ندارد.
برایناساس ميتوان گفت اندازهگيري اندوتلين ،1-روش
سودمندي در تشخيص مؤثر اختالالت عروقي و پرفشاري خون
سيستوليک افراد سالمند ،بهویژه زنان يائسه ،محسوب میشود.
ازسویدیگر ،تمرينهاي منظم هوازي فشارخون دياستوليک
را کاهش میدهد و با کاهش اندوتلين ،1-از سطح فشارخون
سيستوليک میکاهد و سبب پيشگيري يا کمک به درمان
آترواسکلروز ميشود .ازاینرو ،میتوان اين نوع ورزش هوازي را
به افراد مسن و افرادي که از مشکالتي مانند سختشدن رگها و
پرفشاري خون رنج ميبرند ،توصيه کرد.
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