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مبتال به  میانسالترکیب بدنی زنان  و عروقی، توان هوازیعوامل قلبی آب گرم معدنی بر  تمرین هوازی در یک دورهتأثیر 

  پرفشاری خون

 ریحانه اسدی1 ، حمید اراضی2 ، بهزاد طاعتی مقدم ضیابری3

. دانشجوی 3ار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیالن؛ . دانشی2. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت؛ 1

 دکتری فیزیولوژی ورزشی، گرایش قلب و عروق و تنفس، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیالن.

Taati.behzad@gmail.com  :آدرس ایمیل نویسنده مسئول 

 

 چکیده 

، در گام نخست با آنکاهش فشار خون و پیشگیری از ابتال به  ست.ا قلبی عروقی های از مهم ترین عوامل گسترش بیماری بیماری فشار خون
که ممکن است اثرات مطلوبی بر  استعاملی  ،بخصوص در آبگرم معدنی ،هوازی در آب اتتمرین تغییر و اصالح سبک زندگی حاصل می شود.

 فشار شریانیمیانگین ، BP هفته تمرین در آبگرم معدنی بر 8اثر داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین  (BPفشار خون )کاهش 
(MAP،) ( ضربان قلبHR،) ن میوکاردژهزینه اکسی (RPP) درصد چربی  ی واستراحت(BF ).زن  22 در زنان میانسال با فشار خون باال بود

بصورت  ( در این پژوهش شرکت کرده ودرصد چربی 44/30 ± 02/3 و؛ کیلوگرم 55/82 ± 11/12 سال؛ 55/58 ± 28/3)تمرین نکرده 
 دو گرم معدنی پرداختند که هوازی در آب اتتمرین به انجامهفته  8 به مدت گروه تجربی .تقسیم شدند کنترل تصادفی به دو گروه تجربی و

راه رفتن گروهی در یک  عبارت بود ازتمرینات  انجام شد. دقیقه 02تا  45و مدت درصد ضربان قلب بیشینه  02-15در هفته با شدت جلسه 
مسیر مستقیم در آب، راه رفتن گروهی حول یک مربع فرضی، راه رفتن به پهلوی راست و چپ، قرار گرفتن در لبه استخر و حرکت دادن اندام 

، BFاندازه گیری های پژوهش شامل وزن، ، یره تمریندو قبل و بعد از یک هفتههای تحتانی و راه رفتن در عرض استخر بدون استراحت. 
BP ،HR ،RPP ( و حداکثر اکسیژن مصرفیVO2max)نتایج با استفاده آزمون به عمل آمد و از آزمودنی ها  ؛ با استفاده از تست راکپورت

تجربی  گروه VO2max و BFادیر و نیز، مق HR، RPP، (SBP) فشار خون سیستولی مقادیر استراحتی تحلیل شد. تجزیه ومستقل  tآماری 
از نظر سایر متغیرهای پژوهش، اختالف معنی داری ولی  (.P<25/2کنترل کاهش معنی داری داشت ) پس از دوره پژوهش در مقایسه با گروه

 ،SBP ی بر کاهشمطلوب اتنتایج پژوهش حاضر نشان داد که یک دوره تمرین هوازی در آبگرم معدنی می تواند اثر بین گروه ها مشاهده نشد.
HR  ،و در نتیجهRPP  این بیماران  توان هوازی داشته باشد. همچنین، این تمرینات باعث بهبود وضعیت ترکیب بدنی و یفشار خونپربیماران
 .شد

 

 .آب درمانی، پرفشار خونی، عملکرد قلبی عروقی، ترکیب بدنی واژه های کلیدی:
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( DBPو یا فشار خون دیاستولی ) 14( استراحتی باالتر یا مساوی SBPر خون سیستولی )( بعنوان فشاHTN) بیماری فشار خون: مقدمه

و مرگ و  قلبی عروقی های از مهم ترین عوامل گسترش بیماری ( تعریف می شود وmmHgمیلی متر جیوه ) 52استراحتی باالتر یا مساوی 

، در گام نخست با تغییر و اصالح سبک زندگی حاصل می آنابتال به و پیشگیری از  (BP) کاهش فشار خون ست.میر ناشی از این بیماری ها

 HTNکه انجام فعالیت جسمانی، بخش جدایی ناپذیر آن می باشد. استفاده از برنامه های تمرینات هوازی می تواند از گسترش  شود

. عالوه بر فعالیت هایی نظیر (5)شود  HTNپیشگیری نموده و موجب کاهش فشار خون در افراد با فشار خون طبیعی و بیماران مبتال به 

 HTN، انجام فعالیت های آبی، مانند شنا، نیز برای پیشگیری و درمان BPپیاده روی، دویدن، دچرخه سواری و یا ترکیبی از آنها در کنترل 

زشی در محیط آبی، به دلیل کاهش تحمل وزن می تواند یک نوع تمرین توصیه شده است. مطالعات نشان می دهد که انجام فعالیت های ور

ج مناسب برای افراد سالخورده باشد. هر چند، مطالعات انجام شده در خصوص اثرات بلند مدت انجام تمرینات هوازی در آب، محدود بوده و نتای

. با وجود کیفیت و تراکم باالی چشمه های آب گرم معدنی )بعنوان یک وضعیت آبی متفاوت( در ایران و (4)آنها در برخی موارد، متناقض است 

بخصوص در استان اردبیل، تاکنون پژوهشی در خصوص بررسی سازگاری های قلبی عروقی ناشی از انجام بلند مدت فعالیت جسمانی در این 

هفته تمرین در آب گرم معدنی  24و همکاران نشان دادند  1زمینه محدود است. برگامین گونه محیط های آبی، انجام نشده و دانش ما در این

می تواند باعث حفظ قدرت و بهبود انعطاف پذیری اندام تحتانی آزمودنی های مسن شود. این محققین همچنین بیان نمودند که تمرین در آب 

مقادیر  هفته تمرین در آبگرم معدنی  بر 8هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر . (2)فعالیت بهتری برای افزایش تعادل پویا و کاهش وزن می باشد 

 مسندر زنان ( BF)درصد چربی و نیز،  (RPP) ن میوکاردژهزینه اکسی (،HRضربان قلب ) (،MAP) فشار شریانیمیانگین ، BP استراحتی

 با فشار خون باال بود.

 11/12 سال؛ HTN (28/3 ± 55/58و مبتال به  تمرین نکرده یائسه، زن 22 وهش،پس از اطالع رسانی و توضیح روند انجام پژ: شناسیروش

که زیر نظر ( DBP :mmHg 12/1 ± 42/85؛ و SBP :mmHg 42/12 ± 05/143درصد چربی؛  44/30 ± 02/3؛ کیلوگرم 55/82 ±

نمودند. معیارهای ورود به پژوهش عبارت بود ه و فرم رضایت نامه کتبی را تکمیل در این پژوهش شرکت کردپزشک بودند، بصورت داوطلبانه 

 یک هفته قبل و بعد از. mmHg 52استراحتی مساوی یا بیشتر از  DBPیا  mmHg 142استراحتی مساوی یا بیشتر از  SBPاز: یائسگی و 

مدل  ؛ALPK2ای هفشارسنج جیو) BP(، آمریکا ساخت؛ 01127A؛ مدل  Lafayetteکالیپر) BFوزن )ترازوی دیجیتال(،  ،یدوره تمرین

300-V-EU؛ ساخت کشور ژاپن و گوشی پزشکی ،)HR (سنج ضربانBeurer ؛ مدلPM80؛ ساخت آلمان ،)RPP (122  /[HR  ×

SBP( و حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی ها )]VO2max ؛ با استفاده از آزمون یک مایل پیاده روی راکپورت( اندازه گیری شد. پس از انجام

هوازی  تمرینات منتخب هفته هشت مدت نفره تقسیم شدند. گروه تجربی به 12اولیه، آزمودنی ها بطور تصادفی به دو گروه  اندازه گیری های

تمرینات،  .نداشتند جسمانی منظمی فعالیت هیچ گونه این مدت در کنترل گروه که در حالی دادند؛ ( انجامC 38˚آبگرم معدنی )دمای  را در

بیماران به ، در شروع هر جلسهدرصد از ضربان قلب بیشینه زیر نظر مربی انجام شد.  02-15دقیقه با شدت  45-02دو جلسه در هفته به مدت 

عبارت که  را انجام می دادندتمرینات اصلی  ،پس از آن و گرم نموده ،حرکات کششی ، انجامدقیقه با راه رفتن در آب و سپس 15تا  12مدت 

یر مستقیم در آب، راه رفتن گروهی حول یک مربع فرضی، انتقال وزن از پاشنه به پنجه، راه رفتن به پهلوی راه رفتن گروهی در یک مس بود از:

درجه حین حرکت، درگیر کردن دست ها و حرکات  52داکشن ران، خم و راست کردن پاها از ناحیه زانو در زوایه ابداکشن و اراست و چپ با 

ستخر و حرکت دادن اندام تحتانی و راه رفتن در عرض استخر بدون استراحت در زمان مشخص. در دست ها در سطح آب، قرار گرفتن در لبه ا

به منظور ان سنج بضراستفاده از شدت تمرین با کنترل  .دقیقه به سرد کردن پرداختند 12تا  5بیماران به مدت  نیز، پایان هر جلسه تمرینی

  شد. انجامفعالیت  حینبیماران  HRکنترل 

                                                
1. Bergamin 
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آزمودنی ها غذای مصرفی خود را در طول یک هفته در برگه های یادآمد غذایی ثبت کردند. سپس، مقدار انرژی دریافتی و نمک  همچنین،

در پایان از آزمودنی ها خواسته شد مصرفی آنان محاسبه و توصیه های الزم به آنان ارائه شد تا این موارد تا پایان پژوهش در یک سطح باشد. 

ساعت قبل از اندازه گیری های پیش آزمون و پس آزمون ثبت نمایند. آزمودنی ها همچنین، از  12ایی مصرفی خود را در طول تا کلیه مواد غذ

 ساعت پیش از اندازه گیری های پژوهش منع شدند.  4 خوردن چای و مواد دارای کافئین، حداقل

پس از بررسی طبیعی استفاده شد.  Excelی ترسیم نمودارها از نرم افزار و برا 22نسخه  SPSSبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

مستقل برای بررسی تفاوت های موجود بین دو گروه  t(، از آزمون آماری K-Sاسمیرنوف )-بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کلموگراف

مورد ارزیابی  P<25/2نتایج پژوهش در سطح استفاده شد. همچنین،  وابسته برای مقایسه مقادیر پیش و پس آزمون در هر گروه tو از آزمون 

 قرار گرفت.

درصد چربی بدن، فشار خون سیستولی، دیاستولی و میانگین، ضربان قلب و همچنین، هزینه اکسیژن وزن، گروه تجربی، در بیماران ا: یافته ه

این بیماران در مقایسه با مقادیر پیش از  VO2maxاهش یافت. اما مقدار میوکارد نسبت به مقادیر پیش از دوره تمرینی، به طور معنی داری ک

(. هیچ کدام از متغیرهای پژوهش در گروه کنترل، تغییر معنی داری نسبت به مقادیر پیش از P<21/2دوره، افزایش معنی داری نشان داد )

 (.1دوره نداشت )جدول 

 

 وابسته  tران با استفاده از آزمون آماری مقایسه مقادیر پیش آزمون و پس آزمون بیما 1جدول 

 میانگین ارائه شده است(. ±)مقادیر بصورت انحراف استاندارد 

 tمقدار  پس آزمون پیش آزمون گروه ها 

 )کیلوگرم(وزن 
13/82 ± 82/12 تجربی  88/12 ± 55/81  *38/2  

44/18 ± 11/12 کنترل  85/12 ± 01/11  88/2  

 )%(چربی زیر جلدی 
18/31 ± 28/3 تجربی  14/3 ± 48/30  *41/2  

11/35 ± 52/3 کنترل  18/3 ± 32/35  25/2  

 )کیلوگرم(توده بدون چربی 
14/51 ± 32/5 تجربی  45/5 ± 81/51  41/2-  

28/52 ± 20/4 کنترل  11/4 ± 01/45  15/2  

فشار خون سیستولی             

 )میلی متر جیوه(

12/145 ± 21/13 تجربی  25/12 ± 82/130  **58/4  

22/142 ± 11/12 کنترل  52/11 ± 42/143  84/2-  

فشار خون دیاستولی              
 )میلی متر جیوه(

52/83 ± 21/8 تجربی  51/8 ± 81  58/2  

32/81 ± 83/5 کنترل  18/5 ± 12/80  00/2  

میانگین فشار شریانی              
 )میلی متر جیوه(

24/124 ± 01/8 تجربی  12/5 ± 88/55  *32/2  

15/120 ± 55/5 کنترل  38/0 ± 82/124  32/1  

 )ضربه در دقیقه(ضربان قلب 
22/52 ± 24/15 تجربی  08/11 ± 42/85  *40/2  

82/53 ± 15/13 کنترل  25/12 ± 32/54  45/2-  
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                  اکسیژن مصرفی میوکارد

 )میلی متر جیوه در ضربه در دقیقه(

12/134 ± 85/32 تجربی  52/15 ± 51/110  **32/3  

00/134 ± 20/31 کنترل  01/28 ± 33/130  05/2-  

              اکسیژن مصرفی بیشینه

 (میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه)

85/10 ± 08/4 تجربی  30/4 ± 52/22  **20/1-  

01/11 ± 58/5 کنترل  03/5 ± 01/11  22/2-  

 (21/2معنی داری در سطح **؛ 25/2معنی داری در سطح *)

 

درصد چربی بدن، نظر مقدار انرژی دریافتی و نمک مصرفی، تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود نداشت. همچنین، نتایج نشان داد مقادیر  از

فشار خون سیستولی، ضربان قلب و هزینه اکسیژن میوکارد گروه تجربی پس از انجام هشت هفته تمرینات هوازی در آب گرم معدنی در 

 (.2این گروه افزایش یافته است )جدول  VO2maxترل، به شکل معنی داری کاهش و مقادیر مقایسه با گروه کن

 

 مستقل  tمقایسه گروه های تجربی و کنترل با استفاده از آزمون آماری  2جدول 

 میانگین ارائه شده است(. ±)مقادیر بصورت انحراف استاندارد 

 tمقدار  میانگین اختالفات گروه کنترل گروه تجربی 

55/81 ± 88/12 )کیلوگرم(وزن   85/12 ± 01/11  25/2-  55/2-  

48/30 ± 14/3 )%(چربی زیر جلدی   18/3 ± 32/35  05/2  *12/2  

81/51 ± 45/5 )کیلوگرم(توده بدون چربی   11/4 ± 01/45  55/2-  88/2-  

فشار خون سیستولی             

 )میلی متر جیوه(
25/12 ± 82/130  52/11 ± 42/143  5/5  **11/4  

فشار خون دیاستولی              

 )میلی متر جیوه(
51/8 ± 81  18/5 ± 12/80  5/1  5/2  

میانگین فشار شریانی              

 )میلی متر جیوه(
12/5 ± 88/55  38/0 ± 82/124  11/2  32/1  

42/85 ± 08/11 )ضربه در دقیقه( ضربان قلب  25/12 ± 32/54  3/1  *48/2  

 ارد         اکسیژن مصرفی میوک

 )میلی متر جیوه در ضربه در دقیقه(
52/15 ± 51/110  01/28 ± 33/130  15/188  **25/3  

اکسیژن مصرفی بیشینه            

 (میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه)
30/4 ± 52/22  03/5 ± 01/11  55/3-  **34/0-  

 (21/2معنی داری در سطح **؛ 25/2معنی داری در سطح *)
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بسیاری از مردم انجام ورزش های آبی و فعالیت های هوازی در آب را به دلیل ماهیت آبی بودن محیط، تحمل کمتر : گیریهبحث و نتیج

وزن و موزون و پویا بودن حرکات ترجیح می دهند. این گونه فعالیت ها، بویژه برای افراد مسن مناسب خواهد بود. در پژوهش حاضر، درصد 

 2ربی در مقایسه با گروه کنترل به شکل معنی داری کاهش یافت. میانگین کاهش درصد چربی بدن گروه تجربی، چربی بدن بیماران گروه تج

درصد بدست آمد. این موضوع نشان می دهد که علیرغم عدم تغییر در رژیم غذایی بیماران، انجام هشت هفته حرکات هوازی در آب گرم 

همسو  (2)برگامین و همکاران یماران پرفشار خونی داشته باشد. این نتایج با یافته های پژوهش معدنی می تواند اثرات مطلوبی بر ترکیب بدن ب

( توانست موجب کاهش مقدار چربی بدن مردان و C 30˚هفته تمرینات هوازی در آب گرم معدنی )دمای  24می باشد. در این پژوهش، انجام 

 درصد شود.  4/1زنان مسن، به اندازه 

قلب و هزینه اکسیژن میوکارد بیماران گروه تجربی در مقایسه با گروه نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده کاهش فشار خون سیستولی، ضربان 

درصد به  8/12درصد و هزینه اکسیژن میوکارد  4/1درصد، ضربان قلب  1/5کنترل بود. این مقدار کاهش برای فشار خون سیستولی به اندازه 

کاهش فشار خون و ضربان قلب و در نتیجه، هزینه اکسیژن د. دست آمد که این میزان کاهش می تواند از نظر بالینی بسیار حائز اهمیت باش

کاهش فشار خون سیستولی  میلی متر جیوه 5 ،را کاهش می دهد؛ به طوری که برآورد شده است بیماری های قلبی عروقیمیوکارد، خطر 

 % از میزان مرگ و میر کاهش یابد1در کل،  % و5% ، سرخرگ کرونری به اندازه 14باعث می شود تا مرگ و میر ناشی از سکته قلبی به اندازه 

مرد  42هفته تمرینات هوازی در آب توسط  12اشد که طی آن، انجام همسو می ب (4). این نتایج با یافته های پژوهش فراهانی و همکاران (3)

باعث شد تا فشار خون سیستولی و میانگین فشار شریانی آنان بطور معنی داری کاهش یابد. در خصوص عدم کاهش میانگین  HTNمبتال به 

مود که کاهش فشار خون دیاستولی گروه تجربی فشار خون استراحتی گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در پژوهش حاضر می توان عنوان ن

% به فشار 42% به فشار خون دیاستولی و 02به میزان میانگین فشار شریانی به اندازه ای نبوده که بتواند باعث افت فشار میانگین شود؛ چرا که 

. بنابراین، کاهش فشار خون دیاستولی طی دوره پژوهشی حاضر به حد کافی نبوده که بتواند منجر به کاهش (0)وابسته است  خون سیستولی

سه با آزمودنی های گروه کنترل بود. این گروه تجربی در مقای VO2maxمیانگین فشار خون شود. از دیگر یافته های پژوهش حاضر، افزایش 

موضوع نشان دهنده عملکرد بهتر و هماهنگ تر سیستم قلبی عروقی این بیماران پس از انجام یک دوره تمرینات هوازی در آب گرم است. این 

یه در وزن بدن، افرادی که به موضوع در پژوهش های گذشته نیز عنوان شده است. این پژوهش ها بیان می کنند که همراه با کاهش جزیی اول

تمرینات هوازی در آب می پردازند و شرایط غوطه وری را تجربه می کنند، می توانند در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به افزایش در مقادیر 

VO2max  (1)دست یابند. 

ی از انجام بلند مدت تمرینات جسمانی در آب گرم معدنی بر پژوهش حاضر، نخستین پژوهشی است که به بررسی اثرات قلبی عروقی ناش

در جهت  این نوع برنامه های تمرینی در محیط های آبییافته های این پژوهش نشان داد که می توان از بیماران پر فشار خونی پرداخته است. 

انجام تمرینات . بنظر می رسد اثرات مطلوب ناشی از استفاده نمود HTNبهبود وضعیت فشار خون، توان هوازی و ترکیب بدنی زنان مبتال به 

، با کاهش فشار خون سیستولی استراحتی و هزینه اکسیژن میوکارد، احتمال بروز حوادث قلبی عروقی را هوازی در محیط آب گرم معدنی

 کاهش دهد. 
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