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 درمان فشار خون و تمرین در آب

 علیرضا معتمدی نصر

 )ارائه شده توسط هیأت شنای استان تهران(

 با پیشرفت علم، افراد مدت طوالنی تری زندگی می کنند و باید با تغییرات پیچیده جسمی و روحی، سازگار شوند.

تمرار روشهای مناسب زندگی در تطابق موفقیت آمیز در سراسر زندگی، منوط به توانایی شخصی برای اجراو اس

طول حیات، حفظ یک شیوه زندگی فعال و یافتن 

جانشین های مناسب برای فعالیت های تمام دوران 

 پس الزم است همه افراد به نحوی زندگی است.

زندگی کنند که در تمام دوران زندگی، سالمت باشند 

و بتوانند در زمینه های اجتماعی و اقتصادی جامعه 

فشار خون شریانی مهمترین عامل  باشند. خود فعال

خطر ابتال به بیماریهای قلبی عروقی در کل جهان 

فشار خون شریانی بعنوان عامل خطر پیشرفت  است.

 بیماری عروق کرونر و هیپرتروفی بطن چپ شناخته

باعث  یانی، فشار خون شربعالوه نفارکتوس میوکارد و آریتمی بطنی است.می شود، که نشان دهنده بسترهای آ

ایجاد تغییرات ساختاری در اندامهای انتهایی از جمله کلیه ها و مغز می شود که می تواند منجر به آسیب شود و 

همچنین، در طی فعالیت بدنی با افزایش فشار خون در طی  خطر خونریزی خود به خودی را افزایش می دهد.

طی تحقیقاتی که  میوکارد یا حوادث مغزی شود.تالش ممکن است پارگی پالک آترواسکلروتیک باعث ایسکمی 

به این نتیجه رسیده اند که تاثیر تمرین هوازی در آب بر محققان ، ژورنال پزشکی ورزشی آسیا به چاپ رسیده است

تمرین هوازی در آب باعث کاهش  که نشان دادو نتایج فشار خون استراحتی بیماران پرفشار خونی مثبت بوده 

 3در زن شناگر بطور تصادفی  62 که  در پژوهشی دیگر .ک و میانگین فشار شریانی می شودیفشار خون سیستول

نتایج نشان داد که تمرینات پرفشار باعث کاهش  قرار داشتند، گروه کنترل و تمرین پرفشار، گروه فشار متوسطگروه 

 راحت، کاهش حجم چربی و بهبود عملکرد شنا شده است.فشار خون، کاهش ضربان است

 :به این شکل پیشنهاد شده است تمرین در آب برای جلوگیری و درمان فشار خون تواتر

 دقیقه(  10دقیقه )شروع با  60تا  30جلسه در هفته زمان:  7تا  5تمرینات هوازی  
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