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Abstract
Background: Diabetes mellitus (DM), an increasing health problem worldwide, is associated with severe
cardiovascular complications. Then, the aim of this study was to investigate effect of 12 weeks of aquatic aerobic
exercises on myocardial structure and function in diabetic female patients with heart failure.
Methods: In this semi experimental research, 36 diabetic women with heart failure in age range of 45 to 65 years
old referring to shahid Madani medical center in Tabriz voluntarily participated in this study and assigned to one of
two groups: control(n=16) and experimental (n=16) group. Aquatic exercises were carried out three sessions a week
for 12 weeks, each session lasting 60 minutes with intensity of 5-8 in RPE Borg classification. Patients in control
group continued their normal daily living activities. Blood sampling was gathered 48 h before and after training
protocol to measure diabetic indexes such as Fasting blood sugar (FBS), serum Insulin, Insulin resistance, HbA1c
and diastolic function such as E Velocity (EV), A Velocity (AV), Deceleration Time (DT), E to A ratio (EA),
systolic function consisted on Ejection Fraction (EF), Left Ventricular Mass (LVM), Rest Heart Rate (RHR),
Systolic pressure (SP) and Diastolic pressure (DP). The obtained data were analyzed using SPSS-18, T independent
test at the significant level α<0.05.
Results: The results showed that after intervention, LVM (p=0/000), EV (p=0/034), EF (p=0/002) levels were
significantly increased and FBS (p=0/006), HbA1c (p=0/012), AV (p=0/002), SP (p=0/042) and RHR (p=0/035)
were decreased in Aquatic exercise group. But in DT, EA and DP Levels these differences weren’t significant
between two groups (p>0/05).
Conclusion: The results showed that aquatic exercises, resistance and aerobic exercises, as a safe and effective
exercise Method, could be helpful in improving myocardial structure and function in type 2diabetic females with
heart failures.
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چکیده
زمینه :دیابت ملیتوس یکی از مشکالت تهدید کننده سالمتی است که شیوع روزافزون آن با عوارض قلبی -عروقی همراه میباشد .هدف از این تحقیق
بررسی تأثیر  21هفته تمرین آئروبیک در آب بر عملکرد و ساختار قلب زنان دیابتی نوع  1مبتال به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید مدنی
تبریز میباشد.
روشکار :در یک طرح تحقیقی نیمهتجربی از بین زنان دیابتی نوع  1در محدوده سنی  54تا  54سال مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید مدنی تبریز 21
نفر بصورت داوطلبانه انتخاب و در یکی از دو گروه تمرین در آب ( )n= 25یا گروه کنترل ( )n= 25قرار گرفتند .گروه تمرین در آب  2جلسه در هفته به
مدت  21هفته تمرینات ائروبیک را در داخل آب با شدت درک فشار  8-4به مدت  56دقیقه اجرا کردند و گروه کنترل روند طبیعی فعالیتهای روزمره را
دنبال کردند .شاخصهای دیابتی شامل قند خون ناشتا ( ،)Fasting Blood Sugarانسولین ،مقاومت به انسولین ،هموگلوبین گلیکوزیله ( )HbA1cو عملکرد
دیاستولی شامل  ،)EV( E Velocity ،)AV( A Velocityنسبت  Eبه ،)DT( Deceleration Time ،)E/A( Aعملکرد سیستولی شامل Ejection
 ،)EF( Fractionتوده بدن چپ ( )DP( diastolic pressure ،)SP( systolic pressure ،)Left Ventricular Massو ضربان قلب استراحتی (58 )RHR
ساعت قبل و بعد از دوره  21هفتهای تمرین از آزمودنیها اخذ شد .برای تحلیل دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرنف ،تی مستقل در سطح معنیداری
 α=6/64استفاده شد.
یافتهها :نتایج این تحقیق نشان داد که در شاخصهای قند خون ناشتا ( ،)P=6/665هموگلوبین گلیکوزیله ()P=6/651( SP ،)P=6/661( AV ،)P=6/621
و  )P=6/624( RHRکاهش معنیدار و در شاخصهای  )P=6/666( LVM ،)P=6/661( EF ،)P=6/625( EVافزایش معنیداری در گروه تمرین در آب
نسبت به گروه کنترل مشاهده شد .اما این تغییرات در شاخص  EA ،DTو  DPبین دو گروه معنیدار نبود (.)P<6/64
نتیجهگیری :نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انجام فعالیتهای ورزشی در داخل آب با توجه به ماهیت هوازی و مقاومتی این تمرینات میتواند در بهبود
عملکرد قلبی بیماران دیابتی مبتال به نارسایی قلبی تأثیرگذار باشد.
کلیدواژهها :دیابت ،فعالیت ورزشی هوازی ،تمرین در آب ،نارسایی قلبی ،عوامل خطرزای قلبی -عروقی
نحوه استناد به این مقاله :امیرساسان ر ،وکیلی ج ،صالحی ر ،اکبری م .تاثیر  21هفته تمرین ائروبیک در آب بر عملکرد و ساختار قلب زنان دیابتی نوع  1مبتال به نارسایی قلبی.
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حق تألیف برای مؤلفان محفوظ است.
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منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

دیابت یکی از شایعترین بیماریهای مزمن اصلی است که
محصول اپیدمی چاقی و سبک زندگی ساکن بوده و شیوع آن
روند روبه فزایندهای دارد ( .)2عوامل محیطی از جمله بیتحرکی،
چاقی ،استرس و عوامل ژنتیکی از مهمترین دالیل ایجاد دیابت
هستند .دیابت نوع  1تقریباً  16درصد تمامی موارد ابتال به دیابت
را دربر میگیرد .افزایش گلوکز خون ناشی از دیابت در دراز مدت
با عوارضی همچون آسیب کلیه ،اعصاب و نارسایی قلبی -عروق
همراه است ( .)1نارسایی قلبی سندرم پیچیده بالینی ناشی از
اختالل عملکرد بطن چپ میباشد .این عارضه باعث بروز
آسیبهای قلبی -عروقی میشود که جزء بیماریهای شایع در
جوامع توسعهیافته میباشد ( .)2اگرچه این بیماریها اغلب اوقات
به مردان نسبت داده میشود ،ولی در سالهای اخیر ،درصد مرگ و
میر ناشی از این بیماری در زنان بیش از مردان بوده است ( .)5بیش
از  14درصد بیماران مبتال به نارسایی مزمن قلبی بیماری دیابتی
نوع  1دارند و شیوع این دو عارضه بطور همزمان روز به روز در
حال افزایش است ( .)4گزارش شده است که  86درصد مرگومیر
در میان بیماران دیابتی به دلیل بیماریهای قلبی-عروقی است.
نارسایی قلبی که درنتیجه اختالل انبساط و اتساعپذیری میوکاردیوم
است تحت عنوان نارسایی دیاستولی قلبی یا Diastolic ( DD
 )disorderاز آن نام برده میشود ( .)5ارزیابی اختالل عملکرد
دیاستولی توسط اکوکاردیوگرافی از طریق بررسی شاخصهای
مختلفی نظیر بیشینه سرعت جریان عبوری از دریچه میترال در ابتدا
( )EVو انتهای دیاستول ( )AVو فاصله زمانی موج  Eتا رسیدن
آن به خط پایه یا  DTسنجیده میشود .در مرحله  EVپرشدن اولیه
و سریع بطن در ابتدای دیاستول صورت میگیرد که  54تا 06
درصد حجم دیاستول را شامل میشود و مرحله  AVپرشدن
انتهای دیاستول است که با انقباض دهلیزی صورت میگیرد و این
مرحله  16تا  14درصد حجم دیاستولی را شامل میشود .نسبت
 E/Aدر افراد با قلب طبیعی بیشتر از یک است و در اختالل
عملکرد دیاستولی معکوس میشود ( .)5نارسایی سیستولی قلب
براساس میزان کسر جهشی ) (EFارزیابی میشود که  EFبزرگتر از
 46درصد نمایانگر عملکرد سیستولی نرمال میباشد ( .)0نتایج
تحقیقات نشان میدهد احتماالً بین دیابت و اختالل در عملکرد
دیاستولی بطن چپ به عنوان یک عالمت مرحله ابتدایی این
بیماری رابطهای وجود دارد ( .)8تاکنون شیوههای مختلفی به
منظور کنترل و درمان دیابت پیشنهاد شده است؛ اما در دهه گذشته
در یک مقاله مروری تغییر سبک زندگی بهعنوان عاملی در کنترل و
درمان این عارضه پیشنهاد شده است ( .)1فعالیت فیزیکی جزء
کلیدی اصلی در پیشگیری و مدیریت چاقی و دیابت به شمار
میرود .تمرینات هوازی و مقاومتی هردو در بهبود عمل انسولین و
مقاومت گلوکز در افراد دچار اختالل تحمل گلوکز و دیابتی موثر
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هستند؛ اما اشاره شده است که ترکیب این دو برنامه تمرینی ممکن
است درمقایسه با اجرای صرف هر کدام از این تمرینات موثرتر
باشند ( .)26آبدرمانی یا تمرینات ورزشی در آب گرم برنامه
تمرینی است که با توجه به ماهیت آن دارای هر دو مؤلفه مقاومتی
و استقامتی (ترکیبی) میباشد و بر طبق دستورالعمل ACSM
تمرینات ترکیبی بهترین شیوه تمرین برای افراد دیابتی میباشد
( .)22اخیراً اثرات مثبت این تمرینات در بیماران مبتال به نارسایی
مزمن قلبی یا  )CHF( Chronic Heart Failureبدون عارضه
دیابتی گزارش شده است ( .)4هنگام غوطهوری در آب گرانش تا
حدودی کاهش مییابد و آب فشاری را بر بدن اعمال میکند.
درنتیجه ،حجم خون از عروق محیطی به سمت جریان خون
مرکزی منحرف شده که با افزایش بارز بار حجمی بر قفسه سینه و
قلب همراه است ( Yu .)21و همکاران به بررسی تأثیر تمرینات
هوازی روی عملکرد دیاستولی بطن چپ در بیماران عروق
کرونری پرداختند و یافتههای پژوهش حاکی از بهبود عملکرد
دیاستولی بدون تغییر در عملکرد سیستولی میباشد که با بهبود
ظرفیت تمرین ارتباط معنیدار داشته است ( Smart .)22و
همکاران نیز تأثیر تمرینات ورزشی را بر عملکرد قلبی و ظرفیت
عملکردی بیماران مبتال به نقص عملکرد سیستولی و دیاستولی
بررسی کردند و بهبود عملکرد سیستولی (حجم پایان دیاستولی،
حجم پایان سیستولی و حجم ضربهای) را گزارش کردند ،اما در
شاخصهای عملکرد دیاستولی (E/A ،A velocity ،E Velocity
 )Ratioتغییر معناداری گزارش نکردند ( .)25نتایج برخی تحقیقات
نیز نشان داده است که تمرینات ورزشی به کاهش ضربان قلب
استراحتی ،افزایش ابعاد حجم پایان دیاستولی ،افزایش حداکثر
حجم ضربهای و بهبود عملکرد بطنی و عملکرد انقباضی منجر
میشود ( Hordern .)24و همکاران نیز در تحقیقی با بررسی اثر
تغییر سبک زندگی و انجام فعالیت ورزشی در منزل روی
شاخصهای میوکارد نشان داد که در پارامترهای عملکرد سیستولی
و دیاستولی بهبود معنیداری در گروه تمرین نشان داده شد.
هرچند تغییری در شاخصهای میوکاردی درصد چربی ،گلوکز
ناشتا ،حساسیت به انسولین و هموگلوبین گلیکوزیله مشاهده نشد
( .)25لذا با توجه به اندک مطالعات انجام شده درخصوص تمرین
در آب بر ساختار و عملکرد قلبی و اینکه با بررسیهای محقق در
داخل کشور تحقیقی درخصوص نقش تمرینات در داخل آب در
بیماران دیابتی یافت نشده است (در حالیکه این عارضه بار مالی
زیادی را بر خانوادهها و سیستم درمانی کشور اعمال میکند) و از
طرفی شیوع فزاینده چاقی و دیابت در منطقه آذربایجان و شهر
تبریز ،ضرورت استفاده از روش کم هزینه را در درمان یا پیشگیری
از این عارضه آشکار میسازد .لذا هدف از تحقیق حاضر تعیین
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تاثیر یک دوره  21هفتهای تمرینات آئروبیک در آب بر ساختار و
عملکرد قلب زنان دیابتی نوع  1مبتال به نارسایی قلبی میباشد.

روشکار

این تحقیق در قالب طرحهای آزمایشی و بصورت نیمهتجربی
روی  21زن میان سال دیابتی دارای نارسایی قلبی در دو گروه
کنترل ( )N=25و تمرین داخل آب ( )N=25انجام گرفت .به همین
منظور با مراجعه به بخش بایگانی مرکز آموزش-درمانی شهید
مدنی تبریز پرونده بیماران مراجعه کننده به این مرکز از سال 2212
تا سال  2214استخراج و سپس شماره تماس و آدرس آنها در
اختیار محقق قرار گرفت .افرادی واجد شرایط شرکت در این
تحقیق بودند که سابقه بیماری مستقل عروقی نداشته باشند که
وجود چنین عارضهای در آزمایش آنژیوگرافی مشخص میشد.
آزمودنیهایی واجد شرایط شرکت در این تحقیق بودند که حائز
شرایط زیر باشند :محدوده سنی  54تا  54سال BMI ،باالی 10
(طبق تقسیمبندی چاقی متناسب با معیارهای انجمن دیابت آمریکا
 ،1625هموگلوبین گلیکوزیله بین  5/5تا  1/1درصد ،عدم شرکت
منظم در فعالیتهای ورزشی (حداقل دو جلسه در هفته) در 5
ماهه اخیر ،نارسایی قلبی فانکشنال کالس ( II )NYHAو  ،IIIعدم
تغییر مصرف داروهای کاهنده قندخون ،فشارخون و چربیخون در
دوماهه اخیر ،فشارخون در محدوده  256 /14میلیمتر جیوه،
نداشتن عارضه عروق کرونری و ایسکمی حاد یا عارضه قلبی
ناشی از ایسکمی ،بیماری قلبی شناخته شده ،بیمار روانی ،بیماری
ریوی مزمن ( .)4برای انتخاب نمونه آماری بعد از تماس با بیماران
از افراد حائز شرایط دعوت شد تا در جلسه توجیهی و ارزیابی
اولیه شرکت کنند .در این جلسه به همه داوطلبان اطمینان داده شد
که در هر مرحله از اجرای تحقیق میتوانند بدون ذکر هرگونه
دالیلی از ادامه حضور در تحقیق انصراف دهند .سپس آزمودنیها
در کنار همراه مطلع فرم رضایتنامه شرکت در طرح را مطالعه و
تکمیل کردند .در ادامه از داوطلبان پرسشنامه فعالیت بدنی و میزان
فعالیت روزانه اخذ شد و بعد از اندازهگیریهای اولیه شامل تست
اکو ،تست ورزش ،با توجه به معیارهای ورود به تحقیق 21
آزمودنی بصورت داوطلبانه انتخاب و در یکی از  1گروه تمرین در
آب یا کنترل قرار گرفتند .همه آزمودنیهای تحقیق در سه مرحله
فراخوان در طرح ،قبل از شروع پروتکل تمرینی و بعد از هفته 5
طرح توسط متخصص تغذیه تحت کنترل و مشاوره تغذیهای قرار
گرفتند تا درطی اجرای طرح الگوی غذایی نسبتاً متناسب را
رعایت کنند .همچنین در این تحقیق هیچگونه دستکاری در
داروهای مصرفی آزمودنیها اعمال نشد و مقدار و نوع داروی
مصرفی آزمودنیها قبل و در طی دوره  21هفتهای تمرین توسط
متخصص قلب و دیابت کنترل میشد .این طرح دارای مجوز
اخالق پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز به شماره

 IR.Tbzmed.REC.1396.561میباشد .پروتکل تمرینی .برنامه
تمرینی آزمودنیها به مدت  21هفته و هر هفته  2جلسه با شدت
سبک تا متوسط با شاخص درک فشار یا Rating of Perceived
 )RPE( Exertionبرابر  8-4معادل  56تا  04درصد Vo2max
اجرا شد ( .)22هر جلسه تمرینی به مدت یک ساعت ( 26دقیقه
گرم کردن 54 ،دقیقه پروتکل اصلی تمرین و  4دقیقه سرد کردن)
انجام شد .این تمرینات در استخر ویژه آبدرمانی بیمارستان
سینای دانشگاه علوم پزشکی تبریز (در ابعاد * 16×8متر) با دمای
 22-24درجه سانتیگراد و دمای هوای  15-10درجه و رطوبت
نسبی  06درصد اجرا شد .عمق استخر در نواحی کمعمق  86و در
ناحیه عمیق  216سانتیمتر بود و آزمودنیها با توجه به قد خود در
محلی مستقر میشدند تا بهترین تعادل و شناوری را در وضعیت
ایستاده داشته باشند .برنامه تمرین ائروبیک در داخل آب توسط
مربی دارای مدرک معتبر آبدرمانی اجرا شد (جدول .)2برای
کنترل شدت فعالیت ورزشی نیز از شاخص درک فشار بورک
بصورت تصویری در آزمودنیهای دیابتی استفاده شد ( .)22یک
هفته قبل از شروع طرح و  58ساعت بعد از اتمام پروتکل تمرینی
در شرایط ناشتا نمونههای خونی برای سنجش قندخون ،انسولین
سرمی ،شاخص مقاومت به انسولین و هموگلوبین گلیکوزیله
( )HbA1cاخذ شد .غلظت گلوکز پالسما با روش آنزیمی–
رنگسنجی با فنآوری گلوکز اکسیداز و با استفاده از کیت گلوکز
شرکت پارس آزمون اندازهگیری شد .ضریب تغییرات و حساسیت
روش اندازهگیری به ترتیب  2/8درصد و  4میلیگرم بر دسیلیتر
بود .انسولین به روش رادیوایمنواسی با استفاده از کیت انسولین
شرکت مونوبایند آمریکا اندازهگیری شد .ضریب تغییرات درون و
برونگروهی آزمون برای انسولین کمتر از  5درصد بود .برای
سنجش مقاومت به انسولین از روش هموستازی  HOMA-IRبا
فرمول (قندخون ناشتا به میلیمول بر لیتر×انسولین ناشتا به میکرو
واحد بر میلیلیتر تقسیم بر  )11/4استفاده شد .همچنین در این دو
مرحله همه بیماران توسط متخصص قلب اکوکاردیوگرافی شده و
توده بطن چپ ( )LVMبا استفاده از معادله  Devereuxمشخص
شد ( .)25شاخصهای عملکرد سیستولی و دیاستولی استراحتی
بطن چپ و  EFبا استفاده از روش تعدیل شده Simpson’s
 biplaneمحاسبه شد ( .)25عملکرد دیاستولی بطن چپ با ارزیابی
فلوی دریچه میترال EV ،و  ،AVنسبت  E/Aو  DTاندازهگیری
شد .عملکرد سیستولی قلب براساس میزان کسر تزریقی ()EF
ارزیابی شد که  EFبزرگتر از  46درصد بیانگر عملکرد سیستولی
طبیعی میباشد .همچنین تست ورزش بیماران با تردمیل طبق
پروتکل بروس اصالح شده اجرا شد تا از ایمن بودن برنامه
ورزشی برای بیماران اطمینان حاصل شود ( .)25بعد از این آزمون
سه نفر از آزمودنیها بدلیل داشتن ریسک حضور در تمرینات
آبدرمانی از طرح کنار گذاشته شدند .برای تحلیل دادهها از برنامه
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نرمافزاری  SPSSنسخه  16استنفاده شد .در بخش آمار توصیفی،
از میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف دادهها استفاده شد .و
در بخش آمار استنباطی ،ابتدا طبیعی بودن توزیع دادهها با استفاده از
آزمون کلموگروف اسمیرنف بررسی شد و در ادامه بعد از اطمینان
از طبیعی بودن دادهها ،از آزمون تی مستقل در سطح معنیداری
 6/64استفاده شد.

یافتهها

ویژگیهای عمومی آزمودنیها در دو گروه کنترل و تمرین در
آب در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون در جدول  1ارائه شده
است .نتایج این تحقیق نشان داد که در شاخصهای متابولیک در
متغیرهای وزن بدن ( ،)P=6/624قندخون ناشتا ( )P=6/665و
هموگلوبین گلیکوزیله ( )P=6/621کاهش معنیداری در گروه
تمرین در آب نسبت به گروه کنترل مشاهده شد .اما در شاخص
انسولین و مقاومت به انسولین با وجود کاهش در گروه تمرین در
آب این تغییرات بین دو گروه معنیدار نبود ( .)P<6/64یافتههای
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اکوکاردیوگرافی نشان داد که در شاخصهای عملکرد دیاستولی
بطن چپ در گروه تمرین در آب در مقایسه با گروه کنترل در
متغیر  )P=6/625( EVافزایش معنیدار و در متغیر AV
( )P=6/661کاهش معنیداری مشاهده شد .در دیگر شاخصهای
عملکرد دیاستولی  DTو  EAبین دو گروه تفاوتی مشاهده نشد
( .)P>6/64در شاخص عملکرد سیستولی بطن چپ نتایج تحقیق
نشان داد که مقدار  EFدر گروه تمرین در آب در مقایسه با گروه
کنترل افزایش معنیداری داشت ( .)P=6/661همچنین در توده
بطن چپ افزایش معنیداری در گروه تمرین در آب در مقایسه با
گروه کنترل مشاهده شد ( .)P=6/666در دو شاخص فشارخون
سیستولی ( )P=6/651و ضربانقلب استراحتی ( )P=6/624نیز
کاهش معنیدار در گروه تمرین در آب گزارش شد .اما این
تغییرات در مقدار فشارخون دیاستولی بین دو گروه معنیدار نبود
(.)P>6/64

جدول  :1برنامه تمرینی در آب برای گروه تجربی
نوع حرکات
مدت و شدت با RPE
مرحله
گرم
 26دقیقه
پیاده روی به سمت جلو و عقب و پهلوها و کشش داخل آب
با شدت RPE 4-2
کردن
حرکات ویژه باال تنه:حرکات دستها در داخل آب در جهات مختلف با وسایلی مانند فوم ،اسفنج فشرده و تخته شنا
 54دقیقه با شدت
حرکات ویژه تنه :حرکات چرخشی تنه ،خم شدن به پهلوها ،جلو و عقب با فوم ،آوردن پاها به داخل شکم به
تمرین
RPE 8-4
صورت تک تک و همچنین جفت با هم  ،انجام حرکات تعادلی با چشم های باز و بسته
اصلی
%
04
تا
56
شدت
با
(برابر
حرکات ویژه پایین تنه :پیاده روی رو به جلو  ،عقب ،پهلو ها با زانوی صاف و خمیده با وسایلی مانند فوم،
Vo2max
دیسکهای فشرده روی عضالت ساق پا،ادغام حرکات پایین تنه و باال تنه در پایان تایم اصلی تمرین
سرد
 4دقیقه با شدت
پیاده روی و کشش داخل آب و ریلکسیشن در داخل آب با استفاده از  1تا فوم یکی برای پاها و دومی برای باالتنه
RPE 4-2
کردن
جدول  :2وضعیت آزمودنیهای دو گروه در متغیرهای عمومی و متابولیک تحقیق در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون
پس آزمون
پیش آزمون
گروه تمرینی
متغیر
45/12 ±4/05
تمرین در آب
سن (سال)
44/45 ±5/4
کنترل
248/16 ± 0/52
تمرین در آب
قد (سانتیمتر)
244/22 ± 5/85
کنترل
* 04/24 ±8/80
00/58 ± 1/22
تمرین در آب
وزن (کیلوگرم)
86/42 ±26/22
01/50 ±22/05
کنترل
222/45±11/62
250/45±25/85
تمرین در آب
FBS
(میلیگرم بر دسیلیتر)
284/82 ±42/41
284/15 ±46/01
کنترل
1/11±5/81
22/55±5/08
تمرین در آب
انسولین
22/12±5/16
26/84±4/84
کنترل
(میکرو واحد بر لیتر)
2/2±2/55
5/80±1/22
تمرین در آب
مقاومت به انسولین
5/81±2/60
4/15±2/10
کنترل
0/42±6/12
8/11±2/55
تمرین در آب
HbA1C
(درصد)
0/18±2/61
0/11±2/22
کنترل
* بیانگر تفاوت معنیدار با گروه کنترل ()P> 6/64

تکرار×ست

2×26-21
2×26-21
2×26-21

تفاضل دو مرحله

* - 1/22
6/85
* -25/66
-6/214
-2/50
+6/60
-2/40
-6/24
* - 6/05
6/65
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جدول  :3وضعیت آزمودنیهای دو گروه در متغیرهای اکوکاردیوگرافی تحقیق در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون
پس آزمون
پیش آزمون
گروه تمرینی
متغیر
42/04 ± 4/11
51/04±8/61
تمرین در آب
( EFدرصد)
41/20 ± 5/08
42/88 ± 1/25
کنترل
6/05 ± 6/25
6/58± 6/16
تمرین در آب
( EVمتر بر ثانیه)
6/51 ± 6/21
6/55± 6/25
کنترل
6/05 ± 6/11
6/85 ± 6/14
تمرین در آب
( AVمتر بر ثانیه)
6/88 ± 6/24
6/81 ± 6/21
کنترل
211/65 ± 48/21
210/14 ± 55/54
تمرین در آب
( DTمیلیثانیه)
201/88 ± 55/11
251/88±06/24
کنترل
6/12± 6/51
6/11 ± 6/21
تمرین در آب
EA
6/04± 6/28
6/82 ± 6/1
کنترل
162/5 ± 40/0
254/48 ± 55/62
تمرین در آب
( LVMگرم)
225/0 ± 26/48
228/62+22/25
کنترل
02/0± 5/11
00± 4/62
تمرین در آب
( HRضربه در دقیقه)
08/11 ± 0/02
00/50 ± 0/54
کنترل
02/81 ± 0/11
01/50 ± 8/21
تمرین در آب
( DPمیلیمتر جیوه)
04/16 ± 5/41
04/2 ± 5/58
کنترل
211/11 ±1/56
211/22 ±8
تمرین در آب
( SPمیلیمتر جیوه)
228/2 ±26/22
225 ±1/55
کنترل
 بیانگر تفاوت معنیدار تغییرات مقادیر در دو گروه تجربی و کنترل

بحث

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در گروه تمرین در آب،
متغیرهای وزن HbA1c ،و  FBSکاهش معنیداری داشت .سیدر و
همکاران نیز با بررسی تأثیر  8هفته تمرین در آب روی عملکرد
ورزشی بیماران دیابتی دچار نارسایی قلبی ،افزایش عملکرد هوازی
و کاهش هموگلوبین گلیکوزیله را گزارش کردند ،درحالیکه در
شاخصهای قندخون ناشتا و انسولین تفاوت معنیداری گزارش
نکردند ( .)4انقباضهای عضالنی از طریق فعالسازی پروتئینکیناز
وابسته به  4آدنوزینمنوفسفات باعث انتقال پروتئینهای انتقال-
دهنده گلوکز )GLUT4( 5-میشود که این عمل با افزایش غلظت
کلسیم سیتوپالسمی ناشی از دپوالریزاسیون غشایی یا افزایش
نسبت  AMPبه  ATPرخ میدهد که بیانگر وضعیت اضطراری در
نیاز به انرژی سلول میباشد ( .)20تحقیق حاضر نشان داد که
برنامه تمرینات هوازی در آب به مدت  21هفته تغییر معنیداری
در شاخصهای پرشدگی دیاستولی ( )AV ،EVدر بیماران دیابتی
ایجاد کرد اما روی شاخص  DTو  EAعلیرغم کاهش در گروه
تجربی از نظر آماری معنیدار نبود .این یافتهها با نتایج تحقیق
 Baldiو همکاران روی افراد مسن غیرمبتال به بیماریهای قلبی
همسو بوده است ( )28اما با یافتههای  Yuو همکاران و Kubacka
و همکاران ناهمسو میباشد (28و .)21به نظر میرسد ،از دالیل
ناهمسویی این تحقیقات با تحقیق حاضر میتوان به طبیعی بودن
عملکرد دیاستولی آزمودنیها ،کوتاه بودن مدت زمان مداخله و کم
بودن تعداد نمونهها در تحقیقات فوق اشاره کرد .چراکه در تحقیق
 Yuبیماران عروق کرونری دارای عملکرد دیاستولی طبیعی بودند

تفاضل دو مرحله
* 5
- 2/4
* 6/65
-6/65
* -6/22
6/65
-4/21
2
6/62
-6/65
* 25/61
-2/22
* -2/5
6/45
2/11
6/5
* -0/22
½

و در مطالعه  Kubackaو همکاران بیماران مبتال به سکته قلبی،
نقص عملکرد دیاستولی خفیفی داشتند (28وE velocity .)21
عمدهترین شاخص عملکرد دیاستولی است که در تحقیقات بالینی
مورد استفاده قرار میگیرد و زمانی اتفاق میافتد که فشار بطن چپ
از فشار دهلیز چپ کمتر شده و ریلکسیشن میوکارد ادامه مییابد و
خون به داخل بطن چپ تزریق میشود .نتایج نشان داده است که
ورزش منظم از عوامل افزاینده آن است .همچنین ،افزایش
کامپلیانس بطنی و پیشبار باعث افزایش E velocityمیشود ،عاملی
که در تمرینات استقامتی در بطن رخ میدهد ( .)16تمرینات در
داخل آب نیز با توجه به ماهیت استقامتی آن و از طرفی دیگر
کاهش نیروی گرانشی و افزایش فشار هیدرواستاتیک میتواند در
بازگشت خون به قلب و افزایش حجم خون ورودی به بطن در
ابتدای دیاستول تأثیرگذار باشد ( .)21در تحقیق حاضر ضربان قلب
استراحتی آزمودنیهای گروه تجربی کاهش یافته بود .ضربان قلب،
رابطه معنیدار و مثبتی با A velocityو رابطه معکوس با E
 velocityو نسبت E/Aدارد .در تحقیقات زیادی بر نقش ضربان
قلب بهعنوان یک فاکتور مهم در عملکرد دیاستولی بطن چپ
تأکید شده است .کاهش ضربان قلب حالت استراحتی درنتیجه
فعالیت ورزشی باعث افزایش زمان ریلکسیشن میشود .درنتیجه
مقدار E velocityو E/Aرا افزایش میدهد ()12؛ که در تحقیق
حاضر نیز کاهش ضربان قلب و فشارخون در گروه تمرینی
گزارش شده است .مکانیسم دیگر این است که ورزشهای
استقامتی همچون تمرین هوازی در آب باعث افزایش میزان
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برداشت کلسیم توسط پمپ کلسیم شبکه سارکوپالسمی درطی
اولین مرحله دیاستول و افزایش ریلکسیشن و متعاقب آن افزایش
 E velocityو E/Aمیشود ( .)11در این مطالعه مقدار DT
علیرغم کاهش نسبت به گروه کنترل غیرمعنیدار بود شاید یکی
از دالیل این عدم تغییر در انحراف استاندارد باالی میانگینها باشد.
نتایج تحقیق حاضر مبنی بر افزایش قطر داخلی بطن چپ حین
دیاستول با یافتههای تحقیق  Fathiهمسو میباشد که افزایش قطر
داخلی بطن چپ را بعد از  21هفته تمرین استقامتی در رتها
گزارش کردند ( .)12به نظر میرسد بار اعمال شده در اثر
فعالیتهای استقامتی بر قلب عمدتاً اضافه بار حجمی است بدین
معنی که برگشت خون سیاهرگی بیشتر (ناشی از افزایش حجم
خون و پمپ عضالنی) موجب کشیدگی حفرههای قلب میشود
که افزایش حجم داخلی بطنها به خصوص بطن چپ را در پی
داشته و زمانی که قلب به مدت طوالنی در معرض این محرک
قرار گیرد نسبت به آن سازگار شده و این سازگاری در افزایش
حجم داخلی بطن چپ نمود پیدا میکند ( .)15نتایج تحقیق حاضر
افزایش حجم ضربهای و کسر تخلیهای را درنتیجه تمرینات در آب
نشان دادند .تحقیقات نشان میدهد فعالیت ورزشی منظم موجب
افزایش حجم خون ،بزرگ شدن حجم پایان دیاستولی و افزایش
منابع درون و برونسلولی میشود که در نهایت به افزایش قدرت
انقباضی میوکارد و باال رفتن حجم ضربهای و کسر تخلیهای منجر
میشود ( .)14بهعالوه در فعالیت ترکیبی اضافه بار حجمی بر
اضافه بار فشاری مقدم است که این مسئله به پذیرش بیشتر در
مرحله دیاستول بطنی و نهایتاً انقباض قویتر میوکارد (سازوکار
فرانک استارلینگ) میشود ( .)15نتایج این تحقیق همسو با تحقیق
 Ranjbarو همکاران میباشد که بر اثر  26هفته تمرینات استقامتی
افزایش معنیداری را در کسر تخلیهای گزارش کرده بودند (.)10
یکی از دالیل این افزایش را میتوان در افزایش قطر بطن چپ در
انتهای دیاستول و کاهش آن بعد متعاقب سیستول بعد از  21هفته
تمرین در آب اشاره کرد .در فعالیتهای ترکیبی شامل حرکات
توأم ایستا و پویا احتماالً هر دوی اضافه بار حجمی و فشاری بر
بطن چپ اعمال میگردد ( )18که افزایش قطر پایان دیاستولی در
این ورزشکاران را میتواند توجیه نماید و این با سایر یافتهها در
ورزشهای ترکیبی دیگر که افزایش قطر پایان دیاستولی را گزارش
کردهاند ( ،)11همسو میباشد .اما یافتههای این تحقیق مغایر با
نتایج تحقیق کوپو و همکاران میباشد که تأثیر معنیداری را در
نتیجه  21هفته فعالیت ورزشی بر کسر تخلیهای بیماران با
انفارکتوی قلبی علیرغم افزایش  2درصدی گزارش نکردند (.)26
علت این مسئله را میتوان در استفاده از دستگاه
 ventriculography biplanar leftبه جای اکوکاردیوگرافی
یکبعدی اشاره کرد .که در این تحقیق نیز عدم نتیجهگیری را بدان
نسبت داده است ( .)26بهعالوه با توجه به گزارش تحقیقات
مختلف فعالیت در استخر آبدرمانی با دمای حدود  24-22درجه
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در مقایسه با آب معمولی استخر میتواند با ایجاد تغییرات مطلوب
زیر در بهبود کیفیت زندگی و قابلیتهای عملکردی نقش داشته
باشد -2 :فعالیت و غوطهوری در آب گرم در افراد بیمار قلبی
باعث بهبود عملکرد قلبی میشود؛ این عمل از طریق کاهش فشار
پس بار بطن چپ ناشی از گشادی عروق محیطی در آب گرم
ایجاد میشود -1 .فشار هیدروستاتیک و دمای آب جریان خون را
بهبود میبخشد و پاسخهای همودینامیکی را در هنگام استراحت و
فعالیت ورزشی به نحو مطلوبی تغییر میدهد -2 ،علیرغم افزایش
فشار در داخل آب بیماران در تمرینات داخل آب احساس خوب
و خوشایندی را تجربه میکنند ( .)21عمده تحقیقات انجام گرفته
در این زمینه در خشکی بوده است اما از آنجا که تمرینات در
محیط آبی شرایط بیوزنی و کاهش تحمل وزن را بوجود میآورد
که باعث کاهش فشار بر مفاصل شده و اجرای فعالیت ورزشی را
برای گروههای مختلف جامعه میسر میسازد؛ لذا اجرای این
تمرینات در بیماران دیابتی مبتال به نارسایی قلبی که دچار اضافه
وزن و چاق هستند ،بسیار مناسب میباشد ( .)4اما برای بررسی
دقیقتر تمرینات آبدرمانی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی نیاز به
بررسی کیفیت زندگی ،نگرش بیماران نسبت به فعالیت ورزشی و
انجام آزمونهای عملکردی و قلبی عروقی احساس میشود.
درمجموع میتوان عنوان کرد که تمرین در داخل آب عالوه بر
خاصیت درمانی در عوارض ارتوپدی با اعمال فشار به سیستم
گردش خون میتواند در بهبود دیابت و عارضه قلبی این بیماران
مؤثر باشد.
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