
 کمک ورزش در آبمبارزه با دیابت به 

 مریم نانکلی

 )ارائه شده توسط هیأت شنای استان تهران(

 که اکثر ،هستند ابتینفر در سراسر جهان مبتال به د ونیلیم 422حدود در

 ونیلیم 6/1و  کنندمی یکم درآمد و متوسط زندگ یها در کشورهاآن

 وعیشود. تعداد موارد و شیم مربوط ابتیبه د میبه طور مستق ریم و مرگ

دیابت  است. شیدر حال افزا وستهیچند دهه گذشته به طور پ یط ابتید

قندخون مشخص  نوعی بیماری مزمن و متابولیک است که با باالرفتن سطح

 عملکرد ن،یکمبود ترشح انسول ،یماریب نیعمده ا لیاز دال یکی .شودمی

قلب،  به جدیهای به آسیبمنجر به مرور زمان  که هردو است ایو آن 

تواند یم و همچنین خواهد شدها و اعصاب ها، کلیههای خونی، چشمرگ

خطر  .عصبی است، کاهش بینایی و آسیبعوارض احتمالی آن شامل نارسایی کلیه، قطع عضو پا .دهد شیمرگ زودرس را افزا یخطرکل

، دیابت کنترل نشده ، خطر مرگ جنین و سایر در دوران بارداری است.دو تا سه برابر افراد دیگر ،سکته قلبی در افراد دارای دیابت

حاصل از دیابت )صرف نظر از اینکه چه نوع  رویکردهای موثری برای جلوگیری از عوارض از همین رو دهد.عوارض را افزایش می

به کنترل  رسه،خانه و محل کار است وص در مدهای مختلفی در کل جمعیت و به خصوها و روشکه شامل سیاست اتخاذ شده  دیابتی باشد(

ورزش منظم، رژیم غذایی مناسب، جلوگیری از استعمال دخانیات و کنترل فشارخون و  :.این رویکردها شامل کندقندخون کمک می

بتی های منظم در برنامه افراد دیاورزش شود.، دیابت در زنان بیشتر دیده مییبه دلیل عدم تحرک و افزایش بافت چرب .استلیپیدها 

 کنند و قندخون را در حد طبیعی نگه های زیادی به بهبود عملکرد انسولین کمک میورزش شود.منجر به کنترل عملکرد انسولین می

مشخص کردند که  1999در سال پزشکان روی، آرام دویدن، شنا و ورزش در آب، دوچرخه سواری، یوگا، ایروبیک. دارند مانند پیادهمی

چندین مدال رنگارنگ رعایت رژیم غذایی مناسب و ورزش منظم توانست با که کایی دارای دیابت نوع یک استگری هال شناگر آمری

   جهانی بگیرد.

  :های دیگرنسبت به ورزش ورزش در آب برای افراد دیابتی هایمزیت

که دارای  آبورزش درتوجه به ماهیت باتند، لذا موثر هس در بهبود عملکرد انسولین و حساسیت به انسولین تمرینات هوازی و مقاومتی

به دلیل عدم وجود نیروی جاذبه در آب برروی افراد،  بهترین شیوه تمرین برای افراد دیابتی است. بودهلفه مقاومتی و استقامتی هردو مؤ

ها اغلب به دلیل مشکالت گردش چون آن کند،ها کمتر صدمه وارد میفشار فیزیکی کمتری وارد می شود، بنابراین به پاها و اعصاب آن

با  است و دیابت  ،یچون یکی ازعوامل چاق .استیکی دیگر از مزایای ورزش درآب،کالری سوزی  شوند.های پا مبتال میبه عفونت ،خون

از بین زنان دیابتی  نفر32قی تحقییک طرح در  .کردبه بهبود این بیماری کمک  توانها و کاهش وزن میکالری سوزی و سوزاندن چربی

به این صورت که گروه تمرین  .شدندگروه کنترلی تقسیم  تمرین درآب وگروه  به دو و اندسال انتخاب شده 65تا  45نوع دو در رنج سنی 

روزمره  روند طبیعی یدقیقه اجرا کردند و گروه کنترل 60تمرینات ورزشی را در آب به مدت  جلسه در هفته،3هفته و  12در آب به مدت 



ها دیاستولی قلب و ضربان قلب آن عملکرد سیستول و مقاومت به انسولین، انسولین، مواردی مانند قند خون ناشتا، را ادامه دادند.

نسبت به گروه کنترلی مرین در آب تگروه درکه بعضی از فاکتورها مثل قندخون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله ه شدآزموده شد و نشان داد

  تواند باعث بهبود عملکرد قلب در بیماران دیابتی شود.های ورزشی در داخل آب میانجام فعالیتاست و  ا کردهبه شدت کاهش پید

 دهنشان دادرتحقیقی  آورد.شود و نشاط و شادابی را به همراه میمیبه دیابت شدن روحیه افراد مبتال در ادامه ورزش درآب باعث بهتر

در نتیجه کاهش قند  که بردزیرا تناسب عضالت را باال می شود،افراد دیابتی نیز میعضالت عملکرد  اعث بهبودآب بکه ورزش در شده

پزشکان افراد دیابتی برای نتیجه گرفتن،  نباید ورزش را ترک کنند و  .کم خواهد شددهد و به تبع آن میزان مصرف دارو نیز میخون رخ 

 دقیقه به ورزش بپردازند. 30را به مدت  ای سه روزحداقل هفته کنند،توصیه می

 نکات ایمنی که افراد دیابتی قبل از تمرین در آب باید رعایت کنند:

 از تمرین، دعب از آن اطالع داشته باشند. قبل وبقیه  آمد، مشکلی پیش که اگر د دیابتی باید برگه هویت خود را همراه داشته باشندافرا

قند خون در فواصل و باید  ین در آب به مدت طوالنی ممکن است باعث کاهش قندخون شودتمرگیری کنند. قندخون خود را اندازه

مراقب  یابد این افراد خود داشته باشند و با مشورت پزشک آن را مصرف کنند. هزمانی مختلف چک شود. داروهای خود را همیشه همرا

در  در افراد دیابتی جلوگیری شود. عفونت در پا که بسیار شایع است اد نشود تا از بروزجها ایباشند که بریدگی و زخمی برروی پاهای آن

دیابتی نشان داده و کنترل قندخون در افراد  یمرتبط با سالمت یجسم یباعث بهبود آمادگ یو هواز یآب یهامنظم ورزش نیتمرنهایت 

 یهاتیبطور جداگانه با محدود دیبااست که بت دیامبتال به  افراد یشده برا هیدرمان توص کی یآب یهاورزش در نتیجه. تشده اس

 شود. میتنظ ماریبهر یکیو متابول یکیولوژیزیف

 در مقاالت بعدی شمارا با انواع سیستم های تمرین در آب برای پیشگیری و درمان دیابت آشنا خواهیم کرد. 
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