 م ری م س ت رگ ی و هم ک ار ا ن

تاریخ پذیرش7931/72/40:
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تأثیر ورزشهای ایروبیک و مقاومتی بر سازگاری جسمی سالمندان
شماره صفحه:
مرد مبتال به نارسایی قلبی
علي پورحبيب ،7زهرا فتوکيان

*2
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مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي یزد

تاریخ دریافت7931/2/22:

مقاله پژوهشی

میباشد 60 .سالمند با تخصیص تصادفی به روش بلوک بندی وارد یکی از گروه های آزمون و کنترل شدند .محیط پژوهش ،بخش
اکوکاردیوگرافی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر بود .در گروه آزمون ،ورزشهای ایروبیک و مقاومتی بهمدت  3ماه اجرا شد .سازگاری
جسمی در چهار مرحله قبل 2 ،1 ،و  3ماه بعد از اتمام مداخله ،اندازه گیری و نتایج در گروه مورد مقایسه قرار گرفت .نمرات سازگاری
با استفاده از آمار توصیفی و تست های تعقیبی مانند  tمستقل و زوجی ANOVA ،تکراری و  Bonferoniمحاسبه شد.
نتایج :نتایج ،اختالف معنادار آماری بین میانگین نمرات مسافت طی شده در  6دقیقه در  4نقطه زمانی بین دو گروه نشان داد
( .)P<0/001بر اساس نتایج ،ورزشهای ایروبیک و مقاومتی باعث بهبود سازگاری جسمی سالمندان مبتال به نارسایی قلبی میشود
(.)P<0/00
نتيجهگيری :انجام ورزش های ایروبیک و مقاومتی ،با افزایش توان جسمی جهت انجام کارهای روزانه سالمندان مبتال به نارسایی قلبی
به ارتقاء سازگاری جسمی آنان کمک میکند.
واژههای کلیدی :ورزش ایروبیک ،ورزش مقاومتی ،نارسایی قلبی ،سازگاری جسمی ،سالمندی
نتيجهگيری :انجام ورزشهای ایر وبیک و مقاومتی ،با افزایش توان جسمی جهت انجام کارهای روزانه سالمندان مبتال به نارسایی قلبی
به ارتقاء سازگاری جسمی آنان کمک میکند.
واژههای کليدی :ورزش ایروبیک ،ورزش مقاومتی ،نارسایی قلبی ،سازگاری جسمی ،سالمندی
I R CT ID: IRCT2016111630930N1

ارجاع:

پورحبیب علی ،فتوکیان زهرا  .تأثير ورزشهای ایروبيک و مقاومتي بر سازگاری جسمي سالمندان مرد مبتال به نارسایي قلبي  .م ج ل ه ع لم ی

پژوه شی د ان ش گا ه عل و م پ زشک ی شه ی د صدو قی یز د  13 31؛ . 120 3 - 6 3 : ) 2 ( 22


-1دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامائی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
-2مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
*(نویسنده مسئول)؛ تلفن ،25122122992 :پست الکترونیکی ،zfotoukien@yahoo.cim :صندوق پستی 5151191919:

Downloaded from jssu.ssu.ac.ir at 16:27 IRST on Saturday December 7th 2019

مقدمه :کاهش توان جسمی ناشی از نارسایی قلبی در سالمندان مبتال ،باعث محدودیت آنان در انجام فعالیتهای زندگی روزانه
میشود .ورزش بعنوان مداخله غیر دارویی جهت بهبود عملکرد جسمی ،معموال توصیه نمیشود .مطالعه حاضر باهدف «تعیین تأثیر
ورزشهای ایروبیک و مقاومتی بر سازگاری جسمی سالمندان مرد مبتال به نارسایی قلبی» انجام شد.
روش بررسي :مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود .جامعه پژوهش شامل کلیه سالمندان مرد مبتالبه نارسایی قلبی کالس دو و سه


مراقبتهای درمانی و مراقبتی ،بار اقتصادی -اجتماعی فراوانی

مقدمه د ان ش گا ه ها ی ا یر ا ن …
 ش ی و ع چ اق ی د ر د ان ش جو ی ا ن دخ تر

بر خانواده سالمندان مبتال و جامعه وارد میکند ( )6،10و

یکی از بیماریهای مزمن شایع در دوره سالمندی ،بیماری

پژوهشگر در تجربه کار بالین خود شاهد این است که

نارسایی قلبی است .نارسایی قلبی یک سندرم پیچیده بالینی

سالمندان مبتال به نارسایی قلبی مشکالت زیادی در انجام

است که منجر به اختالل در خروج خون از بطن چپ میشود

فعالیتهای زندگی روزانه خود دارند و ورزشهای ایروبیک و

که با کسر تخلیه کمتر یا مساوی  40درصد مشخص میشود

مقاومتی بهعنوان یک مداخله غیردارویی ،موردتوجه تیم درمان

( .)1،2شیوع و بروز نارسایی قلبی ،با پیر شدن جمعیت رو به

قرار نمیگیرد .در این راستا یکی از اهداف برنامه توسعه سالمت

افزایش است ( .)3بهطوریکه بیشتر مبتالیان ،در سنین باالی
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تاثير ورزش بر سازگاری جسمي

ملی وزارت بهداشت ،توسعه راهکارهای ارتقاء کیفیت زندگی

 60سال قرار دارند و شیوع نارسایی قلبی در افراد باالی 60
سال ،حدود  4تا  1درصد میباشد ( .)4-6این بیماری

سالمندی میباشد .لذا مطالعه حاضر باهدف «تعیین تأثیر

پیشرونده با کاهش ظرفیت بدنی و کوتاهی نفس تأثیرات

ورزشهای ایروبیک و مقاومتی بر سازگاری جسمی سالمندان

عمیقی بر وضعیت عملکردی و کیفیت زندگی سالمندان مبتال

مبتالبه نارسایی قلبی» انجام شد.

بر جای میگذارد ( .)0عالئم جسمانی نظیر خستگی و عدم
تحمل فعالیت ناشی از ماهیت بیماری و پدیده سالمندی ،منجر

روش بررسي

به کاهش عملکرد بیشتر سالمندان مبتال و تشدید وابستگی به

مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده است .جامعه
پژوهش شامل کلیه سالمندان مرد مبتال به نارسایی قلبی

دیگران میشود (.)6،2
درحالیکه نارسایی قلبی باعث تغییرات اساسی در تحمل

کالس دو و سه مراجعهکننده به واحد اکوکاردیوگرافی

جسمی و ظرفیت عملکردی سالمندان مبتال میشود ،مطالعات

بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر میباشد .حجم نمونه  60نفر

نشان میدهد که مداخالت غیر دارویی مانند تمرینات ورزشی

در دو گروه  30نفره تعیین شد که با روش نمونهگیری در

جهت افزایش تحمل جسمی و بهبود روحیه بیماران مفید

دسترس و سپس تخصیص تصادفی به روش بلوکبندی 10

هستند ( .)0-12در این رابطه )2012( Harris ،به نقل از

تایی ( 6بلوک) انتخاب شد.
معیارهای ورود شامل ،بیماران مرد مبتال به

 )2001( Hwangمعتقد است; انجام تمرینات ورزشی میتواند

CHF

با افزایش پمپاژ قلبی و خونرسانی به عضالت اسکلتی به بهبود

) (Congestive Heart Failureکالس دو و سه در محدوده

تحمل جسمی و سازگاری سالمند کمک کند ( .)2نتایج مطالعه

سنی  60تا  24سال ،با  EF ≤%40بر اساس نتایج

 )2011( Keteyianنیز نشان داد که ورزش ایروبیک منجر به

اکوکاردیوگرافی (برای سنجش کسر تخلیه از دستگاه

سازگاری جسمی مبتالیان به نارسایی قلبی میشود ( .)13در

اکوکاردیوگرافی مدیسون ساخت کشور کره جنوبی ،مدل

مطالعه  )2001( Taiو همکاران ،انجام تمرینات ورزشی اثرات

 ،Eپروب  3و تولید  2013استفاده شد) ،سابقه حداقل شش ماه

فیزیولوژیکی و روانی مثبتی بر بیماران مبتال به نارسایی قلبی

ابتال به بیماری ،برخورداری از توانایی درک و مکالمه زبان

برجای گذاشته بود ( .)14در مورد ورزشهای مقاومتی ،تصور

فارسی و برقراری ارتباط برای سنجش وضعیت شناختی از

میشد که انجام ورزشهای مقاومتی برای بیماران مبتال به

معیار کوتاهشناختی ()Abbreviated Mental Test

نارسایی قلبی ناامن است؛ اما نتایج مطالعهای نشان داد که

دهگویهای استفاده شد .بهطوریکه اگر سالمند ،نمره باالتر از 1

ورزشهای مقاومتی نسبت به ایروبیک در افزایش قدرت

را کسب میکرد ،در پژوهش شرکت داده میشد (.)16

اسکلتی و بهبود تحمل جسمی مؤثرتر هستند ( .)10از آنجایی

معیارهای خروج شامل سابقه ابتال به بیماری عروق کرونر با

که ناتوانی جسمی ناشی از ماهیت بیماری و هزینههای ناشی از

تنگی بیش از  20درصد (بر اساس نتایج آنژیوگرافی) ،داشتن

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد صدوقي یزد
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سالمندان با انجام تحقیقات در حوزه بیماریهای مزمن و





و سه قلبی ،پیسمیکر و ضربان بیش از  120ضربه در دقیقه،

در کنار این مسیر ،صندلیهایی قرار دادهشده بود .به

افراد دچار محدودیت در انجام ورزش به دلیل ابتال به اختالالت

مشارکتکنندگان توصیه شد که در صورت احساس خستگی و

سیستم عضالنی -اسکلتی و عصبی ،افراد دارای فعالیتهای

عدم تحمل ،فعالیت خود را متوقف کرده و بر روی صندلی

ورزشی منظم .همچنین افراد گروه مداخله که بیش از یکبار

بنشینند .نحوه اجرای مداخالت ورزشی در گروه آزمون بدین

در هفته در طول مداخله دچار مشکالت قلبی شده بودند و قادر

ترتیب بود که آنان بهمدت  12هفته 3 ،بار در هفته بهمدت 30

به انجام ورزش نبودند و بیمارانی که نمره خستگی و تنگی

دقیقه پیادهروی سبک (ایروبیک) با نظارت مربی ورزشی انجام

نفسشان بر اساس مقیاس بورگ ،باالی  0بود ،از مطالعه حذف

دادند .قبل و بعد از اتمام ورزشها بهمدت  0تا  10دقیقه،

شدند (.)12

نرمشهای گرم و سرد کردن انجام میشد .بدین ترتیب بعد از

محیط پژوهش مطالعه ،بخش اکوکاردیوگرافی و محل اجرای

گرم کردن بدن ،آنان بهمدت  30دقیقه پیادهروی میکردند و

مداخله ورزشی ،سالن ورزشی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر

پس از اتمام ،نرمشهای سرد کردن را انجام میدادند .به

بود .در این مطالعه جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه

مشارکتکنندگان توصیه شد که در صورت نیاز میتوانند در

دوقسمتی حاوی اطالعات دموگرافیک و تست  6دقیقه قدم

فواصل بین پیادهروی ،استراحت کنند .افراد این گروه بعد از

زدن برای سنجش سازگاری جسمی استفاده شد .اینیک تست

اتمام  4هفته عالوه بر  30دقیقه پیادهروی ،برنامه ورزشی

ساده جهت بررسی میزان توانایی فرد در انجام فعالیت زندگی

مقاومتی سبک (استفاده از دمبل 000گرمی در طی  30دقیقه،

روزانهاش است .این تست ،ابزار مناسبی برای ارزیابی حداکثر

 3بار در هفته) را تا پایان هفته  12انجام میدادند ( .)1با توجه

تحمل فعالیت در بیماران قلبی و ریوی است که اعتبار آن مورد

به اینکه باید بین انجام ورزش و آخرین وعده غذایی حداقل 2

تائید قرار گرفت ( .)1برای انجام کار ،پژوهشگر پس از کسب

ساعت فاصله باشد ،لذا ورزشها در ساعت معینی ( 3بعدازظهر)

معرفینامه از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی بابل

انجام شد .بدین منظور به مشارکتکنندگان توصیه شد که در

و ارائه به رئیس بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان و کسب

روزهای انجام ورزش ،طوری برنامهریزی کنند که حداقل دو

رضایت کتبی از نمونههای واجد شرایط پژوهش ،آنان را با

ساعت از زمان مصرف غذایشان گذشته باشد .این ورزشها در

تخصیص در  2گروه آزمون و کنترل قرارداد .قبل از شروع

سالن ورزشی بیمارستان که دارای استانداردهای سالن ورزشی

مداخله جهت تعیین سازگاری جسمی ،میزان مسافت طی شده

(دارای درجه حرارت  11تا  22درجه سانتیگراد و تهویه و نور

بیماران در مدت  6دقیقه با "فرم ثبت گزارش  6دقیقه قدم

کافی) انجام شد بهعالوه مشارکتکنندگان موظف بودند بالباس

زدن" ،در افراد دو گروه اندازهگیری شد .لذا بیماران در صورت

و کفش ورزشی مناسب (لباس نخی و سبک ،کفش بنددار

برخورداری از توانایی ،تست برایشان سنجیده شد و

سبک انعطافپذیر دارای محافظ قوس کف پا ،فاصله انگشتان

مشارکتکنندهای

که

قادر

به

انجام

تا لبه کفش  1/0سانتیمتر و پاشنه  1/0سانتیمتر) ورزشها را

MWT

) (6MinuteWalkTestنبود ،از مطالعه حذف شد .برای سنجش

انجام دهند .در حین انجام ورزش ،در صورت نیاز به

سازگاری جسمی ،از مشارکتکنندگان خواسته شد که در مسیر

مشارکتکنندگان آب داده میشد .همه بیماران شرکتکننده

مشخصی از سالن ورزشی بیمارستان (محل اجرای مداخالت)

در گروه مداخله ،الزم بود عالوه بر اخذ رضایت کتبی ،تأییدیه

در مدت  6دقیقه راه بروند .این مسیر در  30متر با فواصل 0

پزشک متخصص قلب برای اجازه انجام ورزش را نیز داشته

متری نشانهگذاری شده بود .میزان مسافت طی شده در 6

باشند .برای امنیت انجام ورزش و پیشبینی احتمال بروز

دقیقه در این مسیر ،محاسبه و در دو زمان قبل از مداخله و بعد

عارضه ،این ورزشها بهصورت گروهی در سالن ورزشی

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد صدوقي یزد
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آریتمیهای بطنی نیاز به درمان دارویی ،داشتن بلوک درجه دو

از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل مورد مقایسه قرار گرفت.
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حبيب عليپور و همكارش


بودند .میانگین سنی سالمندان گروه آزمون  61/22±4/1سال و

یو و
بخش
ورزشی در
سی…
سی ن
ی ا یر ا
مجاورتگا ه ها
دخ تر د ان ش
سالنش جو ی ا ن
(ایند ر د ان
بیمارستانچ اق ی
 شیوع
اورژانس بیمارستان قرار داشت) اجرا شد .عالوه بر حضور مربی

کنترل  66/02±4/06سال بود .میانگین مدتزمان ابتال به

ورزشی ،پژوهشگر اصلی (پرستار دارای سابقه  14سال کار در

بیماری در افراد گروه آزمون 42±1/3 ،و در گروه کنترل

بخش سیسییو) در کنار بیماران حضور داشت و این ورزشها

 01±3/0ماه بود .محدوده کسر تخلیه مشارکتکنندگان دو

با حضور وی هدایت شد تا در صورت ناتوانی در ادامه ورزش و

گروه  20-40درصد بود .میانگین نمره  EFافراد گروه آزمون

بروز عالئمی مانند درد ،تنگی نفس و گیجی ،سالمند از مطالعه

 33/0±4/0و گروه کنترل  30/64±6/2بود .نتایج آزمون

خارج و مورد ارزیابی ،مراقبت و درمان قرار گیرد .در گروه

مستقل ،بین متغیرهای سن ،مدتزمان ابتال به بیماری و کسر

کنترل نیز مداخلهای صورت نگرفت و این گروه مراقبتهای

تخلیه دو گروه اختالف معناداری نشان نداد ( .)p<0/00نتایج
آزمون کای اسکوئر ،بین متغیرهای وضعیت تأهل ،درآمد ،شغل،

و غیردارویی (بهجز ورزش) را دریافت کردند .این مراقبتها

سطح تحصیالت ،تیپ بیماری ،محل زندگی ،ابتال به بیماری

بهصورت روتین به هردو گروه آموزش داده شد .در انتهای هفته

دیگر و علت نارسایی قلبی در دو گروه اختالف معناداری نشان

 ،12آزمون  6MWTمجدداً جهت سنجش سازگاری جسمی

نداد ( .)p<0/00در پاسخ به فرضیه "انجام ورزشهای ایروبیک

اندازهگیری و سازگاری جسمی بین افراد دو گروه انجام شد.

و مقاومتی باعث افزایش تحمل جسمی در سالمندان مبتال به

تجزیه و تحليل آماری

نارسایی قلبی میشود ".نتایج آزمون آنوای تکراری در گروه

SPSS Inc.,

 Chicago, IL; Version 16و آمار توصیفی و استنباطی (آزمون

آزمون نشان داد که تفاوت آماری معناداری در میانگین نمره

 tمستقل ،آنوای تکراری ،تحلیل واریانس و تست تعقیبی بن

سازگاری جسمی در چهار نقطه زمانی قبل ،یک ،دو و سه ماه

فرونی) استفاده شد.

پس از مداخله دیده میشود ( .)P<0/001در گروه کنترل نیز

مالحظات اخالقی

تفاوت آ ماری معناداری در میانگین نمره سازگاری جسمی در

پروپوزال این تحقیق توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل

قبل ،یک ،دو و سه ماه پس از مداخله وجود نداشت ()p=0/64

تصویبشده است (کد اخالق .)MUBABOL.REC.1395.48

(جدول  .)1نتایج نشان داد که "مسافت طی شده در  6دقیقه"
از نقطه زمانی ( 1قبل از مداخله) تا ( 4پایان مداخله) بهطور

نتایج

صعودی افزایش دارد و تفاوت معناداری در میانگین مسافت

یافتهها نشان داد که دو گروه آزمون و کنترل ازنظر

طی شده بین چهار نقطه زمانی وجود دارد .مقایسه دوبهدوی

متغیرهای دموگرافیک اختالف معناداری باهم ندارند .(P≤0/00

میانگین مسافت طی شده در چهار نقطه زمانی با آزمون بن-

از  60سالمند مبتالبه نارسایی قلب ،سی سالمند در گروه

فرونی نشان داد که اختالف میانگین مسافت طی شده بین

آزمون و سی سالمند در گروه کنترل بودند .پنج سالمند گروه

نقاط زمانی  1به  132/11( 4متر) 1 ،به  1 ،)61/06( 2به 3

آزمون ،به دلیل عدم حضور در جلسات متوالی برنامه ورزشی

( )112/1و  1به  132/11( 4متر) معنادار ( )P<0/0001و بین

(عدم حضور در برنامه ورزشی در بیش از دو جلسه متوالی) از

نقاط زمانی  2به  .(P≤0/22( )00/6( 3و  3به )20/22( 4

پژوهش کنار گذاشته شدند .در گروه کنترل نیز ،دو نفر از

غیرمعنادار (  ) P= 0 / 40است (جدول  .)2بر اساس نتایج

سالمندان هم به دلیل بیماری و هم به دلیل عدم تمایل به

آنالیز واریانس تکراری ،تفاوت میانگین نمره سازگاری جسمی

تکمیل پرسشنامهها در پایان مداخله ،از مطالعه خارج شدند .لذا

در سه مرحله زمانی اول ،دوم و سوم در گروه آزمون ،معنادار

تعداد کل افراد گروه آزمون 20 ،نفر و گروه کنترل  21نفر
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معمول بیماران نارسایی قلبی شامل آموزش مراقبتهای دارویی

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار

t
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( )P<0/001و در گروه کنترل ،غیرمعنادار بود غیر معنادار

مسافت طی شده در انتهای ماه سوم و دوم مداخله) نشان داد

(  ) P= 0 / 36نتایج آزمون  tمستقل ،اختالف معنادار آماری بین

( .)P<0/001در گروه آزمون ،میانگین تغییرات میزان مسافت

میانگین نمرات مسافت طی شده در  6دقیقه در دو گروه در

طی شده در مرحله زمانی اول ( )61/06±20/26و دوم

مرحله زمانی اول (اختالف میانگین مسافت طی شده در انتهای

( )00/60±40/32بارز بود؛ اما میانگین تغییرات مسافت طی

ماه اول و قبل از مداخله) ،دوم (اختالف میانگین مسافت طی

شده در مرحله زمانی سوم ،نسبت به مرحله اول و دوم

شده در انتهای ماه دوم و اول مداخله) و سوم (اختالف میانگین

کمتر بود (( ) 20 / 22± 13/ 02جدول .)3

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i7.1935

حبيب عليپور و همكارش

جدول  :1مقایسه میانگین نمره تست  6دقیقه قدم زدن در  4نقطه زمانی در دو گروه آزمون و کنترل.
مسافت
گروه

قبل از مداخله

انتهای ماه اول

انتهای ماه دوم

انتهای ماه سوم

آزمون
کنترل

313/36±136/06
232/02±141/22

320/0±123/24
231±133/32

426/12±142/1
230/21±132/61

446/1±146/63
231/6±132/21

زماني

330±136/63
231/3±133/2

p>0/001
p=0/64

* آزمون آنوای تکراری معناداری در سطح 0/00
جدول  :2مقایسه دوبهدوی تست  6دقیقهای قدم زدن بین چهار نقطه زمانی در گروه آزمون.
پارامترهای آماری

اختالف

خطای

نقاط زماني

ميانگين

معيار

2

-61/06
-112/1
-132/11
61/06
-00/6
-21/32

0/10
10/3
11/60
0/10
1/02
3/62

1

3

112/1
00/6
-20/22

10/3
1/02
2/2

4

132/11
21/32
20/22

11/60
3/62
2/2

3
4
2

1
3
4
1
2
4
1
2
3

*P-value

 37درصد فاصله اطمينان برای اختالف
ميانگين
حد پائين

حد باال

*>0/001

00/32
3/13
10/11
00/32
33/33
01/30

22/13
13/34
10/63
22/13
62/26
31/21

*>0/001

3/13
33/33
10/13

13/34
62/26
26/3

*>0/001

10/11
01/30
10/13

10/63
31/21
26/3

*>0/001
*>0/001
*>0/001

0/22

*>0/001

0/22
0/40
*>0/001

0/40

*مقایسه دوبهدوی با آزمون بن -فرونی ،اختالف معنادار آماری در سطح  0/00نشان داد.

جدول  :3مقایسه اختالف میانگین نمره تست  6دقیقه قدم زدن در سه مرحله زمانی.
اختالف ميانگين و انحراف معيار (متر)

تغيير مسافت
گروه

آزمون
کنترل
اختالف بین گروهی

مرحله زماني اول

مرحله زماني دوم

مرحله زماني سوم

61/06±20/26
-1/02±2/0
p>0/001

00/60±40/32
-0/21±3/10
p>0/001

20/22±13/02
1/42±4/03
p>0/001

اختالف درونگروهي
p>0/001
p=0/36
----------

* آزمون آنوای تکراری معناداری در سطح 0/00
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انحراف معيار±ميانگين (متر)

*P-value

ميانگين  0نقطه



غیرهای …سن
تأثیره هامتی ا یر ا ن
واریانسد ،ان ش گا
تحلیل ن دخ تر
نتایجد ان ش جو ی ا
اساسی د ر
بر و ع چ اق
 شی

را انجام میدادند و هیچگونه فعالیت ورزشی انجام نمیدادند.

(  ،) P= 0 / 20مدت ابتال به بیماری (  ،) P= 0 / 43وضعیت

درحالیکه گروه کنترل مطالعه  Harrisو همکاران ،بیمارانی

تأهل (  ،) P= 0 / 00سطح درآمد (  ،) P= 0 / 32محل سکونت

بودند که برنامه پیادهروی سبک اجرا کرده بودند (.)1

(  ) P= 0 / 63بر سازگاری جسمی سالمندان غیرمعنادار و تأثیر

قیاس است .بهعنوان نمونه ،نتایج مطالعه متاآنالیز  Chienو

متغیرهای کسر تخلیه (  ،) P= 0 / 000سطح تحصیالت

همکاران ( ،)2001نشان داد که انجام ورزشهای ایروبیک برای

(  ) P= 0 / 011و ابتال به بیماریهای دیگر (  ) P= 0 / 64بر

مبتالیان به نارسایی قلبی در منزل باعث افزایش توانایی آنان

سازگاری جسمی سالمندان ورزش کرده در بعد از مداخله

در انجام فعالیتهای فیزیکی میشود ( .)11در مطالعه

معنادار بود .در این رابطه ،مقایسه دوبهدوی سطوح در آزمون

 Anagnostakouو همکاران ( ،)2011اثربخشی برنامه ترکیبی

بن -فرونی نشان داد; در سالمندان دارای کسر تخلیه بیشتر،

ورزشهای ایروبیک و مقاومتی بهتر از برنامه ایروبیک بود (.)13

سطح تحصیالت باالتر و ساکن شهر ،سازگاری جسمی بیشتر

 Gianuzziو همکاران ( )2003نیز در مطالعه خود گزارش

تحت تأثیر ورزش قرار میگیرد.

کردند که مسافت طی شده در  6دقیقه تا حدود  20درصد در

بحث

بیمارانی که برنامه ترکیبی پیادهروی و کالیستنیکز

در پاسخ به فرضیه "انجام ورزشهای ایروبیک و مقاومتی

( )Calisthenicsانجام میدهند ،افزایش مییابد .ورزشهای
کالیستنیکز ،ورزشهای ریتمیک بدون نیاز به وسایل ورزشی با

باعث افزایش سازگاری جسمی سالمندان مرد مبتال به نارسایی

حرکات ترکیبی ایزوتونیک و ایزومتریک مانند خم شدن ،فشار

قلبی میشود ".میانگین نمره سازگاری جسمی در چهار نقطه

دادن و حرکات شنا مانند است .این ورزشها نیز مانند

زمانی در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری را

ورزشهای مقاومتی در افزایش تحمل جسمی نقش مهمی

نشان داد ( .)P<0/001این یافتهها با نتایج مطالعه  Harrisو

دارند (.)20

همکاران ( )2012از جهاتی مطابقت و از جهاتی دیگر تفاوت

یکی از شباهتهای یافتههای مطالعه حاضر بامطالعه

دارد .در مطالعه  ،Harrisحداکثر میزان مسافت طی شده در 6

Harris

( Anagnostakou ،)2003( Gianuzzi ،)2012و همکاران

دقیقه در فاصله زمانی  1-2ماه پس از شروع مطالعه ایجاد

( )2011افزایش میانگین مسافت طی شده پس از شروع

میشود و تفاوت معناداری بین میانگین نمرات سازگاری

ورزشهای مقاومتی بود .این نتایج نشان میدهند که

جسمی در انتهای ماه دوم و سوم مداخله وجود نداشت.

ورزشهای مقاومتی باعث اثربخشی بهتری نسبت به ورزشهای

یافتههای مطالعه آنان نشان داد که ورزشهای مقاومتی که از

ایروبیک سبک میشود .در مطالعه  Mandicو همکاران

یک ماه پس از شروع مداخله آغازشده بودند ،نسبت به

( )2012نیز تأثیر ورزشهای مقاومتی و ارجحیت آن نسبت به

فعالیتهای ورزشی دیگر مانند پیادهروی سبک ،به افزایش

برنامه ایروبیک سبک در افزایش تحمل و قدرت عضالت

قدرت و تحمل عضالت در بیماران مبتالبه نارسایی قلبی کمک

اسکلتی و افزایش سازگاری جسمی تائید شده است ()10؛ اما

میکنند ( .)1اگرچه بیشتر نتایج مربوط به سازگاری جسمی

ارجحیت ورزشهای مقاومتی نسبت به ایروبیک در افزایش

مطالعه حاضر با نتایج مطالعه  Harrisمطابقت دارد ،اما تفاوت

تحمل جسمی بیماران مبتالبه نارسایی قلبی در مطالعات دیگر

میانگین نمره مسافت طی شده در افراد گروه کنترل مطالعه

تائید نشد ( .)10-21،23در مطالعه حاضر ،سازگاری جسمی با

 Harrisبا نتایج مطالعه حاضر ،میتواند به علت تفاوت روش کار

میزان مسافت طی شده در  6دقیقه سنجیده شد .در مطالعات

دو مطالعه میباشد؛ زیرا که گروه کنترل مطالعه حاضر،

دیگر ،سازگاری جسمی با شاخصهای مختلفی مانند میزان

سالمندانی بودند که تنها فعالیتهای عادی زندگی روزانه خود
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(  ،) P= 0 / 16علت نارسایی قلبی (  ،) P= 0 / 66شغل

یافتههای مطالعه حاضر با نتایج مطالعات دیگر نیز قابل
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سنجیده شد .بهعنوان نمونه در مطالعه  ،)2004( Tindelتحمل

و در سالن ورزشی مجهز انجامشده بود .درحالیکه در مطالعات

جسمی با میزان مصرف اکسیژن عضالت سنجیده شده است .بر

مذکور در منزل و بهصورت انفرادی انجامشده بود

اساس نتایج مطالعه ،اختالف پیک مصرف اکسیژن در بیماران

( .)1،22،24،21اگرچه بر اساس مقایسه نتایج ،ورزشهای

گروه ورزش کرده نسبت به گروه دارای فعالیتهای

گروهی نسبت به انفرادی تأثیر بهتری در مسافت طی شده

عادی 2/21 cc/kg/min،بود ( .)24در مطالعه  Tollو همکاران

بیماران داشت؛ اما نتایج مطالعات دیگر ،این استنتاج را تائید

( ،)2006نیز میزان تفاوت پیک مصرف اکسیژن گروه ورزش

نمیکند .بهعنوانمثال در مطالعه  Kingو همکاران ()1331

کرده در مقایسه با گروه فعالیتهای عادی 2/6cc/kg/min ،بود

ورزشهای گروهی و انفرادی اثربخشی یکسانی بر تناسب

( .)20یکی از فاکتورهای تعیینکننده سازگاری جسمی در این

جسمی زنان سالمند سالم جامعه داشتند ( .)23در این رابطه،

مطالعات ،پیک مصرف اکسیژن عضالت بود که موردسنجش

 )2003( Tabetمعتقد است درصورتیکه از پروتکلهای سازشی

قرارگرفته است .لذا نتایج این مطالعات بابیان تأثیر ورزش بر

مناسب برای اجرای ورزش در سالمندان مبتالبه نارسایی قلبی

سطح پیک مصرف اکسیژن بیماران مبتال به نارسایی قلبی

استفاده شود ،میتوان ورزش را در کنار سایر مداخالت درمانی

نشان داد که ورزشهای ایروبیک و مقاومتی باعث افزایش

بهعنوان یک مداخله امن و مناسب برای سالمندان مبتالبه

سازگاری بیماران مبتالبه نارسایی قلبی میشوند ( .)24-20از

نارسایی قلبی توصیه کرد .نتایج مطالعه آنان نشان داد که بهبود

دیگر وجه تمایزهای مطالعه حاضر با مطالعات دیگر ،ویژگی

ظرفیت جسمی بیماران پس از انجام ورزش ،تحت تأثیر سن

سنی مشارکتکنندگان میباشد .در بیشتر مطالعات ،تأثیر

قرار نمیگیرد (.)30

ورزشهای ایروبیک و مقاومتی بر بیماران مبتالبه نارسایی قلبی

یافتهها نشان داد که تفاوتی بین میزان مسافت طی شده

همه سنین موردبررسی قرارگرفته است ( )1 ،24-20درحالیکه

افراد تیپ  2و  3گروه آزمون وجود ندارد؛ این یافته نیز با

در مطالعه حاضر ،مشارکتکنندگان از گروه سنی سالمندان

یافتههای مطالعات دیگر مطابقت میکند (.)1،20،21،31

بودند .بدیهی است که قدرت جسمی این افراد هم به دلیل

بهطوریکه در مطالعات Tindel ،)2012( Harrisو همکاران

ماهیت بیماری (کاهش توان جسمی ،تنگی نفس ،خستگی و

( ،)2004میانگین نمره سازگاری جسمی در افراد مبتالبه تیپ

ضعف) ( )1و هم به دلیل پدیده سالمندی (کاهش توان

 2و  3گروه آزمون افزایشیافته بود؛ اما تفاوتی بین میانگین

جسمی) نسبت به سایر گروههای سنی بیشتر کاهش مییابد

افزایش مسافت طی شده بین افراد تیپ  2و  3بیماری مشاهده

( .)26بهطوریکه نتایج مطالعه  Lockeو همکاران ( )2011نیز

نشد .نتایج مطالعه  Jankowskaو همکاران ( )2001نیز نشان

نشان داد که سالمندان سالم تقریباً میتوانند  2000-3000گام

داد که انجام ورزشهای ایروبیک و مقاومتی در مدت  12هفته،

در روز راه بروند.

باعث افزایش قدرت عضالت چهار سر ران در مبتالیان به

درحالیکه سالمندان دچار ناتوانی ،میتوانند حدود -1001

نارسایی قلبی با هر کالسی میشود ،اما تأثیری بر میزان توده

 1214گام در روز طی کنند ( .)22لذا انتظار میرفت که میزان

بافت چربی اندامهای تحتانی آنان ندارد ( .)31درحالیکه یافته

تغییرات مسافت طی شده در مراحل زمانی مختلف مطالعه

حاضر با نتایج بسیاری از مطالعات مطابقت دارد ،اما مغایر با

حاضر در مقایسه با مطالعات دیگر کمتر باشد؛ اما مقایسه

نتایج مطالعات دیگر است ( .)20،24بهعنوان نمونه در مطالعه

تغییرات میانگین مسافت طی شده در مراحل زمانی اول ،دوم و

 Tindelو همکاران ( )2004مسافت طی شده در افراد مبتال به

سوم با نتایج مطالعات دیگر عکس آن را نشان داد .شاید دلیل

تیپ  2تغییر و در افراد مبتالبه تیپ  3و  4تغییرنیافته بود.

افزایش مسافت ،مربوط به نوع مداخله باشد؛ زیرا در مطالعه

افراد مبتالبه تیپ  3و  4بیماری در مطالعه آنان بیمارانی بودند
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مصرف اکسیژن عضالت و میزان گامهای طی شده در طی روز

حاضر ،ورزشهای ترکیبی ایروبیک و مقاومتی بهصورت گروهی
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تغییرات مسافت طی شده افراد تیپ  3و  4نسبت به افراد تیپ

قابل دسترس و انگیزشی برای این گروه از بیماران است که با

 2خیلی کمتر بود ( .)24در مطالعه  Bakerو همکاران (،)2011

بهبود توان جسمی ،موجب افزایش توان آنان در انجام

میانگین گامهای طی شده بیماران مبتالبه تیپ  2بیماری ،در

فعالیتهای روزمره زندگی و کسب استقالل آنان میشود".

انتهای هفته  12مداخله  1232گام در روز و در افراد مبتالبه

بهعالوه یافتههای مطالعه حاضر برای کار در بالین بهخصوص

تیپ  3بیماری 301- 344،گام بود ( .)32این یافته نیز بیانگر

برای پرستاران بالینی جهت ارائه مراقبت و مداخالت مبتنی بر

آن است که با افزایش تیپ بیماری ،به دلیل محدودیتهای

شواهد از سالمندان مبتالبه نارسائی قلبی مفید خواهد بود .از

جسمی بیشتر ،میزان تغییرات مسافت کمتر است که با نتایج

محدودیتهای مطالعه حاضر ،حجم نمونه کم بود .توصیه

مطالعه حاضر ،مغایرت دارد .شاید دلیل مغایرت مربوط به این

می شود در مطالعات آتی مطالعه مشابهی بر روی حجم نمونه

باشد که در مطالعه حاضر ،میانگین نمره سازگاری جسمی در

وسیع انجام شود .بهعالوه برای رفع تورش ،افراد دیاستولیک را

قبل از مداخله در افراد تیپ  3تقریباً شبیه افراد تیپ  2بود.

که خیلی کم بودند ،وارد مطالعه نکردیم .این مسئله نیز ،از

یافتهها ی مطالعه حاضر نشان داد که انجام ورزشهای ایروبیک

دیگر محدودیتهای پژوهش ما است.

و مقاومتی گروهی باعث افزایش تحمل جسمی و سازگاری

نتيجهگيری

روانی سالمندان مبتالبه نارسایی قلبی میشود .یافتهها نشان

براساس یافتههای مطالعه ،می توان نتیجه گرفت که انجام

داد که ورزشهای ایروبیک و مقاومتی به یک اندازه باعث بهبود

ورزشهای ایروبیک و مقاومتی ،با افزایش توان جسمی جهت

سازگاری جسمی و روانی سالمندان مبتالبه تیپ  2و  3بیماری

انجام کارهای روزانه سالمندان مبتال به نارسایی قلبی به ارتقاء

میشوند و انجام ورزشهای ایروبیک و مقاومتی گروهی ،یک

سازگاری جسمی آنان کمک میکند .

مداخله امن ،کمهزینه ،مناسب ،قابلدسترس و انگیزشی برای

سپاسگزاری

این گروه از بیماران است.
ازآنجاییکه سالمندان مبتالبه نارسایی قلبی جهت انجام

مطالع ه حاضر ،نتیجه قسمتی از طرح تحقیقاتی مصوب

فعالیتهای ورزشی ارتقاء دهنده سازگاری جسمی و روانی

کمیته اخالق شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل است.

تشویق نمیشوند و وضـعیت جسمی ،روانی و اجتماعی

محققان از همه مشارکتکنندگان در پژوهش تقدیر و تشکر به

سالمندان مبتالبه نارسایی قلـبی ،لـزوم اقدامات آموزشی،

عمل میآورند.
تعارض در منافع :وجود ندارد

پزشکی و ورزشـی را در آنـان نـشان میدهد .نتایج مطالعه
حاضر ،تائید کننده این نظـر اسـت " :انجام ورزشهای ایروبیک
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Original Article
Introduction: Diminished physiological tolerance induced heart failure among the elderly patients limit
doing their daily activities. Exercising as a non-medical intervention is not usually mentioned for daily
activities promotion. The current study was conducted aiming to explore the effects of aerobic and resistance
exercise program on physical adaptation in the elderly men patients with heart failure.
Methods: This study was a randomized clinical trial design. The study population was all the male elderlies
suffering from heart failure type 2 and 3. All the 60 elderlies were randomly assigned using blockrandomized allocation into the intervention and the control groups. The study field was Echocardiography
ward at Imam Sajjad Hospital in Ramsar. The exercise program was performed for three months in the
intervention group. The physical adaptation was assessed in four different time intervals (before 1, 2, and 3
months and also after intervention) and the results were compared between the groups. The data were
analyzed using SPSS version 16. Adaptation scores were calculated using the indices, including descriptive
statistics and then the following tests were performed: independent and paired t-test, repeated ANOVA, and
Bonferoni tests.
Results: The results showed a significant statistical difference between the mean scores of distances walked
in 6 minutes in four points between the two groups (P≤0.001). The aerobic and resistance exercise programs
had promoted the physical adaptation among the elderlies with heart failure as our results approved (P<0.05).
Conclusion: Aerobic and resistance exercises can help in promoting the physical adaptation in doing the
daily activities in the elderly with heart failure.
Keywords: Aerobic exercise, Resistance exercise, Heart failure, Physical Adaptation, Ageing
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