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Exercise should be considered as the front line of necessary measures to reduce pregnancy
complications and increase the physical health of mother and child. Women reduce the intensity
and duration of their physical activity due to concerns about the possibility of physical adverse
effects on fetal health. Awareness of not harming the fetus through exercise reduces the mother's
stress and increases her desire to exercise. This study was performed to evaluate the effect of
pregnancy exercise on placental and fetal health and function. Findings indicate that the effect of
exercise depends on the type, frequency, intensity and duration of exercise as well as the time of
exercise during pregnancy. Despite the differences in the design of studies, so far there is no report
on the negative impact of exercise on fetal health. Most studies emphasize the benefits of exercise
by increasing lean mass and decreasing fat mass, reducing basal heart rate, and increasing fetal
heart rate variability, and believe that exercise is also effective in future child health. Due to the
positive effect of exercise on fetal health, in the absence of obstetric problems, it should be
considered as an important part of prenatal care.
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xercise during Pregnancy is a simple and effective intervention to promote maternal and infant
health. Despite recommendations, due to concerns about the potential adverse effects of exercise
on fetal health, observations show pregnant women reduce the intensity and duration of their
physical activity. They tend to do light activities that think are less harmful to their child. Awareness of
the safety of exercise on the fetus’s health reduces the mother's stress and increases her desire to
exercise. There is a direct relationship between adherence and willingness to exercise during pregnancy
and consultation with knowledgeable professionals.
This study was performed to evaluate the effect of exercise during pregnancy on placental function and
fetal health. The findings indicate that the effect of exercise on the placenta and fetus depends on the
type, frequency, intensity, and duration of exercise as well as the time of pregnancy that exercise has
been done. Despite the differences in the design of protocol of training in studies, so far there is no
report on the negative impact of exercise on fetal health and most studies emphasize its usefulness. The
effect of exercise varies according to the type, frequency, duration, intensity of exercise, the level of the
mother physical fitness and the time of pregnancy when exercise is performed. One of the most
important concerns about exercise in pregnancy is the potential of its negative impact on fetal growth.
This concern has led to the widespread study that investigated the effects of exercise on uterine blood
flow during pregnancy. The studies show moderate-intensity physical activity does not alter fetal blood
flow and has no bad effect on fetal growth.
Prolonged exercise is accompanied by a relatively slight decrease in maternal blood oxygen, but
measurement of fetal metabolism, cardiovascular hemodynamic and blood catecholamine
Health Research Journal; Volume 6, Issue 4, pages 297-307

[ DOI: 10.52547/hrjbaq.6.4.297 ]

[ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.6.4.6.5 ]

[ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-10 ]

Health Research Journal, Volume 6, Issue 4, Summer 2021

Review Article

concentrations showed that acute exercise does not normally induce much stress on the fetus. Acute
reduction of oxygen and nutrient delivery to the placenta and fetus during exercise stimulates the fetal
sympathetic system to increase placental blood flow, fetal perfusion, and oxygen uptake. Regular
exercise increases maternal plasma volume, cardiac output, increases blood volume in placental villi
and improves placental function. These changes compensate for the acute decrease in oxygen and
nutrients during exercise and increase the delivery of nutrients to the placenta. Fetal oxygenation is
maintained at normal levels even in an acute reduction in uterine blood flow. Exercise accelerates cell
differentiation and growth in the placenta. Regular exercise reduces the expression of molecules that
impair placental function and stimulates the expression of angiogenic stimulus, heat shock proteins, and
vascular endothelial growth factors, which is useful in improving placental and vascular function. In
the first and second trimesters of pregnancy, when placental growth is high, intermittent periods of
hypoxia due to intense exercise are beneficial to the fetus and can increase angiogenesis.
Regardless of exercise intensity, as a compensatory mechanism, maternal-fetal exchanges increases and
provide sufficient fetal nutrition and increased placental weight. High-intensity exercise in late
pregnancy has no negative effects on the placenta. It is shown that in high-intensity exercise, the
placenta weight is more. At rest in adaptation with regular exercise. Blood flow to the placenta and fetus
increases, and glucose metabolism improves by increasing glucose oxidation enzymes. One of the
reasons that maternal physical activity is useful in fetal growth may be due to the effect of aerobic
exercise on glucose tolerance.
Maternal exercise affects the growth and body composition of the fetus. The composition of the fetal
body (per cent of fat and lean body mass) depends on the intensity, volume and time of pregnancy that
exercise is started. Due to differences in the protocol of training, at birth, some studies have reported
weight gain and others weight loss. Moderate-intensity exercise increases the birth weight, while highintensity exercise reduces the baby's weight by reducing the percentage of body fat. It is showed
decreasing exercise volume in late pregnancy increases the baby's weight while increasing exercise
volume decreases it. Exercise is beneficial in promoting children's health by reducing fat mass.
One of the methods to assess fetal health during maternal exercise is fetal heart rate and its variability,
which is an indicator of the health and development of the fetal heart autonomic nerve system. Due to
differences in exercise protocol in different studies, increase, decrease and no change in fetal heart
rate during and after exercise is reported.
Increasing the fetal heart rate with maternal exercise is a normal response because a slight decrease in
fetal blood oxygen stimulates chemical receptors and stimulate the release of catecholamines from the
fetal adrenal glands that increase the heart rate.
In active women, immediately after moderate-intensity exercise, a transient decrease in fetal heart rate
was observed. Small, transient changes in the fetus heartbeat not only are safe but also help in better
coping with the stress of childbirth. Regular aerobic exercise increases parasympathetic activity, which
increases HRV, decreases resting fetal heart rate, and shorten the needed recovery time of fetal heart
rate after exercise. Decreased fetal heart recovery time is an indicator of the autonomic nervous system
adaption to exercise, which proves that regardless of maternal exercise type and severity fetus is not
prone to distress or adverse outcomes. It is important to mention the transient changes in fetal heart rate
have no clinical value and help to adapt to the new environment.
Many researchers emphasized the positive effect of maternal exercise during pregnancy on future
children's chronic diseases such as metabolic, cancer and cardiovascular health. Due to the positive
effect of exercise on fetal health, in the absence of obstetric problems, it should be considered an
important part of prenatal care.
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اثرات ورزش در دوران بارداری بر سالمت جفت و جنین
سیمین

ریاحی*1

 0مرکز تحقیقات بیومکانیک بالینی و ارگونومی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،.تهران ،ایران
دریافت1011 /6/82 :

پذیرش1011 /2/11 :

انتشار آنالین1011 /2/82 :

ورزش باید به عنوان خط مقدم اقدامات الزم جهت کاهش عوارض بارداری و افزایش سالالالمت جسالالمی مادر و کودک در نظر گرفته
شود .زنان به دلیل نگرانی از احتمال اثر سوء فعالیت بدنی بر سالمت جنین شدت و مدت فعالیت بدنی خود را کاهش میدهند.
آگاهی از عدم آ سیب به جنین در اثر ورزش منجر به کاهش ا سترس مادر و افزایش تمایل وی به انجام ورزش می شود .این مطالعه
به منظور بررسالالی تاثیر ورزش دوران بارداری بر سالالالمت و عملکرد جفت و جنین انجام شالالد .یافته ها حاکی از این اسالالت که تاثیر
ورزش به نوع ،دفعات ،شالالالدت و مدت فعالیت ورزشالالالی و هممنین زمان انجام ورزش در بارداری بسالالالتگی دارد .علیرغم تفاوت در
طراحی مطالعات تاکنون در خصوص تاثیر منفی ورزش بر سالمت جنین گزارشی وجود ندارد .اکثر مطالعات بر مفید بودن ورزش با
افزایش توده بدون چربی و کاهش توده چربی ،کاهش تعداد ضربان قلب پایه و افزایش تغییرپذیری ضربان قلب جنین تاکید دارند و
معتقدند ورزش در سالمتی کودک در آینده نیز موثر ا ست .با توجه به تأثیر مثبت ورزش بر سالمت جنین  ،در صورت عدم وجود
مشکالت مامایی ،باید به عنوان بخش مهمی از مراقبتهای دوران بارداری در نظر گرفته شود.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-10

چکیده

کلمات کلیدی :بارداری ،فعالیت ورزشی ،جفت ،جنین.

تلفن ،1484034041198 :ایمیلsiminriahy@ajaums.ac.ir :

] [ DOI: 10.52547/hrjbaq.6.4.297

مجله پژوهش سالمت؛ دوره 6؛ شماره 4؛ صفحات 036-792

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.6.4.6.5

*نویسنده مسئول :سیمین ریاحی ،استادیار مرکز تحقیقات بیومکانیک بالینی و ارگونومی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران.

سیمین ریاحی /اثرات ورزش در دوران بارداری بر سالمت جفت و جنین

111

مقدمه

یافتهها
تأثیر فعالیت ورز شی بر جفت :بی شتر تحقیقاتی که تأثیر ورزش بر

تأثیر ورزش بر خون رسالالالالانی به ج فت :ارت باط بین ورزش مادر،
اک سیژنر سانی جنین و ر شد جفتی -جنینی پدیدهای پیمیده ا ست.
ورزش مادر هم اثرات حاد و هم مزمن بر جریان خون جفت دارد .تأثیر
ورزش با تو جه به نوع ،فراوانی ،مدت ز مان ،شالالالدت ورزش ،آ مادگی
جسالالمانی مادر و زمانی از بارداری که ورزش انجام میشالالود ،متفاوت
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جنین را بررسی کردند به خطراتی مانند ضربه به شکم مادر و یا تغییر
خونرسالالالانی به جفت و جنین پرداخت ند [ .]9فعال یت بدنی دوران
بارداری ممکن اسالالالت عامل مهمی برای بهبود عملکرد جفت ،گردش
خون و تبادل گاز باشد که با افزایش انتقال مواد مغذی ،رشد جنین را
تسالالریع میکند [ .]0عملکرد مناسالالب جفت برای اطمینان از رشالالد
مناسب جنین در رحم بسیار مهم است [.]4

سی ستم عروقی جفت ا ست که وا سطه تبادل گازها و مواد مغذی بین
مادر و جنین اسالالالت [ .]00جنین و جفت به فعالیت بدنی مادر کامالً
حسالالاس هسالالتند [ .]03مطالعاتی که تأثیر ورزش بر جفت را مطالعه
کردند بر رگزایی و اسالالالترس اکسالالالیداتیو متمرکز شالالالدند .تغییر در
ساختار و عروق جفت سبب بهبود عملکرد آن می شود [ .]01ورزش
در تمایز سلولی و ر شد جفت نقش دارد .عالوه بر این ع ضله در حال
فعالیت مایوکاینهایی آزاد میکند که واسالالطه رگ زایی جفت اسالالت
[ .]04نشان داده شد که ورزش اواخر حاملگی غلظت لپتین پالسما را
 %34افزایش نشان میدهد که این افزایش در تغییرات جفت در پاسخ
به ورزش منظم و کاهش وزن هنگام تولد نوزاد نقش دارد [ .]09انجام
فعالیت ورزشالالی منظم بیان مولکولهای مختلکننده عملکرد جفت را
کاهش میدهد و بیان فاکتور محرک رگزایی ،پروتئین های شالالالوک
حرارتی را در جفت و فاکتور رشالالالد اندوتلیال عروقی را که در بهبود
عملکرد جفت و عروق مفید اسالالت در پالسالالما تحریک میکند [.]04
افزایش فاکتور رشد آندوتلیال عروقی در شرایطی مانند پره اکالمپسی
اثر فاکتورهای ضالالد رگزایی را کاهش میدهد .عالوه بر این ورزش با
تحریک بیان پروتئین شالالوک حرارتی به حفع عملکرد عروق جفت در
دوره ای سکمی یا نار سایی آن کمک میکند [ .]06پروتئینهای شوک
حرارتی تولید فاکتور رشالالالد آندوتلیال عروقی و نیتریک اکسالالالاید را
افزایش میدهد و افزایش نیتریک اکسالالاید رادیکالهای آزاد را کاهش
میدهد .کاهش رادیکال های آزاد اکسالالالیژن پرفیوژن جفتی و تبادل
اکسالالیژنومواد مغذی و درنتیجه رشالالد جنین را افزایش میدهد [.]01
ورزش منظم مادر با افزایش قطر عروق منجر به کاهش مقاومت در آن
میشالالالود [ .]3ورزش عالوه بر عروق ،پرولیفراسالالالیون سالالاللول های
سالالنسالالیوتروفوبالسالالت واسالالتروما وآندوتلیال را افزایش میدهد .بیان
ژن های دخیل در انتقال اسالالالیدهای چر و انسالالالولین کاهش و بیان
ژن های منتقلکننده اسالالال یدآمینه به جنین را افزایش میدهد [.]01
ورزش با افزایش فاکتور رشد جفتی و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در
کاهش فشالالارخون حاملگی مؤثر اسالالت و عملکرد آندوتلیال عروقی را
بهبود میبخشد .بعالوه ،با افزایش لپتین خون نقش مهمی در رگزایی
دارد .این یافتهها ن شان میدهد که ورزش ممکن ا ست ای سکمی جفت
را که شروعکننده افزایش ف شارخون و پره اکالمپ سی ا ست را کاهش
دهد [ .]06دورههای متناو هیپوک سی در ورزش شدید ،در سهماهه
اول و دوم که رشالالد جفت زیاد اسالالت برای جنین مفید باشالالد ،زیرا در
این زمان رشد جفت زیاد است و دورههای هیپوکسی میتواند رگزایی
در آن افزایش دهد .لذا ،ورزش شالالدید در سالالهماهه اول و دوم میتواند
منجر به بهبود عملکرد جفت شود [.]07
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بارداری زمانی مهم برای ایجاد تغییرات رفتاری و بهداشالالتی در زندگی
یک زن اسالالت زیرا زنان باردار انگیزه باالیی نسالالبت به اتخاذ رفتارهای
سالم دارند .با تغییرات مثبت ،میتوان آنان را به دا شتن سبک زندگی
سالالالالم ترغیب نمود و سالالالالمتی مادر و کودک را ارتقاء داد [ .]9در
سالهای اخیر با توجه به افزایش آگاهی ،زنان بسیاری تمایل دارند که
در زمان بارداری فعالیت ورزشالالالی داشالالالته باشالالالند و به این منظور به
متخصالالصالالین مامایی مراجعه میکنند [ ،]6مشالالاوره در خصالالوص عدم
آسالالیب به جنین در اثر ورزش با کاهش اسالالترس مادر سالالبب افزایش
تمایل وی به ورزش میشالالالود .با توجه به این واقعیت ،ارائهدهندگان
مراقبت های بهداشالالالتی باید مشالالالاوره های الزم را به زنان باردار ارائه
دهند [ .]7بین پایبندی و تمایل به ورزش دوران بارداری و م شاوره با
متخصصان آگاه ارتباط مستقیم وجود دارد .زنانی که از مراقب بارداری
مطلع اطالعات کسالالب میکنند ،با اعتماد بیشالالتری برنامه ورزشالالی را
شروع و ادامه میدهند [.]8
با توجه به مزایای سالالالبک زندگی فعال در بارداری بر سالالالالمت مادر و
کودک و اهمیت آگاهی از تأثیر ورزش بر سالالالالمت جنین این مطالعه
در نظر دارد تأثیر ف عال یت ورزشالالالی بر سالالالال مت ج فت و جنین را
موردمطالعه قرار دهد.

تأثیر ورزش بر عروق جفت :بارداری موفم م ستلزم تو سعه منا سب
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بالالالالارداری به عنوان دورهای طبیعی از زندگی هر زن بالالالالا تغیالالالالیرات
آناتومیک و فیزیولوژیکی زیادی همراه میباشالالد که از اهمیت بسالالیار
برخوردار است [ .]0زنان باردار همواره به انجام فعالیت بدنی و داشتن
سالبک زندگی فعال تشالویم میشالدند [ .]3ورزش دوران بارداری یک
مداخله سالالالاده و مؤثر برای ارتقاء بهداشالالالت مادر و نوزاد اسالالالت [.]1
علیرغم این تو صیهها م شاهدات حاکی از این ا ست زنان با پی شرفت
بارداری شالالالدت و مدت فعال یت بدنی خود را کاهش میده ند و به
فعالیتهای سالالبک دارای احتمال آسالالیب کمتر تمایل پیدا میکنند
[ .]0کاهش فعالیت بدنی به دلیل نگرانی در مورد اثرات فعالیت بدنی
بر سالمت جنین میباشد بهنحویکه حتی زنان سالم نیز فعالیت خود
را کاهش میدهند .در فعالیتهای شغلی نیز میتوان روند م شابهی را
مشاهده کرد بهطوریکه زنان دارای مشاغل بدنی سنگین در سهماهه
سوم از کار دست میکشند [.]4

ا ست هنگام ورزش خون از اح شا به ع ضله و پو ست هدایت می شود و
گلوکز و اکسیژن خون جفت کاهش مییابد .شدت کاهش خون جفت
با شدت .ورزش و حجم عضالت مورداستفاده متناسب است .اخیرانشان
داده شالالالد که در زنانی که بهطور منظم ورزش میکنند کاهش خون
احشالالایی کمتر اسالالت و حجم پالسالالما ،حجم خون فضالالای بین پرزها،
اندازه جفت و برون ده قلب را بین  %01 - %91افزایش میدهد و پس
از اتمام تمرین ،جریان خون سریعاً به میزان طبیعی برمیگردد [.]01

سیمین ریاحی
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تأثیر ورزش بر وزن و اندازه جفت :وزن جفت شالالالاخ

رشالالالد و

فیزیولوژیکی منحصالالربهفرد اسالالت که در آن سالالازگاری مادر و جنین
میتواند پیامدهای مهمی برای سالمتی بلندمدت فرزند دا شته با شد
[ .]31حفع سبک زندگی فعال در دوران بارداری برای سالمتی مادر و
کودک مهم است [ .]04حتی وضعیت مادر قبل از بارداری در سالمت
کودک اهمیت دارد برای مثال  BMIباالی 4و  34مادر قبل از بارداری
بزرگترین عامل چاقی و ناهنجاری متابولیک کودک شمرده میشود و
فعالیت ورزشی مادر باردار در ارتقاء سالمت کودک مؤثر است [.]30
تأثیر فعالیت ورزشی بر خونرسانی به جنین :یکی از مهمترین
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نگرانیها در رابطه با ورزش بارداری احتمال تأثیر منفی آن بر رشد
جنین است .این نگرانی از مطالعاتی منشأ گرفت که گزارش کردند
توزیع مجدد جریان خون در ورزش متناسب با شدت ورزش و حجم
عضالت درگیر با افزایش خون عضالت و پوست و کاهش خون احشاء
همراه است و جریان خون رحمی -جفتی را کاهش میدهد و در صورت
تکرار به رشد جنین آسیب میزند [ .]33این فرضیه سبب شد تأثیر
ورزش بر جریان خون رحم در دوران بارداری بهطور گسترده
موردمطالعه قرار گیرد [.]01
برخی معت قد ند افزایش غل ظت خون و ت ما یل ز یاد خون جنین به
اکسیژن و برگشت سریع خون به میزان طبیعی بالفاصله پس از پایان
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تأثیر ف عال یت ورزشییی بر جنین :دوره ق بل از تو لد یک مرح له

تأثیر ورزش بر وزن جنین :مهم ترین پیش بینی کن نده بی ماری و
مرگومیر نوزادان وزن هنگام تولد است [ .]07مطالعات اپیدمیولوژیک
ن شان داد بین فعالیت بدنی سنگین ،کمبود غذایی و ایجاد محدودیت
رشالالد داخل رحمی ارتباط وجود دارد .این امر بهویژه در مورد زنان
بارداری که به کار بدنی سنگین میپردازند صدق میکند .گزارش شده
است که زنان باردار دارای مشاغلی که به ایستادن طوالنی یا کار بدنی
سالالنگین نیاز دارند زودتر زایمان کرده و نوزادانی کوچکتری به دنیا
میآورند .بااین حال ،تاکنون مطالعات این ارتباط را تأیید نکردند و
برای اینکه فعالیتهای شالالدید سالالبب تأخیر رشالالد جنین شالالود به
فاکتورهای دیگری نیز نیاز میباشد [ .]9میزان مصر کربوهیدرات در
ز نانی که ورزش میکن ند نیز در وزن هن گام تو لد نقش تعیین کن نده
دارد؛ بنابراین تغییر پروتکلهای تمرین و کربوهیدرات مصالالالرفی تأثیر
زیادی بر رشالالالد جفتی -جنینی و اندازه جنین ایجاد میکند و دارای
ارزش بالینی هسالالت [ .]01دادهها نشالالان میدهد یک برنامه ورزش الی
منظم در بارداری ،رشالالد جنین را بسالالته به زمان و حجم ورزش تحت
تأثیر قرار مید هد [ .]36به دل یل ت فاوت در شالالالیوه ورزش برخی
مطالعات افزایش وزن هنگام تولد و برخی دیگر کاهش آن را گزارش
کردند [ .]01زنانی که در طول بارداری ورزش اسالالتقامتی را نزدیک به
میزان پیش از بارداری (بیش از  6ساعت در هفته) و با شدت بیش از
 ٪91حداکثر ضربان قلب ادامه دادند ن سبت به زنانی که قبل از هفته
بی ست و ه شتم تمرین را متوقف کردند ا ضافهوزن کمتری دا شتند و
نوزادان سالالبکتری به دنیا آوردند [ .]37نتایج مطالعات نشالالان داد که
وزن نوزادان مادرانی که در سهماهه سوم ورزش شدید انجام دادند با
گروه کنترل تفاوت معنیداری نداشالالت [ .]07حجم متوسالالط تا زیاد
ورزش مادر با کاهش وزن هنگام تولد همراه اسالالالت [ .]38یک برنامه
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عملکرد آن است زیرا بهعنوان محلی برای تبادل اکسیژن و مواد مغذی
بین مادر و جنین ،بر وزن هن گام تو لد تأثیر می گذارد [ .]08ارت باط
مثبت بین وزن جفت و وزن هنگام تولد نشالالالان میدهد که وزن باالتر
هنگام تولد ممکن اسالالالت درنتیجه وزن بیشالالالتر جفت باشالالالد .جفت
بزرگتر با افزایش جر یان خون به جنین بر ت غذ یه جنین اثر مث بت
دارد .این اسالالتنتام منطقی به نظر میرسالالد زیرا یک جفت بزرگ بهتر
میتواند جنین در حال رشالالد را خونرسالالانی کند [ .]04حجم باالی
ورزش با شالالدت متوسالالط در نیمه اول بارداری رشالالد جفت را تحریک
میک ند ا ما وقتی شالالالدت ورزش کاهش می یا بد ،این اثر مشالالالا هده
نمی شود .رژیم ورز شی تحمل وزن با شدت کم در اوایل بارداری ر شد
جفت و شالالالاخ های عملکرد آن را  %39-31افزایش میدهد [.]01
نشان داده شده است که تمرینات هوازی منظم با یا بدون افزایش وزن
بر شاخ های عملکرد جفت تأثیر میگذارد .ورزش حاد نو ساناتی در
رساندن اکسیژن و مواد غذایی به جنین ایجاد میکند ،به نظر میر سد
این محرکهای حاد مکرر در مقایسالاله با کاهش مزمن اکسالالیژن مانند
آنمه هنگام کمخونی مادر یا قرار گرفتن در ارتفاعات دیده میشالالالود
الگوی متفاوتی از ر شد را ایجاد میکند [ .]31ورزش منظم هوازی در
اوا سط بارداری محرک ر شد جفت ا ست .ت صور می شود که درنتیجه
ورزش مادر سطح جفت افزایش یابد [ .]03در افرادی که با شدت باال
تمرین میکنند وزن جفت بیشالالالتر اسالالالت .این بدان معنی اسالالالت که
ورزش با شالالالدت باال در اواخر بارداری تأثیر منفی بر وزن جفت ندارد.
کارایی ج فت در ورزش با شالالالدت باال کاهش می یا بد و با کاهش
خونر سانی به جنین و درنتیجه محدودیت ر شد داخل رحمی ،سبب
تولد جنین کوچک برای سالالن حاملگی میشالالود .ورزش ،صالالر نظر از
شالالدت ،بهعنوان مکانیزم جبرانی برای افزایش تبادالت مادر و جنین و
تأمین تغذیه جنین ،وزن جفت را افزایش میدهند [.]04

ورزش تا حدودی این کاهش را جبران میکند .فعالیت ورزشالالالی با
شدت متو سط علیرغم افزایش سطح آمادگی ج سمانی مادر بر جریان
خون جنین یا رحمی -جفتی تأثیر ندارد [ .]33کاهش جر یان خون
رحم متنا سب با شدت ورزش ا ست ولی با افزایش انت شار اک سیژن و
غلظت خون جبران می شود .اک سیژنر سانی جنین حتی در پا سخ به
کاهش حاد جریان خون رحم در حد طبیعی حفع میشالالود [ .]01در
طول بارداری اکسالالالیژنرسالالالانی به جنین و اسالالالتفاده از آن توسالالالط
م کانیسالالالم های مختلفی مان ند افزایش غل ظت خون مادر و بهبود
خونرسانی جفت حفع می شود [ .]01فعالیت بدنی با شدت متوسط
خونر سانی به جنین را تغییر نمیدهد [ ]31و بر ر شد جنین تأثیری
ندارد [ .]34در ورزش طوالنی کاهش ن سبتاً جزئی اک سیژن خون مادر
م شاهده می شود ولی برر سی تغییر متابولی سم جنین و همودینامیک
قلب و عروق و غلظت کاتکول آمین خون جنین نشالالالان داد که ورزش
حاد بهطورمعمول استرس زیادی به جنین وارد نمیکند [ .]34کاهش
حاد انتقال اکسالالالیژن و مواد مغذی به جفت و جنین در حین ورزش
سالالیسالالتم سالالمپاتیک جنین را تحریک میکند تا خونرسالالانی جفت،
پرفیوژن بافتی جنین و جذ اکسالالالیژن را افزایش د هد .تمری نات
ورز شی منظم باعث افزایش حجم پال سمای مادر ( شاید جنین) ،برون
ده قلب ،افزایش حجم خون فضالالالای پرزهای جفتی و بهبود عملکرد
جفت میشود .این تغییرات کاهش حاد اکسیژن و مواد مغذی در حین
ورزش را جبران میک ند و رسالالال یدن مواد م غذی به ج فت را افزایش
میدهد [.]39

سیمین ریاحی /اثرات ورزش در دوران بارداری بر سالمت جفت و جنین

تأثیر ورزش بر ترکیب بدنی جنین :ترکیب بدن جنین (چربی و

تأثیر ورزش بر ضربان قلب جنین :یکی از روشهای ثابتشده برای

تأثیر ورزش بر سیستم اتونوم قلب جنین :ورزش هوازی
طوالنیمدت فعالیت پاراسمپاتیک را افزایش میدهد که سبب افزایش
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اندازهگیری سالالالالمت جنین در حین ورزش مادر ،تعداد ضالالالربان قلب
ج ن ین و تغ ی یرپالالذیری ضالالالربالالان قلالالب ج ن ین ( Heart Rate
 )Variability , HRVاسالالت که هر دو شالالاخ سالالالمت و تکامل
سیستم خودمختار قلب جنین میباشد [ .]34پاسخ ضربان قلب جنین
به ورزش متغیر است [ .]11ضربان قلب جنین در حین و بعد از ورزش
افزایش ،کاهش یا بدون تغییر باقی می ماند .به دنبال حداکثر فعالیت
مادر ،برادی کاردی جنین غیرمعمول نیسالالالت [ .]37کاهش مو قت
ضربان قلب جنین در ورزش با شدت خفیف ،متو سط و یا شدت باال
گزارششالالده اسالالت .ضالالربان قلب جنین بعد از ورزش به علت افزایش
د مای بدن مادر و انت قال کاتکول آمین های مادر به جنین ،افزایش
مییابد که با مدت و شالالدت تمرین مادر ارتباط دارد علیرغم تغییرات
ضالالربان قلب جنین ،هین نتیجه غیرطبیعی ،تاکنون مشالالاهده نشالالده
ا ست [ .]0افت اک سیژن خون مادر هنگام ورزش ممکن ا ست سبب
تاکی کاردی و افزایش فشارخون جنین شود [ .]9افزایش ضربان قلب
جنین حداقل  01تا  11ضربه در دقیقه ا ست [ .]10تردیدی نی ست
که در ز نان کم تحرک ورزش تح مل وزن با عث کاهش حاد انت قال
اک سیژن و مواد مغذی به جفت می شود که منجر به افت ضربان قلب
جنین میشالالود .کاهش اکسالالیژن خون جنین با تحریک سالالمپاتیک
ضالالربان قلب را باال میبرد که این افزایش متناسالالب با شالالدت ،مدت
تمرین و توده ع ضالنی موردا ستفاده ا ست [ .]01افزایش ضربان قلب
جنین با ورزش مادر یک پاسخ طبیعی است زیرا کاهش اندک اکسیژن
خون جنین سبب تحریک گیرندههای شیمیایی و آزاد شدن کاتکول
آمینها از مدوالی غدد فوق کلیه جنین و افزایش تعداد ضالالالربان قلب
می شود .عالوه بر این ،ورزش حاد تر شح کاتکول آمین مادر را تحریک
میک ند که حداکثر  ٪09آن از ج فت عبور کرده و به گردش خون
جنین وارد و ضالالربان قلب جنین را افزایش میدهد .بالفاصالالله پس از
اتمام ورزش با شدت متوسط یک افت گذرا در ضربان قلب جنین زنان
بسالالیار فعال مشالالاهده شالالد .اهمیت بالینی این افت ضالالربان قلب گذرا
نامشخ است [ .]13افت ضربان قلب نشانه دیسترس جنین است اما
اگر کمتر از  3دقیقه طول بکشد ازنظر بالینی ارزشی ندارد [.]11
افزایش دمای بدن مادر از علل دیگر افزایش ضربان قلب است .افزایش
ضربان قلب جنین بعد از ورزش با مدت و شدت تمرین مادر متنا سب
است .کاهش موقت ضربان قلب جنین نیز هنگام ورزش با شدت کم یا
متوسالالط و یا شالالدت زیاد گزارششالالده اسالالت .مطالعات نشالالان داد که
ورزش در سهماهه دوم نسبت به سهماهه سوم منجر به افزایش کمتری
در ضالالربان قلب جنین میشالالود زیرا گیرندههای شالالیمیایی جنین تا
سهماهه سوم فعال نمی شوند [ .]0تغییر تعداد ضربان قلب جنین به
نوع ورزش نیز مرتبط میبا شد بهطوریکه افزایش ضربان قلب جنین
هنگام تمرین با دوچرخه ثابت از شالالالنا بیشالالالتر اسالالالت این تفاوت به
احتماالً زیاد به دلیل مصر بی شتر اکسیژن در هنگام دوچرخه سواری
نسبت به شنا و سایر ورزشهای هوازی مانند پیادهروی است [.]14
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توده بدون چربی) بهشدت ،حجم و زمان شروع تمرین بستگی دارد.
یک مطالعه نشان داد که شروع رژیم ورزشی تحمل وزن با شدت کم از
اوایل بارداری سبب افزایش حدود  361گرم در وزن و 3و 0سانتیمتر
در قد زمان تولد شد که افزایش وزن به دلیل افزایش توده بدن چربی
بدن بود [ .]01در زنانی که بهطور منظم ورزش نمیکنند ،شروع یک
برنامه تمرینی با شدت متوسط از سهماهه اول وزن جنین و وزن بدون
چربی وی را با کاهش درصد چربی افزایش میدهد .تغییر حجم از زیاد
به کم در نیمه دوم بارداری با افزایش وزن هنگام تولد جنین و افزایش
متناسب چربی و توده بدون چربی بدن همراه است ولی هنگامیکه یک
برنامه ورزشی با شدت متوسط در نیمه دوم بارداری آغاز شود ،وزن
هنگام تولد کاهش مییابد .فعالیت بدنی با شدت متوسط در سهماهه
دوم با کاهش وزن هنگام تولد همراه است .درحالیکه فعالیت بدنی با
شدت متوسط در سهماهه سوم با افزایش توده بدون چربی همراه است.
در زنان بیتحرک ،شروع یک برنامه تمرینی شدید در طول سهماهه
دوم بر وزن هنگام تولد تأثیری نداشت .در اواخر بارداری ،مصر زیاد
انرژی با کاهش توده چربی نوزاد همراه است .این فرضیه مطرح است
که ورزش دوران بارداری با کاهش توده چربی خطر ابتال به بیماریهای
قلبی-عروقی را در مراحل بعدی زندگی کاهش میدهد [ .]01ورزش با
شدت متوسط ،وزن نوزاد را در زمان تولد افزایش میدهد درحالیکه
یک رژیم ورزشی با شدت باال با کاهش درصد چربی وزن نوزاد را کاهش
میدهد .به همین ترتیب ،کاهش حجم ورزش در اواخر بارداری وزن

نوزاد را افزایش میدهد در حالیکه افزایش حجم ورزش آن را کاهش
میدهد [.]39

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-10

ورزشی بدون تحمل وزن در نیمه دوم بارداری بهطور متوسط با کاهش
 041گرم وزن نوزاد همراه بود .یک م طال عه کوهورت کاهش (-111
 611گرم) وزن نوزادان را در مادرانی که ورزش تحمل وزن با شالالالدت
کم انجام دادند را نشالالالان دادهاند .نوزادان زنانی که در اوا یل بارداری
برنامه ورز شی با وزنه سبک را آغاز کردند ،هنگام تولد سبکتر بودند.
وضالالعیت نوزادان ،ممکن اسالالت به حجم تمرینات انجامشالالده بسالالتگی
داشته باشد [.]31
شالالروع رژیم ورزشالالی بدون تحمل وزن با شالالدت نسالالبتاً باال از اواسالالط
بارداری تأثیری بر وزن زمان تولد ندارند .شالالالروع یک رژیم ورزشالالالی
تحمل وزن با شدت کم در اوایل بارداری ممکن ا ست برای جلوگیری
از عقبماندگی رشالالد جنین دارای ارزش بالینی باشالالد .ورزش تحمل
وزن در طول بارداری زنان دارای آمادگی جسمانی باال وزن هنگام تولد
را حدود  391گرم کاهش میدهد که نا شی از کاهش توده چربی بدن
اسالالالت .در اواسالالالط بارداری تغییر حجم ورزش از میزان زیاد به کم
میانگین وزن هنگام تولد ،قد و ن سبت توده چربی به توده بدون چربی
را افزایش داد .برعکس تغییر رژیم ورزشالالالی از حجم کم به ز یاد در
اواسط بارداری ،میانگین وزن هنگام تولد را کاهش داد .به نظر میرسد
ورزش منظم بدون تحمل وزن تأثیری بر وزن جنین ندارد ولی ورزش
تحمل وزن منظم با شالالالدت متوسالالالط تا زیاد ،بر وزن جنینی تأثیر
میگذارند [ .]01حجم باالی ورزش با شدت متوسط در اواسط و اواخر
بارداری رشالالالالد ج فت و جنین را به طور مت قارن کاهش مید هد
در حالی که حجم پایین ورزش وزن جنین را افزایش مید هد [.]36
تأثیر هر رژیم ورزشالالی بر رشالالد و اندازه جنین-جفت به نوع ،دفعات،
شدت و مدتزمان تمرین و هممنین زمانی از بارداری که ورزش انجام
میشود بستگی دارد [.]01
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خون مادر باردار درنتیجه انتقال گلوکز به عضالت بهطور موقت کاهش
مییابد .ورزش منظم ازیکطر خونرسالالالانی به جفت و جنین را در
حالت اسالالالتراحت افزایش میدهد و از طر دیگر با افزایش آنزیمهای
اک سیدا سیون گلوکز متابولی سم آن را بهبود میبخ شد [ .]01یکی از
علل مفید بودن فعالیت بدنی مادر در رشد جنین ممکن است ناشی از
تأثیر ورزش هوازی بر تحمل گلوکز باشد .در زنانی که از برنامه تمرینی
منظم پیروی میکنند تولد نوزاد ماکروزوم %10 ،کمتر اسالالت [ .]8اثر
ورزش در کاهش ماکروزمی جنین در درجه اول نتیجه تغییر در عروق
جفتی و بعد بهبود متابولیسم مادر است [.]04
تأثیر ورزش بر سالمت کودک در آینده :تحقیقات نشالالان داد که

بحث و نتیجهگیری
تحقیقات زیادی تأثیر ورزش و فعالیت بدنی را بر سالمت مادر و جنین
موردمطالعه قراردادند .تأثیر ورزش بر مادر و جنین به نوع ،دفعات،
شالالالدت و مدت تمرین و هممنین زمانی از بارداری که ورزش انجام
میشالالالود بسالالالتگی دارد .وزن تولد نوزاد بهعنوان مهمترین شالالالاخ
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تأثیر ورزش مادران در دوران بارداری بیماریهای مزمن فرزندان مانند
متابولیک ،سالرطان و سالالمت قلب و عروق مثبت بوده اسالت .فرزندان
مادران ورزش کرده حساسیت به انسولین ،کنترل گلوکز ،افزایش توده
بدون چربی و کاهش توده چربی بیشتری از فرزندان مادران کمتحرک
دارند [ .]40ورزش با شدت متو سط احتمال دی سترس تنفس بعد از
تو لد را به ویژه در نوزادان مادران دارای اضالالالا فه وزن و چاق کاهش
مید هد [ .]43اطال عات م حدود موجود در مورد وضالالالع یت فرز ندان
مادرانی که از اوایل بارداری ورزش با شالالالدت باال انجام دادند نشالالالان
میدهد که در  0سالالالگی رشالالد عصالالبی آنها طبیعی اسالالت و همان
مشالالالخصالالالات ریخت سالالالنجی بدو تولد (افزایش توده بدون چربی و
قدبلندتر) را دارا میباشالالند [ .]06فعالیت بدنی مادر در دوران بارداری
بر تما یل به فعال یت بدنی مادامالعمر فرزندان تأثیر می گذارد و ممکن
اسالالت در کاهش اپیدمی جهانی عدم فعالیت بدنی و چاقی مؤثر باشالالد
[ .]41ورزش در دوران بارداری با کاهش توده چربی در سالمت آینده
کودک اهمیت دارد ،زیرا ثابتشالالده اسالالت که درصالالد چربی بدن در
نوزادان با میزان چربی بدن در  4سالالالگی ارتباط دارد .عالوه بر این،
چاقی در دوره کودکی با کاهش حسالالاسالالیت به انسالالولین همراه بوده
ا ست و نوزادان ماکروزوم در معرض ابتال به دیابت نوع  ،0ا ضافهوزن و
چاقی در سنین نوجوانی ه ستند از طر دیگر وزن کم هنگام تولد با
احتمال ابتال به بی ماری های قلبی عروقی در آینده ارتباط دارد [.]01
مطالعه  4118مادر باردار نشالالالان داد بین میزان فعالیت بدنی مادر در
بارداری و بهره هو شی فرزندان پ سر ن سبت م ستقیم وجود دارد [.]44
مطالعات حیوانی نشالالان داد که فعالیت هوازی با شالالدت متوسالالط در
موش های باردار ،با کاهش بیان ژن های مرتبط با سالالالرطان سالالالینه،
احتمال ابتال به آن را در فرزندان کاهش میدهد [.]49
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تأثیر ورزش بر سیستم عصبی جنین :از مزایای ورزش برای جنین
میتوان به تسالالریع رشالالد عصالالبی  -رفتاری اشالالاره کرد [ .]37شالالواهد
بالینی نشان داد که ورزش دوران بارداری ممکن است رشد مغز جنین
را افزایش داده و عملکرد شناختی را بهبود بخشد .بااینحال ،مکانیزمی
که از طریم آن ورزش مادر ممکن اسالالالت چنین اثراتی را اعمال کند
بهخوبی درک ن شده ا ست .یافتهها ن شان میدهد که ورزش با افزایش
فاکتور های نورون زایی ت عداد سالالاللول ها را در هیپو کا مپ افزایش و
عملکرد شالالناختی را بهبود بخشالالد [ .]14از شالالاخ های مهم رشالالد

تأثیر ورزش بر م تابولیسییم جنین :حین ورزش و ب عدازآن گلوکز
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 HRVو کاهش ضربان قلب در حالت استراحت میشود [ .]11ضربان
قلب جنین بعد از تمرین سریعاً به میزان اولیه برمیگردد [ .]19کاهش
زمان ریکاوری قلب جنین شاخ سازگاری سیستم اتونوم با ورزش
است [ .]16تکامل سیستم عصبی خودمختار قلب جنین تحت تأثیر
فعالیت بدنی مادر است [ .]17این نتایج نشاندهنده بلوغ سیستم
عصبی مرکزی ،بهویژه سیستم عصبی خودمختار و ساقه مغز ،در پاسخ
به ورزش مادران در دوران بارداری است .گذار از زندگی جنینی به
زندگی جدید به تغییرات زیادی نیاز دارد .عملکرد مناسب سیستم
اتونوم برای واکنش مناسب به تغییرات محیط حیاتی است .نشان داده
شد که بین فعالیت مادر و  HRVجنین ارتباط وجود دارد .دادهها
نشان میدهد که تمرین مادر سبب افزایش  HRVمیشود که اثبات
می کند در پاسخ به ورزش مادر ،بدون در نظر گرفتن نوع و شدت آن
جنین در معرض دیسترس یا پیامدهای نامطلو نیست [ .]14ضربان
پایه قلب جنین براثر ورزش منظم هوازی مادر کاهش کوچکی پیدا
میکند [ .]16ممکن است قلب جنین به شکلی مشابه با قلب بزرگسال
با تمرینات ورزشی منظم سازگار شود .سازگاری جنین به تمرینات
هوازی مادر تغییر ضربان قلب و بهبود کنترل سیستم اوتونوم است
[ .]03بر اساس تئوری بارکر ،سازگاری مشاهدهشده در قلب مادر در اثر
ورزش هوازی در قلب جنین نیز مشاهده میشود [ .]16به نظر میرسد
بین شدت و مدت فعالیت ورزشی مادر و سازگاری قلبی عروقی جنین
رابطه مستقیم وجود داشته باشد [ .]03ورزش هوازی منظم مادر بر
بلوغ سیستم خودکار قلب جنین تأثیر دارد که با کاهش ضربان قلب و
افزایش  HRVهمراه است .مشابه پاسخ بزرگساالن به تمرینات
هوازی ،جنین مادرانی که ورزش هوازی انجام میدهند ،نسبت به جنین
مادر غیر ورزشکار برون ده قلب باالتری دارند .ورزش ،ممکن است برای
رشد قلب جنین مفید باشد با این تفاوت که قلب بزرگساالن با
هایپرتروفی پاسخ میدهد ولی قلب جنین دچار هایپرپالزی میشود
[ .]14صر نظر از نوع ورزش افزایش مشاهدهشده در زمان  QRSقلب
جنین نشاندهنده بلوغ قلب و افزایش وزن آن است .شیوع آریتمی
قلبی در جنین زنانی دارای یک رژیم ورزشی با شدت متوسط کمتر
مشاهده میشود [ .]01تغییرات کوچک و گذرای ضربان قلب جنین
نهتنها خطری ندارد بلکه سبب میشود استرس زایمان را بهتر تحمل
کنند [ .]9نوزادان متولدشده از زنانی که در طول بارداری فعالیتهای
بدنی منظم داشتند ،در دوره شیرخواری  HRVبیشتری داشتند [.]17
اگرچه تحقیقات نشان داد که در صورت سالم بودن مادر احتمال آسیب
به جنین در ورزش وجود ندارد .ولی در حاملگیهای پرخطر ممکن
است عوارضی ازجمله افزایش یا کاهش ضربان قلب جنینی و محدودیت
رشد داخل رحمی را ایجاد کند که علت آن میتواند تحریک واگ،
فشرده شدن بند نا یا قرارگیری سر جنین در وضعیت بد باشد [.]18

سی ستم ع صبی تعداد حرکت جنینی و تنفس میبا شد که تحت تأثیر
شالالالرایط داخل رحمی میباشالالالد .اگرچه فعالیت بدنی مادر شالالالرایط
فیزیولوژ یک دا خل رحمی را تغییر مید هد ،ا ما تأثیر آن بر حر کات
جنین نامشالالخ اسالالت [ .]41به نظر میرسالالد فعالیت جنین به علت
افزایش فعالیت سمپاتیک مادر و مستقل از ورزش باشد [.]6
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تشکر و قدردانی
بدینو سیله از پژوه شگاه دان شگاه علوم پز شکی آجا به خاطر همکاری
در انجام این پژوهش تشکر و قدردانی میشود.

مالحظات اخالقی
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متوسالالالط و شالالالدید مادر مشالالالاهده کردند و در تعدادی از آزمودنیها
کاهش ضربان قلب نیز مشاهده گردید [ .]11به نظر میرسد ورزش با
تسریع تکامل سیستم عصبی و اتونوم کنترل ضربان قلب بعد از ورزش
ز مان الزم برای ری کاوری را کاهش مید هد .با تو جه به گذرا بودن
تغییرات ضالالربان قلب جنین ،این تغییرات فاقد ارزش بالینی بوده ولی
در تحمل اسالالالترس زایمان و تطابم با محیط بعد از تولد کمککننده
است.
 Kardelو همکارانش گزارش کردند که یک برنامه ورز شی با شدت
باال یا متو سط در طول بارداری بر آپگار تأثیری ندارد [ ]44درحالیکه
 Murtezaniو همکارانش مشالالاهده کردند شالالروع تمرینات هوازی و
قدرتی از سالالاله ماهه دوم و ادامه آن تا پا یان بارداری آپگار را افزایش
مید هد [ Hall Dc .]38و هم کارانش گزارش کرد ند ورزش نمره
آپ گار را افزایش مید هد و با افزایش شالالالدت این بهبودی بهتر هم
میشالالود [ .]93فقدان شالالواهدی درباره اثرات مضالالر ورزش بر مادر و
جنین نشالالان میدهد که در زنان سالالالم و دارای رژیم غذایی مناسالالب،
ورزش دوران بارداری ایمن اسالالت [ .]38 ,37بنابراین به نظر میرسالالد
ورزش با ید به عنوان خط م قدم ا قدا مات الزم ج هت کاهش عوارض
بارداری و افزایش سالمت جسمی مادر و کودک در نظر گرفته شود.

کلیه مالحظات اخالقی مربوط به نگارش مقاالت مروری رعایت گردید.

محدودیتها

پیشنهادات
پی شنهاد می شود ماماها و متخ ص صین زایمان از نتایج این مطالعه در
مراقبت از زنان باردار اسالالتفاده کنند و بهمنظور ارتقاء سالالالمت مادر و
کودک ورزش را بخش مهمی از مراقبتهای بارداری تلقی نمایند.

میزان مشارکت نویسندگان
تمام این مطالعه توسط سیمین ریاحی صورت گرفت.

تضاد منافع
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محدودیت اصالاللی این مطالعه عدم دسالالترسالالی به فایل کامل برخی از
مقاالت بود.

ندارد.

حمایت مالی
ندارد.
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و ضعیت سالمت جنین در نظر گرفته شد .برخی از مطالعات گزارش
کردند ورزش ممکن اسالالت وزن هنگام تولد را کاهش دهد ،درحالیکه
یاف ته های دیگر نشالالالان دادند که ورزش وزن هنگام تولد را افزایش
میدهد و یا هین ارتباطی بین این دو پیدا نکردند [ .]46اکثر مطالعات
ارتباط کمی بین ورزش و وزن هنگام تولد یا سالالن حاملگی ،نشالالان
میدهند .توجه به این نکته ضالروری اسالت که عالوه بر سالطح فعالیت
بدنی تغذیه و توده بدنی مادر و میزان فعالیت قبل از بارداری نیز بر
وزن نوزاد تأثیرگذار اسالالالت [ .]38تحقیقات نشالالالان دادند که در زنان
دارای اضالالافهوزن یا چاق ،چنین ارتباطی وجود ندارد .ورزش با توجه
بهشالالالدت ،حجم و زمانی از بارداری تأثیر متفاوتی بر وزن هنگام تولد
نوزاد دارد [ .]47زمان شروع ورزش در دوران بارداری و نوع ورزش از
عوامل تعیینکننده وزن زمان تولد هستند [ Clapp .]39و همکارانش
تأثیر ورزش بر وزن جنین را به حجم تمرین و ز مانی از بارداری که
حجم افزایش و یا کاهش مییابد مرتبط دانسالالتند .بهطوریکه افزایش
حجم در نیمه بارداری سالالبب کاهش و افزایش آن سالالبب کاهش وزن
میشالود [ .]36یک مطالعه کوهورت نشالان داد که تأثیر ورزش دوران
بر وزن هنگام تولد تأثیر کمتر از توده بدنی قبل از بارداری مادر اسالالت
[ .]46با برنامههای تمرینی متفاوت نتایج متناقض اسالالالت Clapp .و
همکارانش گزارش کردند نوزادان زنانی که از هفته  8بارداری ورزش
هوازی تح مل وزن را  1تا  9بار در هف ته ان جام داد ند دارای وزن
بی شتری بودند [ Tomic .]39و  Barakatگزارش کردند سه جل سه
در هفته ورزش با شدت متوسط در طول بارداری ماکروزومی را کاهش
مید هد [ Melzer .]08 ,8و هم کارانش نشالالالان داد ند  11دقی قه
فعالیت ورزشالالی با شالالدت متوسالالط تأثیری بر وزن نوزاد ندارد [.]48
 Kardelو همکاران معتقدند بین ورزش با شدت باال و متوسط ازنظر
تأثیر بر وزن جنین تفاوتی وجود ندارد [de Oliveira Melo .]44
و همکاران گزارش کردند پیادهروی با شدت متو سط ،سه بار در هفته
در زنان کمتحرک بر وزن جنین تأثیری ندارد [ .]33میزان مشالالارکت
مادران در تمری نات ورزشالالالی قبل و طی بارداری بر وزن هنگام تولد
تأثیر دارد [ .]91ورزش مادران در اوایل بارداری ممکن ا ست در ر شد
و ترکیب بدنی جنین تأثیر داشالته باشالد و نوزادان دارای وزن کمتری
باشالالند .در تمامی مطالعات هین اختالل جنینی گزارش نشالالد و اکثر
مطالعات نقش ورزش را در کاهش ماکروزومی مفید دانستند.
در مورد تأثیر ورزش بر ضالالربان قلب جنین نیز نتایج مطالعات متفاوت
میبا شد .مطالعات افزایش ضربان قلب در زمان ورزش و کاهش آن را
گزارش کردند Roldan.و همکارانش گزارش کردند ورزش با شالالالدت
متوسالالالط تعداد ضالالالربان قلب در حالت اسالالالتراحت و زمان الزم برای
ری کاوری را کاهش مید هد [ Collings .]16و هم کاران افزایش
جزئی ضربان قلب جنین در هنگام ورزش مادر م شاهده کردند [.]90
 Szymanskiو هم کارانش کاهش گذرای ضالالالر بان ق لب جنین را
بالفاصالالله پس از تمرین در زنان فعال گزارش کردند [ Artal .]13و
همکارانش افزایش ضربان قلب جنین را هنگام و بعد از ورزش خفیف،
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