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تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرپذیری ضربان
قلب در زنان باردار :یک مطالعه کارآزمایی بالینی
خدیجه احراری ،1دکتر ماندانا غالمی ،*2دکتر مریم چمنی ،3دکتر حسین
عابد نطنزی
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 .1دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 .2استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات ،تهران ،ایران.
 .3استادیار گروه زنان و مامایی ،فلوشیپ پریناتولوژی ،واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید اکبرآبادی ،دانشکده
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران .

خالصه

تاریخ دریافت 1398/08/11 :تاریخ پذیرش1398/11/08 :
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مقدمه :سازگاری قلبی  -عروقی در بارداری ،یکی از مهمترین تغییرات مرتبط با تمرینات هوازی میباشد .تغییرپذیری
ضربان قلب ،یکی از شاخصهای مهم سالمت قلبی  -عروقی است .بارداری و تمرین هر دو به عنوان نوعی استرس بر
سیستم قلب و عروق اثر میگذارند ،اما تحقیقات مناسب در این زمینه کافی نیست ،لذا مطالعه حاضر با بررسی تأثیر
تمرین هوازی بر تغییرپذیری ضربان قلب زنان باردار انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال  1398بر روی  22زن باردار سالم در بیمارستان شهید
اکبرآبادی تهران انجام شد 12 .زن باردار سالم در هفته  24-26بارداری در گروه مداخله و  10زن باردار سالم در گروه
کنترل قرار داشتند .گروه مداخله بهمدت  8هفته در تمرین هوازی با شدت متوسط شرکت کردند .پارامترهای زمانی و
فرکانسی تغییرپذیری ضربان قلب زنان باردار با استفاده از لید دو الکتروکاردیوگرام و نرمافزار AST3000 Avicenna
بررسی شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )24و آزمونهای منویتنی یو،
ویلکاکسون ،فیشر ،تی زوجی ،تی مستقل و شاپیروویک انجام شد .میزان  pکمتر یا مساوی  0/05معنیدار در نظر گرفته
شد.
یافتهها :میانگین پارامترهای زمانی و پارامتر فرکانس پایین در زنان باردار تمرین کرده در هفته  34بهطور معنیداری
بیشتر از زنان باردار گروه کنترل بود ( ،)p≥0/05درحالی که در میانگین پارامترهای زمانی و فرکانسی گروه کنترل تغییر
قابل مالحظهای مشاهده نشد (.)p<0/05
نتیجهگیری :تمرین هوازی موجب بهبود سیستم عصبی خودمختار قلبی و برتری سیستم عصبی پاراسمپاتیک میشود.
کلماتکلیدی :بارداری ،تغییرپذیری ضربان قلب ،تمرین هوازی

* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر ماندانا غالمی؛ دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران .تلفن:
021-44865190؛ پست الكترونیکm.gholami@srbiau.ac.ir :
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تغییرپذیری ضربان قلب به اندازه کافی مشخص نشدهاند
و تحقیقات گذشته نتایج ضدونقیضی ارائه دادهاند (.)5 ،4

مقدمه
 خدیجه احراری و همكاران

در دوران بارداری ،دستگاههای بدن به شکل فزایندهای

فقدان اطالعات کافی در زمینه تأثیر انواع تمرین بر
تغییرپذیری ضربان قلب ،وجود یافتههای متناقض در
دورههای مختلف زمانی و کاربرد انواع محدود تمرین در
جامعه کنونی به جهت ترس از عوارض نامشخص آن بر
مادر و جنین ،موجب محروم کردن زنان باردار از تمرین
بالقوه سودمند شده است ،لذا مطالعه حاضر با هدف
بررسی اثر تمرین هوازی بر تغییرپذیری ضربان قلب مادر
انجام شد.

تغییر می کنند تا با افزایش نیازهای رشد و تکامل جنین
سازگار گردند .این تغییرات شامل کارایی قلبی  -عروقی
و تنفسی میباشد ( .)2 ،1بهواسطه این تغییرات ،بارداری
یک نوع تست استرسی برای دستگاه متابولیک زنان
باردار محسوب میشود و ممکن است منجر به عوارض
ناشی از بارداری و اثرات زیانبار گردد .بارداری همراه با
عوارضی مانند دیابت بارداری ،فشارخون باال ،اختالالت
روحی و چاقی ،میتواند رشد و تکامل جنینی را تحت
تأثیر قرار دهد ( .)4 ،3همچنین نشان داده شده است که
خطر برخی از این عوارض همراه با افزایش فعالیت
سیستم سمپاتیک در بارداری میباشد ( .)5روشی که با

روشکار
این مطالعه کارآزمایی تصادفی شده موازی و دو
بالینی
کارآزمایی
کد
با
مرحلهای
 IRCT20190227042856N1و کد اخالق دانشگاه
تحقیقات
و
علوم
واحد
اسالمی
آزاد
 IR.IAU.SRB.REC.1397.101در سال  1398بر
روی  22نفر از زنان باردار سالم بیمارستان شهید
اکبرآبادی تهران انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه
شامل :سن  20-35سال ،جنین تکقلو ،سن بارداری در
شروع اجرای پروتکلهای تمرین ورزشی  24-26هفته،
شاخص توده بدنی بین  18/5تا کمتر از  25کیلوگرم بر
متر مربع ،تعداد بارداری کمتر از  ،5زنان بارداری که
مراقبتها و بررسیهای معمول آزمایشگاهی و
پاراکلینیک بارداری را انجام میدانند ،زنان بارداری که در

آن میتوان کنترل فعالیت سمپاتیک و پاراسمپاتیک
دستگاه عصبی خودمختار را ارزیابی کرد ،تغییرپذیری
ضربان قلب میباشد .تغییرپذیری ضربان قلب ،تغییرات
ضربهبهضربه در فاصله  R-Rرا توصیف میکند .تجزیه و
تحلیل آن از لحاظ رویکرد زمانی و فرکانسی ،اطالعاتی
در زمینه برتری فعالیت سمپاتیکی و یا پاراسمپاتیکی
دستگاه عصبی خودمختار ارائه میدهد .همچنین
تغییرپذیری ضربان قلب در ارزیابی وضعیت تمرین و
پیشبینی تناسب هوازی سودمند میباشد ( .)7 ،6در
افراد بزرگسال و از جمله زنان باردار افزایش تغییرپذیری
ضربان قلب ،نشاندهنده تناسب هوازی باالتر میباشد و
می تواند منجر به فوایدی برای سالمتی مادر و جنین
شود .تمرین ،اثرات مثبتی بر تغییرپذیری ضربان قلب
دارد .چاقی و وزن بیش از حد طبیعی با کاهش
تغییرپذیری و افزایش فعالیت سمپاتیکی و کاهش
فعالیت پاراسمپاتیکی همراه میباشد .البته قسمتی از این
تغییرات مربوط به کاهش فعالیت فیزیکی در افراد چاق
میباشد ،زیرا افرادی که فعالیت فیزیکی باالتری دارند،
میزان تغییرپذیری ضربان قلب باالتری را نشان میدهند.
در بارداری سالم و در راستای سازگاری فیزیولوژیکی با
افزایش سن بارداری ،برتری سمپاتیکی افزایش مییابد
( .)4اگرچه بررسی تغییرپذیری ضربان قلب ،یک شیوه
غیر تهاجمی در ارزیابی سیستم عصبی خودمختار مادر و
جنین میباشد ،اما هنوز اثر تمرینات ورزشی بر

 6ماه گذشته تمرین ورزشی نداشتند و زنان باردار با
فشارخون کمتر از  140/90بود .معیارهای خروج از
مطالعه در گروه مداخله شامل :سن کمتر از  18و بیشتر
از  35سال ،خونریزی واژینال ،سابقه سقط ،سابقه زایمان
زودرس ،دوقلویی ،شرکت در تمرینات دیگر ،جفت
سرراهی ،سیگاری شدید ،ابتالء به دیابت ،فشارخون باال،
بیماریهای قلبی و بیماریهای تیروئیدی بود .تمامی
زنان باردار تحت مراقبتهای معمول بارداری قرار
داشتند .بنابراین با گرفتن شرححال و معاینات معمول
بارداری و اقدامات پاراکلینیکی که تحتنظر متخصصین
پریناتولوژی انجام میشد ،سالمت ایشان تأیید و در
صورت وجود بیماری یا هر نوع عارضه بارداری ،از مطالعه
حذف میشدند .حجم نمونه بر اساس مطالعات مشابه،
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ضربان قلب 10 ،نفر در هر گروه و در مجموع  20نفر در
نظر گرفته شد .برای تصادفی شدن توزیع آزمودنیها،
تعداد زنان واجد شرایط ورود به مطالعه بر  20تقسیم
شد .عدد بهدست آمده فاصله بین انتخاب شماره
آزمودنی بود .با انتخاب عددی کوچکتر از عدد بهدست
آمده و در نظر گرفتن فاصله بهدست آمده ،آزمودنیها
انتخاب میشدند و به نسبت  1:1در دو گروه مداخله و
کنترل توزیع میشدند .جهت بررسی همگنی دو گروه
مداخله و کنترل متغیرهای سن ،وزن ،قد ،شاخص توده
بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی در گروه مداخله و
کنترل با آزمونهای آماری بررسی شدند .با در نظر
گرفتن احتمال  %30ریزش نمونهها ،در هر گروه  3نفر
اضافه در نظر گرفته شد و در نهایت  12نفر در گروه
تمرین هوازی و  10نفر در گروه کنترل شرکت داشتند.
زنان باردار گروه تمرین در بیش از  %90جلسات تمرین

دادند 3 .نفر در گروه کنترل و یک نفر در گروه تمرین
بهدلیل عدم تمایل برای ادامه تمرین و یا عدم شرکت در
بررسیهای قبل و بعد از تمرین هوازی از مطالعه خارج
شدند .اهداف اصلی و اولیه مطالعه حاضر ،بررسی
فشارخون ،ضربان قلب و تغییرپذیری ضربان قلب زنان
باردار بودند و متغیرهایی مانند درصد چربی ،وزن و
شاخص توده بدنی از جمله اهداف ثانویه در نظر گرفته
شدند .مطالعه حاضر یک مطالعه یکسوکور بود؛
بدینصورت که کارشناس آماری از گروههای کنترل و
مداخله در زمان تجزیه و تحلیل دادهها اطالع نداشت.
در این مطالعه که در بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران
انجام شد ،زنان باردار گروه مداخله به مدت  8هفته3 ،
روز در هفته در تمرین هوازی مطابق با پروتکل جدول 1
شرکت کردند.

جدول  -1پروتكل تمرین هوازی در گروه مداخله
گرم کردن
هفته تمرین
هفته بارداری
شدت
مدت (دقیقه)
تواتر

راه رفتن (با در نظر گرفتن  %40ضربان قلب ذخیره) و حرکات کششی بهمدت  5دقیقه
1-2
25-26

3-4
27-28

5-6
29-30

7-8
31-32

9- 10
32-33

11-12
34-35

توضیح
مجاز تا انتهای بارداری

%40

%40

%50

%50

%60

%60

ضربان قلب ذخیره

11-12

11-12

12-13

12-13

13-14

13-14

تالش ادراک شده

30
3

30
3

30
3

30
3

30
3

30
3

 3-4بار در هفته

انواع تمرین

در جا زدن ،باال آوردن پا ،حرکت دوچرخه ایستاده ،حرکت به چپ و راست از پهلو ،گریپ واین،
چرخش باسن ،چرخش باالتنه ،کیک بک ،حرکت جانبی دستها ،حرکت رو به جلو دستها و
باالی سر بردن دستها

سرد کردن

تمرینات کف لگن ،عضالت شکم و سپس تمرین کششی برای سرد کردن بهمدت  5دقیقه

قبل از شروع تمرینات و پس از اخذ رضایتنامه کتبی،
پرسشنامههای فعالیتهای فیزیکی و تغذیه تکمیل و
اندازهگیریهای آنتروپومتریک (قد و وزن ،شاخص توده
بدنی ،چینهای دوالیه پوستی) ،فشارخون ،تست
الکتروکاردیوگرام و تست ورزش بروس اصالح یافته انجام
شدند .برنامه تمرین هوازی بر اساس پژوهش گرگ و
همکار ( ،)2017پرالز و همکاران ( ،)2017کالج آمریکایی
2
زنان و زایمان 1و همچنین کالج آمریکایی طب ورزشی

در زنان باردار تنظیم و اجرا شد ( .)8-11شدت تمرین
بر اساس معیار بورگ و ضربان قلب هدف بود .میزان
اکسیژن مصرفی حداکثر با استفاده از تست ورزش اصالح
شده بروس بررسی شد .ضربان قلب ذخیره از فرمول
کارونن [ضربان قلب نشانه=درصد شدت فعالیت ورزشی×
(ضربان قلب بیشینه  -ضربان قلب استراحت)  +ضربان
قلب استراحت] محاسبه شد ( .)12سپس  %50 ،%40و
 %60ضربان قلب ذخیره محاسبه و با جمع آنها با ضربان

1

2
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 تمرین هوازی و تغییرپذیری ضربان قلب زنان باردار

قوانین راسکو و توسط نرمافزار  G*Powerنسخه ()3/1
در سطح آلفا  0/05و قدرت  %90برای تغییرپذیری

شرکت کردند و تمام بررسیهای مربوط به اهداف
پژوهش را در دو مرحله قبل و بعد از تمرین هوازی انجام

 خدیجه احراری و همكاران

قلب زمان استراحت ،ضربان قلب هدف در شدتهای
مختلف تمرین هوازی تنظیم گردید.

شرکت اوسینا ،پارامترهای زمانی و فرکانسی تغییرپذیری
ضربان قلب زنان باردار بررسی شدند.

تمام بررسیهای آزمودنیها در صبحها بین ساعت 8-12
ظهر انجام شد .در محل انجام تست ،نور شدید و یا
سروصدای زیاد وجود نداشت و دمای محیط مطبوع بود.
کافئین در طی  2ساعت قبل از تست مصرف نشده بود.
تمامی زنان باردار صبحانه میخوردند ،اما فاصله صبحانه
با تست از  2ساعت کمتر نبود ( .)13بعد از  10دقیقه از
ورود آنها به بیمارستان ،قد و وزن ،چین دوالیه پوستی و
فشارخون بررسی میشد .اندازهگیری فشارخون از دست
چپ و در حالت نشسته انجام میگرفت .اندازهگیری
فشارخون دو بار و با فاصله  2دقیقه استراحت در بین
اندازهگیریها انجام میشد .در صورتی که اختالف
اندازههای بهدست آمده بیش از  5میلیمتر جیوه بود،
یک بار دیگر اندازهگیری انجام میشد .میانگین فشارخون
دو اندازه بهدست آمده بهعنوان فشارخون آزمودنی در
نظر گرفته میشد ( .)14الکتروکاردیوگرام زنان باردار در
حالت نشسته انجام میشد .تغییرپذیری ضربان قلب با دو
رویکرد خطی زمانی و فرکانسی بررسی شد .از رویکرد
خطی زمانی ،انحراف استاندارد فواصل ضربان قلب
( 1)SDNNو جذر میانگین مجذور اختالفات فواصل
طبیعی ( 2)RMSSDاندازهگیری شدند .پارامتر انحراف
استاندارد فواصل ضربان قلب ،اثر دستگاه عصبی
خودمختار بر تغییرپذیری ضربان قلب را نشان میدهد و
پارامتر جذر میانگین مجذور اختالفات فواصل طبیعی،
تنظیم فعالیت پاراسمپاتیک قلب را نشان میدهد .از
رویکرد خطی فرکانسی ،توان کل با باند  0-0/4هرتز
فعالیت پاراسمپاتیک را نشان میدهد .فرکانس باال با باند
 0/15-0/4هرتز نشاندهنده فعالیت پاراسمپاتیک،
فرکانس پایین با باند  0/004-0/15هرتز نشاندهنده
تعادل فعالیت سمپاتیک و پاراسمپاتیک و نسبت فرکانس
پایین به فرکانس باال نشاندهنده تعادل بین فعالیت
سمپاتیک و پاراسمپاتیک و همچنین برتری سیستم
سمپاتیک میباشد ( .)9با استفاده از لید دو
الکتروکاردیوگرام و نرمافزار AST3000 Avicenna

به منظور بررسی چین پوستی از  4نقطه عضله سه سر
بازو ،دوسربازو ،تحت کتفی و باالی لگن استفاده شد
( .)15با استفاده از فرمول تراکم بدن= (0/0717
×لوگاریتم مجموع چینهای پوستی) 1/1599-و
فرمول درصد چربی=( -450] ×100تراکم بدن/
 ،[)495درصد چربی بدن محاسبه شد .تمام
اندازهگیریهای چین دوالیه پوستی در طرف راست
انجام میشد و آزمودنی ها در حال ایستاده و راحت قرار
داشتند .اندازهگیریها مطابق با روشهای استاندارد
کالج آمریکایی طب ورزش و  2بار انجام میشد؛ اگر
اختالف اندازهگیریها بیشتر از  2میلیمتر بود ،بار سوم
نیز اندازهگیری انجام میشد (.)16
ابزار پژوهش ،ترازوی سکا مدل ( 703دقت  50گرم)،
قدسنج سکا ساخت کشور آلمان (دقت  0/5سانتیمتر)،
کالیپر  Slim guideساخت کشور استرالیا (دقت 1
میلیمتر) ،فشارسنج جیوهای مدل  ALPK2ساخت
کشور ژاپن (دقت  2میلیمتر جیوه) ،دستگاه
الکتروکاردیوگرام ساخت کشور ایران و مورد تأیید اروپا
مدل سینا  100بود .تمامی اندازهگیریها توسط یک
نفر و با وسایل اندازهگیری یکسان انجام میشد.
چکلیست بررسی سالمت و مراقبتهای بارداری،
پرسشنامه بررسی فعالیت فیزیکی ،پرسشنامه تغذیه ،بر
اساس پرسشنامه و چکلیستهای بینالمللی ،انجمن
کانادایی فیزیولوژی ورزشی و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی می باشند .تمرین هوازی بر اساس
توصیههای کالج آمریکایی زنان و زایمان و انجمن
کانادایی فیزیولوژی ورزشی و همچنین مطالعه پرالز و
همکاران ( )2017و مطالعات مشابه دیگر طراحی شدند
( .)9پژوهشگر به همراه متخصصین زنان و زایمان و
قلب در اجرای آزمون و تمرینات در بیمارستان حضور
داشتند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
آماری ( SPSSنسخه  )24و آزمونهای آماری
ناپارامتری نظیر آزمون منویتنی یو ،ویلکاکسون ،فیشر،
آزمون پارامتری تی زوجی و آزمون شاپیروویک انجام
شد .میانگین ،انحراف استاندارد و جداول توصیفی در

Standard deviation of normal to normal interval
Root mean square of the successive differences

1
2
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خصوص متغیرهای پژوهش ارائه شدند .میزان  pکمتر
یا مساوی  0/05معنی دار در نظر گرفته شد.
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از نظر سن ( ،)p=0/53قد ( ،)p=0/97وزن (،)p=0/88
شاخص تودهبدنی ( ،)p=0/81درصد چربی بدن
( ،)p=0/86حداکثر اکسیژن مصرفی ( ،)p=0/17میزان
تحصیالت ( ،)p=0/13تعداد زایمان ( )p=0/07و میزان
فعالیت فیزیکی ( )p=0/91در هفته  24-26بارداری
اختالف آماری معنیداری وجود نداشت.

یافتهها
ویژگیهای آزمودنیها در جداول  2و  3ارائه شدهاند .بر
اساس یافتههای پژوهش ،بین دو گروه مداخله و کنترل

جدول  -2ویژگیهای زنان باردار مراجعهکننده به بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران در هفته  24-26بارداری
ویژگی

گروه مداخله

گروه کنترل

سن (سال)
فعالیت فیزیکی (ساعت در هفته)

28/71±4/41
18/67±6/75

29/30±3/80
19±6/94

1

)50( 6

)40( 4

2-3

)41/7( 5

)60( 6

4

)8/3( 1

)0( 0

دیپلم و کمتر
دانشگاهی

)66/7( 8

)60( 6

)33/3( 4

)40( 4

تعداد زایمان
تعداد (درصد)
سطح تحصیالت
تعداد (درصد)

سطح معنیداری
*

0/53
0/91

*

0/07

0/13

**

**

اعداد بر اساس انحراف معیار  ±میانگین بیان شدهاند* .آزمون تی مستقل** ،آزمون فیشر
جدول  -3ویژگیهای آنتروپومتریک زنان باردار مراجعهکننده به بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران در هفته  24-26بارداری
ویژگی

گروه مداخله

گروه کنترل

قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدن (کیلوگرم بر متر مربع)
چربی (درصد)
حداکثر اکسیژن مصرفی (میلیلیتر در کیلوگرم در دقیقه)

160/58±4/71
65/96±4/30
25/57±1/09
31/34 ±3/98
25/38±6/40

160/50± 4/50
66/80±4/42
25/92±1/03
31/67±4/53
21/90±4/55

سطح معنیداری
*

0/97
*
0/88
**
0/81
*
0/86
*
0/17

اعداد بر اساس انحراف معیار  ±میانگین بیان شدهاند * .آزمون منویتنی یو ** ،آزمون تی مستقل

( )p=0/03جدول  .)4همچنین در گروه کنترل
فشارخون دیاستولیک و سیستولیک در هفته 34-36
بهمیزان معنیداری بیشتر از هفته  24-26بود (بهترتیب:
 p=0/03و .)p=0/005

قبل از تمرینات ضربان قلب استراحت ،فشارخون
سیستولی و دیاستولی در دو گروه یکسان بودند
(بهترتیب p=0/23 ،p=0/23 :و  ،)p=0/22اما بعد از 8
هفته تمرین هوازی در گروه مداخله به میزان معنیداری
کمتر از گروه کنترل بود (بهترتیب  p=0/04 ،p=0/02و

جدول  -4ضربان قلب و فشارخون زنان باردار قبل و بعد تمرین هوازی
آزمودنیها

گروه کنترل

گروه مداخله

زمان بررسی

هفته 24-26

هفته 34-36

هفته 24-26

هفته 34-36

ضربان قلب (ضربه در دقیقه)
فشارخون دیاستولیک (میلیمتر جیوه)
فشارخون سیستولیک (میلیمتر جیوه)

79/08±5/88
69/83±6/28
106/75±7/29

79/75±2/67
73/33±5/42
112/42±8/24

81/90±4/56
73/40±6/88
110/50±6/93

82/90±3/18
78/1±3/57
118/30±3/47

سطح معنیداری
گروه تمرین

سطح معنیداری
هفته 34-36

قبل و بعد از
تمرین هوازی

گروه مداخله و
کنترل

*

0/67
0/01
**
0/007
**

0/02
***
0/03
***
0/04

اعداد بر اساس انحراف معیار  ±میانگین بیان شده اند* .آزمون تی زوجی ** ،آزمون ویلکاکسون *** ،آزمون من ویتنی **** ،آزمون تی مستقل
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هفته تمرین هوازی در جدول  5و  6آورده شدهاند.

پارامترهای زمانی و فرکانسی تغییرپذیری ضربان قلب
زنان باردار در گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از 8
 خدیجه احراری و همكاران

جدول  -5مقایسه پارامترهای زمانی تغییرپذیری ضربان قلب زنان باردار در در هفتههای  24-26و  34-36بارداری

هفته 24-26

هفته 34-36

هفته 24-26

هفته 34-36

سطح
معنیداری
تمرین

65/50±25/46
54/10±48/53

51/80±13/87
27/70±31/01

42/50±11/80
23/50±13/36

62/17±10/73
35/75±11/78

0/002
0/002

گروه کنترل

پارامترهای تغییرپذیری
ضربان قلب
( SDNNمیلیثانیه)
( RMSSDمیلیثانیه)

گروه تمرین

*

سطح
معنیداری
کنترل

*

0/39
0/09

اعداد بر اساس انحراف معیار±میانگین بیان شدهاند * .آزمون ویلکاکسون
جدول -6مقایسه پارامترهای فرکانسی تغییرپذیری ضربان قلب زنان باردار در هفتههای  24-26و  34-36بارداری
گروه کنترل

پارامترهای تغییرپذیری

سطح معنیداری

گروه تمرین

*

هفته 24-26

هفته 34-36

هفته 24-26

هفته 34-36

تمرین

کنترل

فرکانس پایین (مجذور میلیثانیه)

356±319/66

126/70±152/82

141/33±150/75

452/08±505/89

0/04

0/29

فرکانس باال (مجذور میلیثانیه)

169/33±147/56

124/50±105/45

331/27±580/43

544/55±775/81

0/02

0/68

نسبت فرکانس پایین به باال

2/57±1/68

2/02±1/85

0/86

0/26

3/17±6/75

1/78±2/21

اعداد بر اساس انحراف معیار  ±میانگین بیان شدهاند .آزمون ویلکاکسون
*

بر اساس یافتههای پژوهش در هفته  34پارامترهای
زمانی ( )RMSSD ،SDNNو پارامتر  LFدر زنان
باردار تمرین کرده بیشتر از زنان باردار گروه کنترل بود
(( )p>0/05جداول  7و .)8

در مقایسه گروه مداخله قبل و بعد از  8هفته تمرین
هوازی میزان پارامترهای  ،RMSSDفرکانس پایین
( SDNN ،1)LFو فرکانس باال 2زنان باردار در هفته
 34بارداری بیشتر از هفته  28بارداری بود (.)p>0/05

جدول  -7مقایسه پارامترهای زمانی تغییرپذیری ضربان قلب زنان باردار در هفته  34-36بارداری
پارامترهای تغییرپذیری

گروه تمرین
هفته 34-36

گروه کنترل
هفته 34-36

سطح معنیداری

( SDNNمیلیثانیه)
( RMSSDمیلیثانیه)

62/17±10/73
35/75±11/78

51/80±13/87
27/70±31/01

0/04
0/02

*

اعداد بر اساس انحراف معیار±میانگین بیان شدهاند* .آزمون منویتنی یو
جدول  -8مقایسه پارامترهای فرکانسی تغییرپذیری ضربان قلب زنان باردار در هفته  34-36بارداری
پارامترهای تغییرپذیری
( LFمجذور میلیثانیه)
( HFمجذور میلیثانیه)

گروه تمرین
هفته 34-36

گروه کنترل
هفته 34-36

سطح معنیداری

452/08±505/89
544/55±775/81
2/02±1/85

126/70±152/82
124/50±105/45
1/78±2/21

0/007
0/14
0/67

LF/HF
اعداد بر اساس انحراف معیار ±میانگین بیان شدهاند .آزمون منویتنی یو
*

Low power
High power

1
2
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*

بحث
بر اساس اهداف و فرضیههای پژوهش ،پارامترهای زمانی

باردار گروه کنترل بود .پارامتر  LFنشاندهنده تعادل
فعالیت سمپاتیک و پاراسمپاتیک میباشد ،البته در
برخی تحقیقات بیان شده است که  LFبهمیزان بیشتری
نشاندهنده فعالیت سیستم عصبی پاراسمپاتیکی
میباشد ( .)5افزایش پارامترهای زمانی همراه با افزایش
پارامترهای فرکانسی ،مدرک دیگری مبنی بر بهبود
تغییرپذیری ضربان قلب زنان باردار در نتیجه تمرین
هوازی میباشد.
نتایج بعضی از تحقیقات اخیر در مقاله مروری دایتز و
همکاران ( )2016با نتایج مطالعه حاضر مشابه میباشند.
در برخی مطالعات با انجام تمرین ورزشی تغییری در
پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب مشاهده نشد و یا
میانگین پارامترها کاهش داشت ( .)4علت عدم همسویی
نتایج تحقیقات گذشته میتواند ناشی از تعداد افراد مورد
مطالعه ،نظم در تمرین ،وزن زنان باردار و سن بارداری
که تمرینات در آنها انجام شده است ،باشد .در مطالعه
حاضر تعداد ضربان قلب زنان باردار در گروه تمرین
بهطور معنیداری کمتر از گروه کنترل بود ،البته تعداد
ضربان قلب در هفته  34بارداری بهدلیل برتری فعالیت
عصبی سمپاتیک ناشی از افزایش سن بارداری افزایش
مییابد ( ،)19اما بر اساس یافتههای پژوهش بعد از
تمرین هوازی ضربان قلب زنان باردار در گروه کنترل،
اختالف قابل مالحظهای نسبت به گروه مداخله داشت.
این اختالف نشانگر چیرگی فعالیت پاراسمپاتیک در گروه
مداخله نسبت به گروه کنترل در هفته  34میباشد؛ به
بیان دیگر تمرین هوازی منجر به بهبود تعامل فعالیت
سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک شده است و
گواه دیگری مبنی بر اثر تمرین بر ارتقاء فعالیت سیستم
عصبی پاراسمپاتیک میباشد .در مطالعه شاهد  -موردی
می و همکاران ( ،)2016میزان تغییرپذیری ضربان قلب
در زمان استراحت در گروه تمرین در هفتههای مختلف
باالتر بود که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت؛
علی رغم آنکه بارداری با افزایش فعالیت سمپاتیک همراه
است و با عوارض بارداری بدتر میگردد .البته مطالعه می
از نوع شاهد موردی بود ،لذا از قدرت کمتری جهت

( RSMMDو  )SDNNو پارامترهای فرکانسی (LF
و  )HFدر گروه زنان باردار تمرین کرده در هفته 34-36
نسبت به هفته  24-26بارداری افزایش داشتند.
پارامترهای زمانی و پارامتر  LFدر گروه تمرین نسبت به
گروه کنترل در هفته  34بارداری از نظر آماری به میزان
قابل مالحظهای افزایش داشتند .پارامتر SDNN
نشاندهنده تعادل سیستم عصبی سمپاتیک و
پاراسمپاتیک است و افزایش آن در گروه تمرین نسبت
به گروه کنترل نشاندهنده آن است که تمرین موجب
بهبود تعادل سیستم عصبی خودمختار قلبی میگردد
( .)9در بارداری با افزایش سن بارداری و همچنین با
افزایش وزن زنان باردار ،پارامترهای تغییرپذیری کاهش
مییابند و یا تغییر نمیکنند ( ،)17 ،5اما در مطالعه
حاضر ،تمرین هوازی منجر به بهبود این پارامتر شد.
پارامتر  RSMMDو  HFنشاندهنده فعالیت سیستم
عصبی پاراسمپاتیک میباشند .در مطالعه حاضر میزان
پارامتر  RSMMDدر زنان باردار تمرین کرده بیشتر از
زنان باردار گروه کنترل بود و این تفاوت از نظر آماری
معنیدار بود.
همچنین میزان  HFدر گروه مداخله در هفته 34-36
نسبت به هفته  24-26بارداری افزایش آماری معنیداری
داشت ،اما در گروه کنترل در هفته  34-36بارداری،
تغییر قابل مالحظهای نسبت به هفته  24-26بارداری
مشاهده نشد؛ بهعبارت دیگر تمرین موجب برتری نسبی
سیستم عصبی پاراسمپاتیک در گروه تمرین شد،
درحالیکه در بارداری طبیعی با افزایش سن بارداری،
برتری فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک نسبت به فعالیت
سیستم عصبی پاراسمپاتیک گزارش شد .در حال حاضر
بحث داغی بر منشأ احتمالی اثرات تمرین بر فعالیت
پاراسمپاتیکی و برادیکاردی ناشی از آن وجود دارد و
احتماالً نقش مهم تغییر مرفولوژیک و تغییر در وضعیت
الکتریکی قلب مطرح میباشد .استنادات مهمی وجود
دارند مبنی بر اینکه تغییر در وضعیت الکتریکی گره
سینوسی با تمرین تحریک میگردد (.)18
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در این مطالعه پارامتر فرکانسی  LFدر زنان باردار
تمرین کرده در هفته  34-36بارداری بیشتر از زنان

 خدیجه احراری و همكاران

جلوگیری از فاکتورهای مداخلهگر برخوردار میباشد
( ،)20ولی در مطالعه ون لیوون ( )2014پارامترهای زمانی

در هفته  34-36بارداری بود؛ بدینترتیب عوامل
مداخلهگر نظیر سیر بارداری ،افزایش وزن ،تغییرات

و فرکانسی ،تغییرات قابل مالحظهای در اثر تمرین
نداشتند ( )21که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی نداشت.
در مطالعه ساتیاپریا و همکاران ( )2009نیز دو گروه زنان
باردار که تمرینات متفاوت انجام میدادند ،مورد بررسی
قرار گرفتند که در دو گروه پارامتر  HFافزایش و
پارامترهای  LFو  LF/HFکاهش داشتند ،اما در
مطالعه آنها گروه کنترل در نظر گرفته نشد (،)22
بنابراین نتایج مطالعه آنها میتواند حاصل اثر فاکتورهای
مداخلهگر دیگر مانند افزایش سن بارداری بر تغییرپذیری
ضربان قلب باشد .علت عدم همسویی این مطالعات را
میتوان بکارگیری شدتهای متفاوت ،تفاوت در وزن
زنان باردار مورد مطالعه و عامل نظم در تمرین بیان کرد.
تمرینات با شدت متوسط و منظم ،بیشترین تأثیر را در
بهبود تغییرپذیری ضربان قلب دارند ،درحالیکه تمرین
منظم موجب بهبود سالمتی قلبی عروقی میشود ،اما
این نظم انگیزشی است و به میزان زیادی تحت تأثیر فرد
و سابقه آمادگی جسمانی و همچنین نوع ،شدت و مدت
تمرین میباشد ( .)23شاخص توده بدنی باال و میزان
فعالیتهای غیرورزشی نیز بر نتایج تحقیق مؤثر
میباشند ،بنابراین در مطالعات آینده بررسی اثر تمرینات
با شدت متفاوت و همچنین با شاخص توده بدنی متفاوت
و در زمانهای مختلف بارداری مفید است.
نکته قوت این پژوهش وجود گروه کنترل ،مقایسه گروه
مداخله و کنترل با یکدیگر ،مقایسه گروه مداخله قبل و
بعد از تمرین و مقایسه گروه کنترل در هفته  24-26و

ضربان قلب و فشارخون و سایر تغییرات فیزیولوژیک
بارداری در نظر گرفته شدند ،زیرا با افزایش عواملی مانند
وزن ،سن بارداری و افزایش ضربان قلب و فشارخون،
برتری سیستم عصبی سمپاتیکی بر تغییرپذیری ضربان
قلب اثر میگذارد.

نتیجهگیری
تمرین هوازی میتواند موجب بهبود تعامل سیستم
عصبی خودمختار قلبی و برتری نسبی سیستم عصبی
پاراسمپاتیک نسبت به سیستم عصبی سمپاتیک شود.
در مطالعات مختلف ،پروتکل تمرین و نمونهگیری
یکسانی وجود نداشته است ،لذا در تحقیقات آتی بررسی
اثر شدتهای متفاوت با انواع تمرینات در زنان باردار با
شاخص توده بدنی متفاوت و در زمانهای مختلف
بارداری سودمند میباشند.

تشكر و قدردانی
این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم خدیجه احراری
میباشد .بدینوسیله از همکاری شورای پژوهشی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران و حمایتهای
مالی آن دانشگاه و همچنین از اساتید ،پزشکان ،پرسنل
درمانگاه پریناتولوژی و واحد توسعه تحقیقات بالینی
بیمارستان شهید اکبرآبادی دانشگاه علوم پزشکی ایران و
زنان باردار شرکتکننده در این مطالعه جهت همکاری و
مساعدت در طول مطالعه ،تشکر و قدردانی میشود.
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