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A b s t r a c t

Introduction: Pregnancy-induced hypertension (PIH) is a common disor-
der leading to maternal and infant mortality and morbidity, and its preven-
tion is essential. This study aimed to investigate the effects of walking on 
the maternal and neonatal outcomes of high-risk pregnant women for PIH 
in Rafsanjan, Iran in 2018.
Methodology: This clinical trial was conducted on 72 high-risk pregnant 
women for PIH at comprehensive healthcare centers. Purposive sampling 
was performed to randomly assign the women to two groups of 36. The in-
tervention group followed a walking program during weeks 14-34 of ges-
tation. Data were recorded in a researcher-made checklist and analyzed in 
SPSS version 23 (independent t-test, Fisher’s exact test, and Chi-square).
Results: Incidence of transient hypertension and preeclampsia was signifi-
cantly lower in the intervention group (P<0.05). Mean birth weight was 
significantly higher in the intervention group, and maternal and neonatal 
admission rate to the ICU was significantly lower in the intervention group 
(P<0.05). Mean gestational age at delivery, one- and five-minute Apgar 
scores, and preterm labor and its causes had no significant differences in 
the groups (P>0.05).
Conclusion: Moderate-intensity walking improved some maternal and 
neonatal outcomes in the high-risk pregnant women for PIH.

Keywords:

Walking, PIH, Maternal 
and Neonatal Outcomes

Resived: 9 Apr 2019

Accepted: 8 Jun 2019

Available Online: Oct 2019

Citation: Khoram S, Beygi M, Pirhadi M, Laripoor M. [The effect of walking on maternal and neonatal 
outcomes of pregnant women prone to hypertension pregnancy (persian)] Journal of Clinical Nursing and 
Midwifery. 2019 8(1): 276-285

*Corresponding author: 
Marziyeh Laripoor
Address: Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
Tel: +98 (913) 3937334
Email: marzeyehloripoor@yahoo.com

ID

http://orcid.org/0000-0002-9290-8993


277

بهار 1398. دوره 8 . شماره 1

تأثیر پیاده روی بر پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار مستعد به پرفشاری خون در 
بارداری

سمیه خرم1، مرجان بیگی2، معصومه پیرهادی2،مرضیه لری پور3

1-دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2- گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3- گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده: 

ــل  ــک عام ــوان ی ــه عن ــا ب ــارداری در سراســر دنی ــاالت فشــارخون در ب ــه و هــدف: اخت زمین
ــه  ــوند. در نتیج ــناخته می ش ــوزادی ش ــادری و ن ــوارض م ــر و ع ــه مرگ و می ــر ب ــم منج مه
پیشــگیری از ایــن اختــاالت ،اهمیــت ویژهــای دارد. ایــن مطالعــه بــا هــدف تأثیــر پیــاده روی 
ــارداری در  ــه پرفشــاری خــون در ب ــاردار مســتعد ب ــان ب ــوزادی زن ــادری و ن ــر پیامدهــای م ب

ــت.  ــام شده اس ــال 1397 انج ــنجان در س ــهر رفس ش

روش بررســی: ایــن کار آزمایــی بالینــی بــر روی 72 مــادر بــاردار مســتعد بــه اختــاالت فشــار 
ــری  ــا نمونه گی ــه ب ــامت ک ــع س ــات جام ــز خدم ــه مراک ــده ب ــارداری مراجعه کنن ــون ب خ
ــه صــورت تصادفــی در دو گــروه 36 نفــره قــرار گرفتنــد، انجــام شــد.  هدفمنــد انتخــاب و ب
ــاده روی داشــتند. اطاعــات در  ــه پی ــارداری برنام ــا 34 ب ــه 14 ت ــون از هفت ــادران گــروه آزم م
چــک لیســت پژوهشگرســاخته ثبــت و تحلیــل داده هــا توســط نــرم افــزار SPSS نســخه 23 و 

ــق فیشــر و کای اســکوئر انجــام شــد. ــاری t مســتقل، دقی ــای آم ــا آزمون ه ب
یافته هــا: ابتــا بــه فشــار خــون گــذرا و پره اکامپســی در گــروه آزمــون بــه طــور معنــی داری 
ــاف  ــا اخت ــد ب ــگام تول ــوزاد هن ــن وزن ن ــود )P 0/05 >(. میانگی ــرل ب ــروه کنت ــر از گ کمت
معنــی دار آمــاری بیشــتر از گــروه کنتــرل و بســتری مــادر و نــوزاد در بخــش مراقبت هــای ویــژه 
در ایــن گــروه بــه طــور معنــی داری کمتــر از گــروه کنتــرل بــود )P 0/05 >(. میانگیــن ســن 
حاملگــی در زمــان زایمــان، آپــگار دقیقــه اول و پنجــم نــوزاد، زایمــان زودرس و علــت آن بیــن 

 .)> P 0/05( دو گــروه اختــاف معنــی داری نداشــت
نتیجه گیــری: پیــاده روی بــا شــدت متوســط موجــب بهبــود برخــی پیامدهــای مــادری و نــوزادی 

در زنــان بــاردار مســتعد ابتــا بــه پر فشــاری خــون در بــارداری می شــود.
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مقدمه:
اختالالت فشار خون شایعترین عوارض طبی حاملگی هستند 
و  میر  و  مرگ  با  و  می دهند  کل حاملگی ها رخ  تا 10   5 در  که 

عوارض جنینی و مادری باالیی همراه می باشند)1،2(.

فشار خون باالی بارداری تقریبا در نیمی از موارد با عالئم و 
نشانه های پره اکالمپسی همراه خواهد شد. پره اکالمپسی به تنهایی 
ترین  خطرناک  مزمن،  باالی  خون  فشار  روی  بر  شده  سوار  یا 
بارداری ها دیده  از  تا 2 درصد  حالت محسوب می شود و در 8 
می شود)2(. باور بر این است که این میزان بروز در کشورهای در 

حال توسعه باالتراست)3(.

عوامل خطر  و  است  عاملی  بیماری چند  یک  پره اکالمپسی، 
سابقه  مزمن،  فشارخون  پره اکالمپسی،  سابقه  مانند  متعددی 
خانوادگی و دیابت در ابتال به آن تاثیر دارند)4(. به خوبی مشخص 
در  پره اکالمپسی  سابقه  و  مزمن  فشارخون  با  زنان  که  شده است 
بارداری قبلی در معرض بیشتر ابتال به پره اکالمپسی و عوارضی 
مانند زایمان با ابزار، بستری مادر یا نوزاد در بخش مراقبت های 
هستند)9،5(.  تولد  هنگام  نوزاد  کم  وزن  و  زودرس  زایمان  ویژه، 
فشارخون  در  و  برابر   7/19 پره اکالمپسی  سابقه  در  ابتال  ریسک 
خانوادگی  سابقه  موارد  در  همچنین  می باشد،  برابر   1/38 مزمن 
2/90، دیابت 3/65 و سندرم آنتی فسفولیپید 9/72 برابر افزایش 
می یابد)10،11(. زنان با پره اکالمپسی شدید در حاملگی اول، در خطر 
میزان عود بسیار باالیی هستند که در بعضی از مطالعات، این میزان 
50 درصد ذکر شده است )12(. پره اکالمپسی عوارض جنینی متعددی 
ضربان  رحمی،  داخل  رشد  محدودیت  شامل  که  می کند  ایجاد 
مراقبت های  بخش  به  نیاز  و  پایین  آپگار  نمره  قلب،  غیرطبیعی 
ویژه، مرگ داخل رحمي، وزن کم هنگام تولد است )5،13(. براساس 
مسئول  ساالنه  پره اکالمپسی  جهانی  بهداشت  سازمان  گزارش 
70000 مرگ مادر و 500000 مرگ نوزاد در سراسر دنیا می باشد 
این  واسطه  به  زایمان زودرس  از  ناشی  عمدتا  نوزادان  مرگ  که 
اختالل است)14(. عواقب پره اکالمپسی صرف نظر از شدت و سن 

حاملگی در مادران کشورهای در حال توسعه ناگوارتر است) 10(.

به دلیل بروز نسبتًا زیاد فشارخون بارداری و نقش آن در مرگ 
و میر و ابتالی مادر و نوزاد الزم است به مادران آگاهی الزم داده 
شود و با مراقبت کامل در دوران بارداری از این عارضه پیشگیری 
فعالیت  و  ورزش  شده است  مشخص  حاضر  حال  در  نمود)15(. 
برای  دارو  از  استفاده  و  پرفشاری خون  کاهش خطر  با  فیزیکی 
درمان آن در غیر بارداری مرتبط می باشد)16(. ولی شواهد محدودی 
از ارتباط بین تاثیر ورزش در بارداری و ریسک اختالالت فشار 
نوزادی  و  مادری  پیامدهای  و  پره اکالمپسی  و  بارداری  خون 
موجود است. در مورد ورزش کردن زنان باردار مبتال به اختالالت 

فشارخون نیز شواهد اخیر ناکافی و متناقض می باشند)17(.

دهنده  نشان   )2013( همکاران  و  کساوارا  سیستماتیک  مرور 
کوهورت  مطالعه  اگرچه  بود.  زمینه  این  در  ورزش  محافظتی  اثر 
 آینده نگر این مرور هیچ نفعی نشان نداد، مطالعات مورد- شاهدی
  و کار آزمایی بالینی تصادفی این مرور نشان دهنده اثر محافظتی بود )18(. چاوال 
زمینه  در  شده  انجام  مطالعات  مرور  با  همکاران)2015(  و 

نتیجه  چنین  فشارخون  به  مبتال  باردار  زنان  بدنی  فعالیت 
ورزش  به  توصیه  زنان  این  به  روتین  طور  به  اگرچه  که  گرفتند 
تاثیرات  داشتن  بدون  خانم ها  این  برای  ورزش  اما  نمی شود 
ماگرو مروری  مطالعه  در  می باشد)20(.  مفیدی  اثرات  دارای   سوء، 
 و همکاران )2017( چنین نتیجه گیری شد که ورزش هوازی به 
مدت 30 تا 60 دقیقه، 2 تا 7 بار در هفته ریسک ابتال به اختالالت 

فشارخون و سزارین را به طور قابل توجهی کاهش می دهد)16(.

 مطالعه کساوارا و همکاران )2013( نشان داد، در زنان مبتال به 
فشارخون مزمن در بارداری و زنان با سابقه پره اکالمپسی، فعالیت 
بدنی با دوچرخه ثابت هفته ای یک بار زیر نظر مربی، عارضه ای 
برای مادر وجنین نداشت. نوع زایمان، علت سزارین، آپکار نوزاد، 
سن حاملگی هنگام زایمان و وزن هنگام تولد نوزاد در دو گروه 
اختالف معنی داری نداشت)18(. با توجه به نتایج، محققین بارداری 
را زمان مناسبی برای شروع یا تغییر برخی عادات غلط زندگی، 

مانند بی حرکتی به داشتن فعالیت بدنی می دانند.

فعالیت بدنی، به زنان باردار بی خطر یا کم خطر به جهت فواید 
آن برای مادر و جنین توصیه شده است)21،22(. کالج زنان و مامایی 
آمریکا پیشنهاد می کند، زنان باردار در غیاب سایر عوارض مامایی 
و پزشکی، باید 30 دقیقه و یا بیشتر، در اکثر روز های هفته ورزش 
در  تنوع  و  تاکید  وجود  با  دهند)23(.  انجام  را  متوسط  شدت  با 
فعالیت های فیزیکی، هنوز مستندات علمی کافی در مورد برتری 
یک روش ورزشی بر دیگری در دوران بارداری وجود ندارد. در 
پزشکی شهید  دانشگاه علوم  به  وابسته  تحقیقی در درمانگاه های 
بهشتی بر روی 386 زن باردار با حاملگی طبیعی، 61 درصد درطی 
بارداری فعالیت ورزشی مانند پیاده روی را ذکر کردند)24(. احتماال 
پیاده روی با شدت متوسط آسان ترین و ارزان ترین ورزش است. 
این فعالیت فیزیکی مالیم، گروه های عضالنی اصلی را به کار وا 
می دارد و قلب را تقویت می کند. همچنین خطر ایجاد آسیب حین 

انجام آن کم است )25(.

مطالعات مذکور بیشتر به بررسی تاثیر ورزش در زنان باردار 
فشارخون  اختالالت  به  مبتالیان  در  محدودتر  طور  به  و  سالم 
بارداری انجام شده اند، کمتر مطالعه ای به بررسی تاثیر ورزش و 
فعالیت بدنی منظم در زنان باردار مستعد به اختالالت فشارخون 
برای  اکنون  هم  که  است  حالی  در  این  است،  پرداخته  بارداری 
برای  که  مادرانی  به  آن،  پره اکالمپسی و عوارض  به  ابتال  کاهش 
ابتال به اختالالت فشارخون بارداری، پرخطر هستند بدون شواهد 
این  از  می شود)21(.  بارداری  در  استراحت  به  توصیه  کافی  علمی 
میر  و  مرگ  و  عوارض  اختالالت،  این  اهمیت  به  توجه  با  رو 
بر برخی  پیاده روی  تأثیر  با هدف  این مطالعه  قابل توجه آن ها، 
پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار مستعد به پرفشاری خون 

در بارداری انجام شده است. 

روش بررسی: 

در این کار آزمایی بالینی تصادفی سازی شده، بر اساس مطالعه 
مشابه )18( و فرمول حجم نمونه زیر، 74 مادر باردار واجد شرایط 
مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سالمت رفسنجان با مراجعه 
پژوهشگر به مراکز خدمات جامع سالمت، شناسایی و به صورت 

هدفمند وارد مطالعه شدند :

مرضیه لری پور و همکاران.  تأثیر پیاده روی بر پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار مستعد به پرفشاری خون در بارداری
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در  عمومی  پزشک  توسط  مادران  این  ریه  و  قلب  سالمت 
مطالعه  به  ورود  شرایط  می شد.  تایید  و  بررسی  بهداشت  مراکز 
فشار  )سابقه  بارداری  در  خون  پرفشاری  به  ابتال  استعداد  شامل 
اکالمپسی،  یا  و  پره اکالمپسی  سابقه  بارداری،  گذرای  خون 
گذرا  خون  فشار  سابقه  اتوایمیون،  بیماری  مزمن،  خون  فشار 

دیابت  و  بارداری  دیابت  مادر،  یا  خواهر  در  پره اکالمپسی  یا  و 
روان  بیماری  و  فیزیکی  فعالیت  انجام  محدودیت  عدم  آشکار(، 

شناختی نظیر افسردگی و اضطراب، بیماری هاي تیرویید، بیماري 
شکل  داسی  کم خونی  کلیوي،  مزمن  بیماري  آسم،  همبند،  بافت 
ختم  خونریزی،  لیبر،  ترم  پره  موارد  بود.  تک قلو  حاملگی  و 
القایی،  یا  بارداری به صورت خود به خود  تا هفته 20  حاملگی 
عدم تمایل به ادامه مطالعه و عدم انجام برنامه پیاده روی به مدت 
حداقل یک هفته، از مطالعه خارج می شدند. این افراد با استفاده 
از جدول اعداد تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل)38 نفر در 
گروه آزمون و 36 نفر در گروه کنترل( تخصیص یافتند. دو نفر از 
 افراد گروه آزمون به دلیل سقط در هفته 16 بارداری و خونریزی 

در هفته 18 بارداری از مطالعه خارج شدند. 
  در شروع مطالعه از تمامی مادران رضایت آگاهانه شرکت 
در طرح اخذ گردید. مادران گروه آزمون  عالوه بر مراقبت روتین 
بارداری، از هفته 14 تا 34 بارداری، چهار بار در هفته و هر بار 20 
تا 30  دقیقه به پیاده روی با شدت متوسط در منزل یا محیط باز به 

انتخاب خود مادر، می پرداختند، به طوری که حین پیاده روی، قادر 
باشند بدون قطع نفس سه کلمه را بیان کنند)26(. 

طبق  را  بارداری  روتین  مراقبت  فقط  کنترل  گروه  مادران 
برنامه کشوری دریافت می کردند. با تماس تلفنی هفتگی از انجام 
پیاده روی  از  قبل  اطمینان حاصل می شد.  آزمون  پیاده روی گروه 
لباس راحت،  از  استفاده  کافی،  مایعات  به مصرف  باردار  مادران 
اجتناب از پیاده روی با معده پر یا خالی، قطع پیاده روی و مراجعه 
تپش  نفس،  تنگی  مانند  بروز عالئم خطر  در صورت  پزشک  به 
پیاده روی و مطلع  قلب، سختی در راه رفتن و عدم تعادل حین 
شناسایی  صورت  در  شدند.  توصیه  امر،  این  از  محقق  ساختن 
اختالالت فشار خون در هر گروه، نام مادر به لیست افراد دچار 
این اختالالت وارد و سپس مادران گروه آزمون از برنامه پیاده روی 

خارج می شدند.

 متغیرهای مورد بررسی شامل نوع زایمان، سن حاملگی در 
ویژه،  مراقبت های  بخش  در  نوزاد  و  مادر  بستری  زایمان،  زمان 
آپگار دقیقه اول و پنجم، وزن نوزاد هنگام تولد، زایمان زودرس 
و علت آن و ابتال به اختالالت فشارخون، با توجه به پرونده های 
پژوهشگر و  مطالعه، توسط  مادران مورد  بیمارستانی  و  بهداشتی 
و  مربوطه  مامایی  خدمات  دهنده  ارائه  مراکز  در  طرح  همکاران 
بخش مراقبت های پر خطر و زایمان بیمارستان به صورت هفتگی 
بررسی و در چک لیست مشخصات باروری و زایمانی که توسط 
با  لیست  این چک  روایی  می شد.  ثبت  بود،  شده  آماده  محققین 
استفاده از نظرات 10 تن از اعضای هیئت علمی گروه مامایی و 
زنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و اصفهان و اعمال نظرات 
آنان تامین گردید. پایایی آن نیز از طریق سنجش پایایی بین ناظر 
افزار  نرم  با  داده ها  آمد.  به دست  آلفای کرونباخ 0/7  و محاسبه 

SPSS نسخه 23 و آزمون های آماری دقیق فیشر، کای اسکوئر و 
تی مستقل برای بررسی پیامدهای مادری و نوزادی تحلیل شدند. 

سطح معنی داری 0/05در نظر گرفته شد.

یافته ها:
بدنی  توده  شاخص  و  سن  نظر  از  بررسی  مورد  گروه  دو   
تعداد  حاملگی،  سن  شامل  باروری  متغیرهای  بودند.  همگن 
معنی دارآماری  اختالف  گروه  دو  در  نیز  سقط  تعداد  و  زایمان 
فشارخون  اختالالت  به  ابتال  مستعدکننده  نظرعوامل  از  نداشت. 
در بارداری شامل سابقه اختالالت فشار خون در بارداری قبلی، 
مزمن  خون  فشار  اتوایمیون،  بیماری های  آشکار،  دیابت  به  ابتال 
اختالف  گروه  دو  بین  خواهر  و  مادر  در  پره اکالمپسی  سابقه  و 

معنی دارآماری وجود نداشت)جدول شماره 1(. 

آزمون t مستقل نشان داد که میانگین وزن نوزاد هنگام تولد در 
گروه آزمون به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود،  میانگین 
سن حاملگی در زمان زایمان و آپگار دقیقه اول و پنجم نوزاد بین 

دو گروه اختالف معنی داری نداشت )جدول شماره 2(. 

آزمون  بود.  یکسان  گروه  دو  در  زایمان  نوع  فراوانی  توزیع 
دقیق فیشر نشان داد که فراوانی بستری مادر در ICU و بستری 
نوزاد در NICU در گروه آزمون به طور معنی داری کمتر از گروه 

کنترل بود )جدول شماره 3(.

فشار  به  ابتال  بین  معنی داری  ارتباط  اسکوئر  کای  آزمون 
آزمون  گروه  دو  در  زایمان  زمان  تا  پره اکالمپسی  و  گذرا  خون 
فشار خون  به  ابتال  فراوانی  آزمون  گروه  در  داد،  نشان  کنترل  و 
گذرا و پره اکالمپسی به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود 

مرضیه لری پور و همکاران.  تأثیر پیاده روی بر پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار مستعد به پرفشاری خون در بارداری
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گروه  دو  در  خون  فشار  به  شده  اضافه  پره اکالمپسی  فراوانی  و 
یکسان بود. ضمنا اکالمپسی در زمان زایمان در هیچ یک از دو

گروه مشاهده نشد)جدول شماره 4(.

توزیع  و  زودرس  زایمان  که  داد  نشان  اسکوئر  کای  آزمون 
نداشت)جدول  معنی دار  ارتباط  گروه  دو  بین  آن  علت  فراوانی 

شماره 5(.

جدول 1. مقایسه ویژگی های فردی و باروری دو گروه آزمون وکنترل

متغیر
آزمون t مستقلگروه کنترلگروه آزمون

TPانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

45                 /760                 /290                 /62315                 /914                 /31سن )سال(

11                 /570                 /401                 /941                 /3014                 /020                 /14سن حاملگی بر حسب LMP )هفته(

50                 /680                 /250                 /581                 /172                 /781                 /2تعداد حاملگی

10                 /670                 /051                 /221                 /071                 /641                 /1تعداد زایمان

54                 /610                 /770                 /500                 /770                 /390                 /0تعداد سقط

47                 /730                 /040                 /6412                 /6572                 /769                 /70وزن )کیلوگرم(

13                 /530                 /661                 /834                 /86162                 /925                 /160قد )سانتی متر(

95                 /060                 /720                 /424                 /6427                 /363                 /27شاخص توده بدنی 

سابقه
گروه کنترلگروه آزمون

x2P
درصدتعداددرصدتعداد

1-925925فشار خون گذرا در حاملگی

80                 /060                 /30                 /61233                 /1130پره اکالمپسی

53                 /400                 /90                 /4513                 /719فشار خون مزمن

پره اکالمپسی اضافه شده به 
1-0000هیپرتانسیون مزمن

1-0000اکالمپسی

24                 /0-7                 /3616                 /38بیماری اتوایمیون

74                 /110                 /90                 /7513                 /616دیابت آشکار وحاملگی

آزمون t مستقل و کای اسکوئر نشان داد که میانگین و فراوانی 
بین دو گروه  متغیرهای مذکور در جدول شماره 1  از  هیچ یک 

مرضیه لری پور و همکاران.  تأثیر پیاده روی بر پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار مستعد به پرفشاری خون در بارداری

.)P< 0/05( اختالف معنی دار نداشت
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سابقه پره اکالمپسی در بستگان 
31                 /0-3                 /838                 /12درجه یک 

جدول 2. مقایسه میانگین سن حاملگی در زمان زایمان، آپگار دقیقه اول و پنجم و وزن هنگام تولد بین دو گروه آزمون و کنترل

متغیر
آزمون t مستقل گروه کنترلگروه آزمون

TPانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

37/462/35373/140/700/49سن حاملگی در زمان زایمان )هفته(

8/641/578/670/960/090/93آپگار دقیقه اول

9/641/699/720/810/270/79آپگار دقیقه دوم

3099/44605/882772/78858/451/870/033وزن نوزاد در زمان زایمان )گرم(

جدول3. توزیع فراوانی  موارد بستری مادر و نوزاد در بخش مراقبت های ویژه و نوع زایمان در دو گروه آزمون وکنترل

متغیر

تعداد 

گروه کنترلگروه آزمون
P تعداددرصدتعداد درصد

ICU 00411/10/047بستری مادر در

NICU 12/8719/40/03بستری نوزاد در

درزمان  نوزادان  وزن  میانگین  که  داد  نشان  مستقل   t آزمون 
زایمان در گروه آزمون به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود 
)P> 0/05( اما میانگین سن حاملگی درزمان زایمان وآپگاردقایق 

آزمون دقیق فیشر نشان داد که فراوانی بستری مادر و نوزاد در 
بخش مراقبت های ویژه در گروه آزمون به طور معنی داری کمتر از

مرضیه لری پور و همکاران.  تأثیر پیاده روی بر پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار مستعد به پرفشاری خون در بارداری

نداشت  معنی دار  اختالف  گروه  دو  بین  نوزاد  پنجم  و  اول 
.)P<0/05(

گروه کنترل بود )P> 0/05( و توزیع فراوانی نوع زایمان در دو 
گروه کامال یکسان بود.

جدول4. توزیع فراوانی وجود اختالالت فشار خون تا زمان زایمان در دو گروه آزمون وکنترل

اختالالت فشار خون در زمان زایمان
گروه کنترلگروه آزمون

x2P
درصدتعداددرصدتعداد

25/69255/260/02فشار خون گذرا

38/31027/84/600/03پره اکالمپسی

1-0000اکالمپسی

1-12/812/8پره اکالمپسی اضافه شده به فشار خون
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آزمون کای اسکوئر نشان داد که فراوانی ابتال به فشارخون گذرا 
و پره اکالمپسی تا زمان زایمان در گروه آزمون به طور معنی داری 
کمتر از گروه کنترل بود )P> 0/05(. فراوانی پره اکالمپسی اضافه

مرضیه لری پور و همکاران.  تأثیر پیاده روی بر پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار مستعد به پرفشاری خون در بارداری

آزمون کای اسکوئر نشان داد که توزیع فراوانی علت زایمان 
زودرس در صورت پره ترم شدن بین دو گروه تفاوت معنی دار 

.)P< 0/05(نداشت

بحث:
بارداری  در  پیاده روی  که  شد  مشخص  یافته ها  اساس  بر 
پره اکالمپسی  و  بارداری  گذرای  فشار خون  به  ابتال  از  می تواند 
در زنان در معرض خطر اختالالت فشار خون بارداری پیشگیری 
کند. موردی از اکالمپسی در دو گروه مشاهده نشد و در هر گروه 
یک مورد پره اکالمپسی اضافه شده به فشارخون مزمن دیده شد، 
این موضوع می تواند به علت مراقبت مناسب دوران بارداری و 
نیز حجم کم نمونه باشد. تاثیر ورزش بر پیشگیری از اختالالت 
برخی  در  سالم  و  مساعدکننده  عامل  بدون  زنان  در  فشارخون 
مطالعات بررسی شده است، اما در زنان مستعد این اختالالت، به 

طور محدود مطالعه شده اند)27،29(.

میانگین سن حاملگی در زمان زایمان در گروه آزمون، 37/4 
معنی دار  اختالف  این  اما  بود  هفته  کنترل، 37  در گروه  و  هفته 
سن  گروه،  دو  افراد  بیشتر  در  قبلی  سزارین  به  توجه  با  نبود. 
حاملگی تابعی از سزارین تکراری بوده و نشان از تاثیر پیاده روی 
نیست. از نظر نوع زایمان بین دو گروه اختالف آماری معنی داری 
از  انعکاسی  مادران  این  در  سزارین  باالی  میزان  نشد.  مشاهده 
آنها می باشد. تعداد سزارین تکراری در گروه  قبلی در  سزارین 
آزمون بیشتر از گروه کنترل بود و شاید اگر چنین نبود پیاده روی 
دهد.  افزایش  گروه  این  در  را  طبیعی  زایمان  موارد  می توانست 
درمطالعه کساوارا  و همکاران )2013( نیز با عنوان تاثیر ورزش 
در زنان با فشارخون مزمن یا سابقه پره اکالمپسی نوع زایمان در 

دو گروه تفاوتی نداشت)18(.

بین دوگروه از نظر زایمان زودرس و علت آن و آپگار دقایق 
اول و پنجم تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت که با مطالعه 

زارع  مطالعه  در  پرایس و همکاران )2012( همسو می باشد)30(. 
پیامدهای  بر  را  پیاده روی  هفته   8 تاثیر  که   )1394( همکاران  و 
گردید  مشخص  کردند،  بررسی  زا  نخست  زنان  در  نوزادی 
طور  به  آزمون  گروه  نوزادان  در  پنجم  و  اول  دقایق  آپگار  که 

معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود )31(.

میانگین وزن نوزاد در زمان تولد در گروه آزمون، با اختالف 
معنی داری از گروه کنترل بیشتر بود. با توجه به تاثیر ورزش و 
پیاده روی در بارداری بر بهبود عملکرد اندوتلیال عروق، اختالف 
وزن در دو گروه مورد انتظار می باشد. مطالعه پرایس )2012( از 
نظر تاثیر ورزش بر آپگار دقیقه اول و پنجم و وزن نوزادان بامطالعه 
حاضر همسو می باشد)29(. در مطالعه خالدان و همکاران)1389( 
آزمzون  گروه  در  گیری  وزن  درصد  افزایش  باعث  ورزش  نیز 
شد که البته اختالف معنی دار نبود )32(. پژوهش زارع و همکاران 
)1394( و لی و همکاران )2014( از نظر تاثیر پیاده روی و ورزش 
بر وزن هنگام تولد)31،33( با مطالعه حاضر همسو نمی باشد و این 
یعنی  بررسی  مورد  متفاوت  جمعیت  از  متاثر  می تواند  اختالف 
فعالیت  باشد.  باردار مستعد فشارخون  باردار سالم و زنان  زنان 
فیزیکی از طریق افزایش برون ده قلبی بیشتر در مادر و افزایش 
بر رشد جنین  – جنینی می تواند  – جفتی  جریان خون رحمی 
نوزاد  به وزن  مربوط  مطالعات  در  متناقض  نتایج  باشد)34(.  موثر 
در زمان تولد، می تواند به علت تفاوت در نوع فعالیت فیزیکی، 
فعالیت  زمان شروع  فعالیت و حتی  انجام  زمان  و مدت  شدت 

فیزیکی باشد.
ویژه  مراقبت  بخش  در  یک  هیچ  آزمون،  گروه  مادران  از 
بستری نگردیدند، اما در گروه کنترل 4 مورد از مادران در بخش 
و  غیر قابل کنترل  و  شدید  پره اکالمپسی  علت  به  ویژه   مراقبت 
سندرم هلپ بستری شدند.  در این خصوص 1 مورد از نوزادان 
گروه آزمون و 7 مورد از نوزادان گروه کنترل نیز دربخش مراقبت 
گروه  دو  بین  معنی داری  اختالف  که  شدند  بستری  نوزاد  ویژه 
 )2013( کساوارا  مطالعه  در  شد.  مشاهده  پیامد  دو  این  نظر  از 

شده به فشارخون در دو گروه کامال یکسان بود. ضمنا اکالمپسی 
در زمان زایمان در هیچ یک از دو گروه مشاهده نشد.

جدول5.توزیع فراوانی وجود هر یک از علل زایمان زودرس در دو گروه آزمون وکنترل

علت زایمان زودرس در صورت پره ترم شدن
آزمون کای اسکوئرگروه کنترلگروه آزمون

x2Pدرصدتعداد درصدتعداد 

25/625/6پره ترم لیبر) درد های زودرس زایمانی(

2/                 450/                 65
12/800پره ترم لیبر )پارگی زودرس کیسه آب(

25/625/6پره ترم لیبر )نارسایی رحمی جفت(

12/838/2پره ترم لیبر )اختالالت شدید فشار خون(
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مرضیه لری پور و همکاران.  تأثیر پیاده روی بر پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار مستعد به پرفشاری خون در بارداری

در  پری ناتال  و  مادری  پیامدهای  بر  ورزش  تاثیر  بررسی  برای 
زنان باردار با فشار خون مزمن و با سابقه پره اکالمپسی تفاوت 
معنی داری بین دو گروه از نظر موربیدیته شدید مادری، نوزادی 
و بستری نوزاد در بخش NICU دیده نشد)18(. هدف مطالعه 
کساوارا بررسی ایمنی ورزش در این زنان بودند و از آنجا که در 
گروه ورزش عارضه سوء مادری و نوزدای افزایش پیدا نکرده 
بود چنین نتیجه گرفتند که این مادران می تواند در بارداری حتی 
اگر قبال کم تحرک بوده اند، ورزش تحت نظارت داشته باشند. 
نوع و تعداد دفعات ورزش این مطالعه با پژوهش حاضر متفاوت 

بود. 

نتیجه گیری:
پیامدهای  برخی  بهبود  موجب  متوسط  با شدت  پیاده روی 
مادری و نوزادی در زنان باردار مستعد ابتال به پر فشاری خون 
این  اگر  بر مادر و جنین می شود.  تاثیر سوء  بارداری بدون  در 
یافته ارزشمند توسط سایر مطالعات تایید شود، دریچه ای نو و 

تاثیرگذار در مراقبت های دوران

 بارداری خواهد بود. زیرا در حال حاضر در مورد ورزش 
در خانم های باردار مستعد ابتال به فشارخون بارداری تردیدها و 
نگرانی هایی وجود دارد و معموال دراین موارد برای کاهش ابتال 
به پره اکالمپسی و عوارض آن، بدون شواهد علمی کافی، توصیه 

به استراحت در بارداری می شود)21(.

کاربرد یافته های پژوهش در بالین:
باردار  زنان  در  پیاده روی  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
تاثیرات  بدون  بارداری  در  فشارخون  اختالالت  به  ابتال  مستعد 
اختالالت،  این  به  ابتال  کاهش  موجب  جنین  و  مادر  بر  سوء 
کاهش بستری مادر و نوزاد در بخش مراقبت های ویژه و بهبود 
افراد  کلیه  به  توان  می  رو  این  از  می شود.  جنین  گیری  وزن 
مسئول مراقبت زنان باردار آموزش داد تا در توصیه های فعلی 
تجدیدنظر  پرخطر  گروه های  این  در  بیشتر  استراحت  بر  مبنی 
کرده و این زنان باردار را به پیاده روی با شدت متوسط توصیه 
یا  بیشتر  نمونه  با حجم  مشابه  مطالعه  پیشنهاد می گردد  نمایند. 
صرفا بر روی مواردی مانند فشارخون مزمن در بارداری که در 
این مطالعه از تعداد کمی برخوردار بودند و از محدودیت های 
این مطالعه بود، انجام شود تا پاسخگوی ابهامات تاثیر ورزش 
و پیاده روی در افراد مستعد به اختالالت فشارخون بارداری بر 
نوع زایمان یا پره اکالمپسی اضافه شده به فشارخون مزمن باشد.

ماحظات اخاقی:
پیروی از اصول اخاق پژوهش:

با  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اخالق  کمیته  در  طرح  این 
همچنین  شد.  تایید   1396.3.533  .SER .IUM .RI شماره 
از   1396  /7/30 تاریخ  در  که   396533 شماره  با  طرح  کد 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اخذ شد و کد ثبت در کار آزمایی 
مطالعه  این  در  الزم  اخالقی  مالحظات  می باشد   30997 ایران 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اخالق  کمیته  از  مجوز  گرفتن  شامل 
بهداشتی  و  پژوهشی  معاونت های  از  اجازه  کسب  اصفهان، 
های  واحد  به  دادن  اطمینان  رفسنجان،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
شخصی،  اطالعات  ماندن  محرمانه  مورد  در  پژوهش  مورد 

اخالقی  اصول  رعایت  از شرکت کنندگان،  کتبی  نامه  رضایت  گرفتن 
و راز داری در حین گردآوری اطالعات و تمام مراحل تحقیق بود.

حمایت مالی:
این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد سمیه خرم در دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گرفته شده است که با حمایت مالی معاونت پژوهشی 

دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و رفسنجان اجرا شد.
مشارکت نویسندگان:

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشته اند.
تعارض منافع:

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
تشکر و قدردانی:

مراکز  کلیه  همچنین  دانشگاه،  دو  پژوهشی  معاونت  از  پژوهشگران 
جامع خدمات سالمت رفسنجان و مادران شرکت کننده در طرح تشکر 

و قدردانی می کنند.
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