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Background and Objective: Elevated blood pressure may develop in
hypertensive patients after performing resistance training. The present study
aimed to investigate the effect of beetroot juice on cardiovascular and
functional changes during and after a session of acute resistance training in
men with hypertension.
Materials and Methods: In the present single-blind quasi-experimental
study, 20 men with hypertension were randomly divided into two groups of
Beetroot Juice (BJ) and Placebo (PLA). Upper and lower body muscular
strength, Perceived Exertion (RPE), Systolic and Diastolic blood pressure
(SBP, DBP), and resting and continuous Heart Rate (HR) were measured
after resistance training in the pre-test. In the post-test, BJ and PLA groups
consumed beetroot juice and non-caloric cherry flavor Beverage (4.5 mg/Kg
Bodyweight), respectively, 150 minutes before repeating the measurements.
Data were analyzed using three-way ANOVA, student’s t-test, and Mann–
Whitney U test at a significance level of 0.05.
Results: Beetroot juice significantly reduced SBP, DBP, and HR at rest and
after resistance training compared to PLA. Furthermore, BJ significantly
increased lower body muscular strength and decreased RPE during
resistance training.
Conclusion: Beetroot juice is a useful beverage that easily and harmlessly
controls blood pressure in hypertensive patients. This drink prevents the risk
of high blood pressure in addition to improving performance during
resistance training.
Keywords: Heart Rate, Hypertension, Muscle Strength, Nitric Oxide,
Resistance Training

Copyright © 2021 Avicenna Journal of Clinical Medicine

دوره  ،28شماره  ،3پاییز  ،1400صفحات176-185 :

مجله پزشکی بالینی ابن سینا

: 10.52547/ajcm.28.3.176

مقاله پژوهشی

اثر آب چغندر بر تغییرات عملکردی و قلبی-عروقی متعاقب فعالیت مقاومتی حاد در
مردان مبتال به پرفشاری خون
طاهر
1
2

افشارنژاد1

 ،احمد فاضلی

ثانی*،2

استادیار ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شمال ،آمل ،ایران

* نویسنده مسئول :احمد فاضلی ثانی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شمال ،آمل ،ایران .ایمیل:
ahmadfazeli1@gmail.com

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1400/05/07 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/08/22 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :افزایش فشارخون در بیماران مبتال به پرفشاری خون پس از انجام فعالیتهای مقاومتی
محتمل است .هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر آب چغندر بر تغییرات قلبی-عروقی و عملکردی حین و متعاقب
یک فعالیت مقاومتی حاد در مردان مبتال به پرفشاری خون بود.
مواد و روشها :در این مطالعه نیمهتجربی یکسو کور 20نفر از مردان مبتال به پرفشاری خون بهطور تصادفی
به دو گروه آب چغندر ( )BJو دارونما ( )PLتقسیم شدند .در پیشآزمون قد ،وزن ،قدرت عضالنی باالتنه و
پایینتنه ،میزان درک فشار ،فشارخون و ضربان قلب آزمودنیها در حالت استراحت و بهطور مستمر پس از فعالیت
مقاومتی اندازهگیری شد .در پسآزمون  150دقیقه قبل از تکرار اندازهگیری ،گروه تجربی آب چغندر و گروه
دارونما نوشیدنی بدون کالری طعمدار مصرف کردند ( 4/5میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) .دادهها با
استفاده از تحلیل واریانس سهطرفه و آزمون تی مستقل و یومنویتنی در سطح معنیداری 0/05تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد مصرف آب چغندر موجب کاهش معنیدار فشارخون سیستولی و دیاستولی و کاهش
ضربان قلب در حالت استراحت و پس از فعالیت مقاومتی در مقایسه با دارونما شده است .عالوهبراین ،آب
چغندر بهطور معنیداری قدرت عضالنی پایینتنه را بهبود بخشید و میزان درک فشار حین فعالیت مقاومتی
را کاهش داد.
نتیجه گیری :آب چغندر نوشیدنی مفیدی است و روش آسان و بیخطری برای کنترل فشارخون در بیماران
مبتال به پرفشاری خون محسوب میشود .این نوشیدنی عالوه بر بهبود عملکرد ،از خطر افزایش فشارخون
حین فعالیت مقاومتی جلوگیری میکند.
واژگان کلیدی :پرفشاری خون ،تمرین مقاومتی ،ضربان قلب ،قدرت عضالنی ،نیتریک اکساید

مقدمه
پرفشاری خون بیماری مزمنی است که در آن فشارخون
شریانی افزایش مییابد و به صورت افزایش مداوم ،فشارخون
 140/90میلی متر جیوه برای بیش از چند هفته تعریف میشود
[ . ]1این بیماری اغلب عالئمی ندارد و اگر درمان نشود ،باعث
آسیب به اندام های حیاتی بدن میشود و خطر بروز بیماریهای
قلبی ،مغزی ،کلیوی را افزایش میدهد [ .]1،2طبق آمار سازمان
جهانی بهداشت ،حدود  1/13میلیارد نفر در سراسر جهان به
پرفشاری خون مبتال هستند که اغلب آن ها در کشورهای فقیر
زندگی میکنند [ .]2این بیماری یکی از علل اصلی ناتوانی و
مرگ زودرس در جهان است [ .]3از عوامل خطر فشارخون باال
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می توان به سن ،وراثت ،چاقی و اضافه وزن ،تغذیه نامناسب،
مصرف زیاد سدیم ،کم تحرکی ،مصرف دخانیات ،الکل و استرس
اشاره کرد [.]1،3
یکی از بهترین روشهای اثباتشده غیردارویی برای
پیشگیری و درمان پرفشاری خون ،کاهش وزن ،رژیم غذایی
سالم ،کاهش مصرف نمک و داشتن فعالیت بدنی است [ .]2تأثیر
فعالیت بدنی در پیشگیری و درمان فشار خون بهخوبی مشخص
شده است .مطالعات اپیدمیولوژیک رابطه بین فشارخون باال و
کمتحرکی را تأیید کردهاند [ ]4و سازمانهای بهداشتی
بینالمللی نیز فعالیت بدنی را برای درمان پرفشاری خون توصیه
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کردهاند .هرچند بین فعالیتهای مختلف ،تمرین هوازی که
گروههای بزرگ عضالنی را درگیر میکند ،در اولویت قرار دارد،
تمرین مقاومتی نیز فعالیت مکملی برای پیشگیری و درمان آثار
جانبی پرفشاری خون شناخته شده است [.]4
تمرین مقاومتی موجب حفظ توده عضالنی ،افزایش قدرت،
استقامت ،تعادل و هماهنگی و بهبود حساسیت به انسولین و
متابولیسم پایه در فرد میشود و از ناتوانی پیشگیری میکند [.]5
بااین حال ،به دلیل تأثیر این نوع تمرینات بر افزایش فشارخون
حین تمرین و مانور والسالوا ،باید در انجام این تمرینات احتیاط
کرد [ .]6توصیه بر این است که برای افزایش ایمنی حین تمرین،
فشارخون بهویژه فشار دیاستولیک پایش شود و راهکارهایی برای
جلوگیری از افزایش بیش از حد فشار خون حین تمرین اجرا شود
[ .]6،7با توجه به افت توده عضالنی و تراکم استخوان در بیماران
مبتال به فشارخون ،توصیه به انجام تمرین مقاومتی در آنها
اجتنابناپذیر به نظر میرسد [ .]7با وجود این ،بخشی از بیماران
به دلیل ترس از افزایش فشارخون ،خود را از مزایای این تمرین
مقاومتی محروم میکنند .ازاینرو یافتن راهکارهایی که به کنترل
فشارخون در خالل تمرین مقاومتی کمک کند ،مهم است.
یکی از راهکارهای پیشنهادی ،استفاده از مواد غذایی حاوی
نیترات است .تحقیقات نشان دادهاند نیترات موجب کاهش
چشمگیر فشارخون ،افزایش خونرسانی به عضالت و کاهش
خستگی میشود [ .]2نیترات چه از طریق باکتریها در دهان و
چه از طریق جذب گوارشی و ورود به گردش خون ،درنهایت به
نیتریک اکساید ( )NOتبدیل میشود [ .]8نیتریک اکساید
عملکردهای همودینامیکی و متابولیکی مهمی دارد و موجب
اتساع عروقی و کاهش فشارخون میشود [ .]8این مولکول
به عنوان یک وازودیالتور اصلی ،جریان خون به عضالت فعال را
افزایش میدهد و باعث انتقال اکسیژن به آنها میشود [NO .]9
بهصورت درونزا از اکسیداسیون ال-آرژنین نیز تولید میشود ،اما
مقدار آن محدود است [ .]8،10مزایای فیزیولوژیکی بالقوه
نیتریک اکسید شامل بهبود کارایی میتوکندری ،جذب گلوکز و
افزایش سرعت انقباض /استراحت در عضالت است [ .]8این
مولکول بهصورت گاز است و در حال حاضر هیچ روشی برای
تأمین  NOبهصورت مستقیم از طریق رژیم غذایی وجود ندارد؛
بنابراین ،استفاده از مواد غذایی حاوی نیترات برای افزایش NO
پیشنهاد شده است.
یکی از مواد طبیعی حاوی مقادیر زیاد نیترات ،چغندر است.
چغندر مواد معدنی موجود در خاک به ویژه نیترات معدنی را
جذب می کند؛ بنابراین ،می توان از آب چغندر برای تولید NO
بهصورت درون زا استفاده کرد [ .]8،11عالوهبراین ،چغندر منبع
ویتامینهای  C ،B3 ،B2 ،B1 ،Aو مواد معدنی شامل پتاسیم،
بتائی ن ،سدیم ،منیزیم ،نیترات ،فسفر ،کلسیم ،آهن ،گوگرد ،ید،
مس و عناصر بسیار کمیابی مانند روبیدیم است [ .]11همچنین
رنگدانه های موجود در چغندر (بتاسیانین و بتااکزانتین) خواص
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آنتی اکسیدانی بالقوهای دارند [ .]11تحقیقات بسیار محدودی
پیرامون چغندر انجام شده است که بیشتر بر پاسخ حاد به آن
تمرکز داشتهاند [ . ]12-14مطالعات پیشین گزارش کردهاند که
مصرف یک دز آب چغندر پیش از فعالیت و همچنین مصرف
روزانه آن موجب کاهش فشارخون [ ، ]12بهبود گردش خون و
خونرسانی به مغز [ ]10میشود .ازاینرو ،رژیم غذایی حاوی
آب چغندر به عنوان یک راهکار تغذیه ای به کنترل فشارخون
شریانی در افراد سالم و حتی بیمارانی که دارو مصرف میکنند،
کمک میکند [.]2
تحقیقات محدودی در زمینه اثرات آب چغندر و ورزش
مقاومتی انجام شده است که بیشتر افراد سالم را بررسی کرده و
کاهش حاد فشارخون را نشان دادهاند [ .]10،11به دلیل ماهیت
پرفشاری خون نمیتوان نتایج این تحقیقات را به این بیماری
تعمیم داد .ازاینرو ،این مطالعه به دنبال تعیین اثربخشی استفاده
از آب چغندر در کاهش فشار خون حین و پس از فعالیتهای
مقاومتی است .در عین حال سایر اثرات بالقوه آب چغندر مانند
تغییرات عملکردی نیز در افراد مبتال به فشارخون باال بررسی
شده است.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع کاربردی است که بهصورت نیمهتجربی
یک سو کور و بر اساس طرح پیشآزمون و پسآزمون اجرا شد.
جامعه آماری پژوهش شامل بیماران مرد مبتال به پرفشاری
خون مرحله یک (فشارخون سیستولی بین  130تا  139میلی
متر جیوه و دیاستولی بین  80تا  89میلی متر جیوه) []15
شهرستان تنکابن در سال  1399بود .با توجه به احتمال
اثرگذاری بیشتر آب چغندر در مردان نسبت به زنان ،طبق
مطالعات گذشته ،این گروه با توجه مالکهای ورود انتخاب
شدند [ .]16،17مالکهای ورود شامل سن بین  40تا  59سال،
قرار گرفتن در طبقه فشار خون مرحله یک ،نداشتن سابقه
بیماریهای قلبی -عروقی ،دیابت ،بیماریهای عصبی-عضالنی و
سایر بیماریهای سیستماتیک هم زمان ،نداشتن سابقه
آسیب دیدگی و شرکت نکر دن در تمرینات منظم حداقل شش
ماه قبل از اجرای پژوهش بود.
ابتدا پزشک شرکت کنندگان را معاینه کرد تا وضعیت
بیماری پرفشاری خون و سایر بیماریهای همزمان بررسی شود.
مالک های خروج از مطالعه نیز شامل تمایل نداشتن به اجرای
تمرین جسمانی و فعالیت مقاومتی ،داشتن منع برای فعالیت
بدنی طبق نظر پزشک متخصص و مثبت بودن تست کرونا
حداقل  15روز پیش از اجرای مطالعه بود .افراد واجد شرایط
فرم رضایت نامه و اطالعات پزشکی را تکمیل کردند و برای
معاینه بیشتر نزد پزشک متخصص فرستاده شدند .حجم نمونه
آماری با استفاده از نرمافزار  G-powerبر اساس مقادیر اندازه
اثر محاسبه شده در مطالعات مروری گذشته [ ]2و خطای آلفای
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افشارنژاد و همکار

 0/05تعداد  20نفر در نظر گرفته شد .نمونه آماری شامل 20
بیمار مرد مبتال به پرفشاری خون با میانگین سنی ،46/95±7/3
وزن  ،82/7±9/98قد  172/5±7/26و شاخص توده بدنی
 27/89±3/7بود که به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت
کردند .این افراد برای شرکت در تحقیق کامال مختار بودند و در
هر مرحله از مطالعه می توانستند از آن خارج شوند .در عین
حال مخاطرات شرکت در مطالعه شامل آزمونها و مکملدهی
نیز برای آنها تشریح شد .بعد از تکمیل پرسشنامه پزشکی
 PAR-Qو فرم رضایتنامه افراد بهصورت تصادفی در دو گروه
 10نفره شامل گروه آب چغندر یا مکمل ( )BJو گروه دارونما
( )PLAقرار گرفتند.

روش و ابزارهای اندازهگیری
برای اجرای تحقیق اندازهگیری در دو مرحله انجام شد .از هر
یک از شرکتکنندگان درخواست شده بود  12ساعت پیش از
اجرای مطالعه از دارو بهویژه کاهندههای فشارخون استفاده نکنند
و  3ساعت قبل از شروع آزمون نیز از مصرف غذا و کافئین
خودداری کنند [.]18
در اولین جلسه حضور شرکت کنندگان در آزمایشگاه ،قد،
وزن ،ضربان قلب و فشارخون آن ها در حالت استراحت
اندازه گیری و ثبت شد .قد با استفاده از قدسنج دیواری
( ، Statureتایوان) و وزن (با حداقل لباس) با استفاده از ترازوی
دیجیتالی ( ،Sonsun-2003Aچین) اندازه گیری شد.
همچنین برای اندازه گیری فشارخون و ضربان قلب از فشارسنج
دیجیتالی ( )BM54 beurerآلمانی و کاف سایز 44-22
(ردهبندی  ) WHOاستفاده شد که هشدار خطای اندازهگیری،
نشانگر آریتمی و سنجش ضربان قلب داشت و قابلیت انتقال
داده ها به گوشی هوشمند را با استفاده از نرم افزار ( Health
 )Managerداشت .همه اندازهگیریها از دست راست
آزمودنیها و در وضعیتی انجام شد که دست آنها موازی با
سطح قلبشان قرار داشت .در حین اجرای تحقیق ،یک پزشک
در محل انجام مطالعه حاضر بود.

اندازهگیری قدرت عضالنی
پس از اندازهگیریهای اولیه ،آزمون قدرت دینامیک در
حرکت پرس پا و پرس نظامی از آزمودنیها گرفته شد [ .]19برای
این منظور ابتدا شکل اجرای صحیح حرکت به آزمودنیها آموزش
داده شد .برای گرم کردن ،ابتدا شرکتکنندگان  5دقیقه
گرمکردن را روی دوچرخه ارگومتر انجام دادند و پس از آن ،یک
حرکت را با  50درصد بار پیشبینیشده توسط خود آزمودنی،
برای گرم کردن و آشنایی با روش اجرا انجام دادند .پس از دو
دقیقه استراحت ،شرکتکنندگان یک ست از حرکت پرس پا را
با میزان بار پیشبینیشده همراه با حداکثر تکرار انجام دادند.
سپس از با استفاده از فرمول  ،1میزان یک تکرار بیشینه تقریبی
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محاسبه شد که در آن  Wبهعنوان وزنه و  Rبهعنوان حداکثر
تکرار اجراشده درنظر گرفته شد.
فرمول :1

})𝑅 × 1𝑅𝑀 = 𝑊 ÷ {1.02787 − (0.0278

پس از  3تا  5دقیقه استراحت 90 ،درصد از یک تکرار بیشینه
تقریبی توسط آزمودنی لیفت شد .درصورتیکه آزمودنی موفق به
اجرای حرکت بیش از یک بار میشد 2/5 ،تا  5درصد وزنه به این
وزنه اضافه میشد و پس از استراحت ،حرکت دوباره اجرا میشد.
این برنامه تا زمانی ادامه داشت که آزمودنی تنها موفق به اجرای
یک حرکت صحیح میشد .میزان وزنه نهایی بهعنوان قدرت
دینامیک آزمودنیها در آن حرکت در نظر گرفته شد [ .]19برنامه
ذکرشده برای اندازهگیری قدرت دینامیک حرکت پرس نظامی
نیز مشابه بود.
پس از اتمام آزمون ،فشارخون و ضربان قلب به صورت
پیوسته به مدت  5دقیقه (هر دقیقه) بررسی و ثبت شد .میزان
درک فشار حین آزمون نیز با استفاده از خطکش  10سانتیمتری
ارزیابی شد .پس از آن ،آزمون یک تکرار بیشینه ( )1RMپرس
نظامی از آزمودنیها گرفته شد که درک فشار ،فشارخون و ضربان
قلب پس از اتمام آزمون به همان شکل قبل ثبت شد .در ادامه
اندازهگیری فشارخون و ضربان قلب 30 ،و  60دقیقه پس از پایان
آزمون یک تکرار بیشینه ،مجددا تکرار شد.
این اندازهگیریها بهطور مشابه در جلسه دوم تکرار شد .قبل
از جلسه دوم ،از شرکتکنندگان درخواست شد برای جلوگیری از
ریشهکن کردن باکتریهای دهانی که به مسیر NO3-NO2-NO
کمک میکند 24 ،ساعت قبل از آزمون ،از مصرف الکل و ضدعفونی
کردن با دهانشویه ،جویدن آدامس و مسواک زدن پرهیز کنند
[ 2/5 .]10،12،13ساعت قبل از جلسه 4/5 ،میلیلیتر آب چغندر
به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به گروه مکمل و به همان میزان
شبهدارو شامل یک شربت بدون کالری با طعم و ظاهر مشابه به
گروه دارونما داده شد [ .]12آزمودنیها نسبت به نوع نوشیدنی
مصرفی آگاهی نداشتند .برای تهیه آب چغندر طبق تحقیقات
پیشین ،برای حذف خاک و آلودگیها چغندرها ابتدا  3تا  4بار با
آب شیرین شسته شدند .سپس بهطور کامل پوست گرفته و بریده
شدند و با استفاده از آبمیوهگیری هیدرولیک آب آنها استخراج و
با یک صافی دوالیه فیلتر شد .این مایع در ظرف استیل در دمای
 96درجه به مدت  720ثانیه پاستوریزه شد و پس از آن به آب
سرد با دمای تقریبی  2درجه به مدت  2تا  3دقیقه منتقل شد.
سپس تا زمان مصرف در ظرف استریل شیشهای در دمای  4درجه
یخچال نگهداری شد [.]9،20
برای تجزیهوتحلیل دادهها ابتدا از آمار توصیفی برای نمایش
دادهها (میانگین و انحراف استاندارد) استفاده شد .در مرحله بعد
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون شاپیرو ویلکس
استفاده شد و بر اساس آن آزمونها مشخص شدند .برای آزمون
فرضیهها از آزمونهای تحلیل واریانس سهطرفه اندازهگیریهای
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مکرر (متغیرهای فشارخون سیستولی و دیاستولی و ضربان قلب)،
تحلیل واریانس دوطرفه اندازهگیریهای مکرر (قدرت عضالنی)،
آزمون تی مستقل و آزمون یومنویتنی (درک فشار) با استفاده از
نرمافزار آماری  SPSSنسخه  16استفاده شد .سطح معناداری
 P≥0/05در نظر گرفته شد .همچنین برای رسم نمودارها از
نرمافزار  Excelنسخه  2019استفاده شد.
یافته ها

فشار خون
نتایج آزمون تحلیل واریانس سهطرفه ،اثر تعاملی گروه
(مکمل و دارونما) ،مرحله (پیشآزمون و پسآزمون) و زمان
اندازهگیری در تغییرات فشار خون سیستولی به دنبال اجرای
آزمون یک تکرار بیشینه پرس پا و پرس نظامی معنیدار است
( F=4/939 ،P=0/001برای پرس پا و  F=5/562 ،P=0/001برای
پرس نظامی) .برای بررسی بیشتر تغییرات فشارخون در هر

مرحله ،دو گروه با هم مقایسه شدند که نتایج حاکی از وجود
تفاوت بین دو گروه در همه زمانهاست .شکلهای  1و  2به
ترتیب تغییرات فشار خون سیستولی به دنبال اجرای پرس پا و
پرس نظامی را بین دو گروه مکمل و دارونما در پیشآزمون و
پسآزمون نشان میدهند .همچنین نتایج تحلیل واریانس سه
طرفه در بررسی تغییرات فشارخون دیاستولی به دنبال اجرای
آزمون یک تکرار بیشینه تنها در پرس نظامی معنیدار است و
این نسبت در پرس پا معنیدار نیست ( F=1/294 ،P=0/274برای
پرس پا و  F=2/620 ،P=0/015برای پرس نظامی) .با بررسی
بیشتر نشان داده شد تغییرات فشارخون دیاستولی به دنبال
اجرای آزمون یک تکرار بیشینه پرس نظامی در تمام زمانها بهجز
دقیقه  1پس از انجام آزمون بین دو گروه مکمل و دارونما
معنیدار است .شکلهای  3و  4به ترتیب تغییرات فشار خون
دیاستولی را به دنبال اجرای پرس پا و پرس نظامی بین دو گروه
نشان میدهند.

شکل  :1تغییرات فشارخون سیستولی به دنبال اجرای پرس پا بین گروههای مکمل و دارونما

شکل  :2تغییرات فشارخون سیستولی به دنبال اجرای پرس نظامی بین گروههای مکمل و دارونما

180

مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،28شماره  ،3پاییز 1400

افشارنژاد و همکار

شکل  :3تغییرات فشارخون دیاستولی به دنبال اجرای پرس پا بین گروههای مکمل و دارونما

شکل  :4تغییرات فشارخون دیاستولی به دنبال اجرای پرس نظامی بین گروههای مکمل و دارونما

ضربان قلب

تغییرات را نشان میدهد.

تحلیل واریانس سهطرفه اثر تعاملی گروه ،مرحله و زمان
اندازهگیری ،نشاندهنده وجود تغییرات معنیدار در ضربان قلب به
دنبال اجرای آزمون یک تکرار بیشینه در پرس نظامی است و این

درک فشار

نسبت در پرس پا معنیدار نیست ( F=1/113 ،P=0/359برای

درباره تغییرات درک فشار هنگام آزمون پرس پا و پرس
نظامی ،نتایج آزمون یومنویتنی نشان میدهد تفاوت معنیداری
بین گروههای مکمل و دارونما وجود دارد (Z=-2/66 ،P=0/008

پرس پا و  F=2/867 ،P=0/008برای پرس نظامی) .تغییرات ضربان
قلب به دنبال اجرای پرس نظامی در تمام زمانها بهجز دقیقه 60
پس از آزمون ،بین دو گروه مکمل و دارونما معنیدار است.

برای پرس پا و  Z=-1/913 ،P=0/05برای پرس نظامی) .این
تغییرات در جدول  1آمده است.

قدرت عضالنی

بحث

نتایج آزمون تحلیل واریانس دوطرفه اندازهگیری مکرر نشان
داد در تغییرات قدرت عضالنی پرس پا بین گروههای مکمل و
دارونما تفاوت معنیداری وجود دارد .این تفاوت در آزمون پرس

این م طال عه با هدف تعیین اثر آب چغ ندر بر تغییرات
عملکردی (رکورد  1RMو درک فشار) و قلبی-عروقی (ضربان
قلب ،فشااارخون ساایسااتولی و دیاسااتولی) پس از یک جلسااه
فعالیت مقاومتی حاد در مردان مبتال به پرفشاااری خون انجام
شده است که در ادامه نتایج حاصل از آن بررسی میشود.

نظامی بین دو گروه وجود نداشت ( F=11/447 ،P=0/003برای
پرس پا و  F=2/314 ،P=0/146برای پرس نظامی) .جدول  1این
مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،28شماره  ،3پاییز 1400

181

اثر آب چغندر بر تغییرات عملکردی و قلبی-عروقی

جدول  :1تعییرات قدرت عضالنی و درک فشار در گروه مکمل و دارونما
متغیر

گروه
مکمل

قدرت عضالنی
دارونما
مکمل
درک فشار
دارونما

مرحله
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

پرس نظامی

پرس پا
میانگین

SD

میانگین

SD

274/6
287/6
262/9
265
9/1
7/7
9
8/6

83/18
90/67
95/66
97/85
0/876
0/949
0/816
0/966

52/76
54/11
54/7
55/2
9/4
8/2
9/4
8/9

17/72
18/4
18/25
18/92
0/843
1/033
0/843
0/876

قدرت عضالنی

میزان درک فشار

یافته های مطالعه حاضر نشاندهنده افزایش قدرت عضالنی
پرس پا به دنبال مصرف آب چغندر است .البته این افزایش در
پرس نظامی معنی دار نبود .بهبود قدرت عضالنی پس از
مکملیاری با آب چغندر در مطالعههای دیگر نیز گزارش شده
است Domínguez .و همکاران ( )2018نشان دادند آب چغندر
بهصورت یک دز منفرد یا طی مصرف چند روزه عملکرد
بیهوازی را در فعالیتهای تناوبی شدید کوتاهمدت بهبود
میبخشد .آنها این بهبودی را به افزایش سرعت سنتز مجدد
فسفوکراتین نسبت دادهاند که افت آن را طی فعالیتهای
تکراری مانند فعالیت مقاومتی به تأخیر میاندازد [ .]9ازاینرو
مکملیاری آب چغندر قدرت عضله را از طریق مکانیزم انقباض-
استراحت سریعتر عضله بهبود میبخشد .بااینحال مکانیسم
دقیق آن نامشخص است.
 Mosherو همکاران ( )2016نیز اثرات شش روز مصرف آب
چغندر را بر عملکرد طی تمرینات مقاومتی بررسی کردند .نتایج
مطالعه آنها نشان داد آب چغندر باعث افزایش تعداد تکرار در
تمرینات میشود و عملکرد قدرتی-استقامتی را  18/9درصد
بهبود میبخشد [ .]21چغندر غنی از نیترات ( )NO3-است و با
افزایش تولید اکسید نیتریک ،موجب کاهش خستگی عضالنی در
خالل دورههای کوتاهمدت فعالیت بیهوازی میشود [ .]21با
توجه به اینکه در تحقیق حاضر قدرت عضالنی با استفاده از فرمول
و بر اساس تکرار تعیین شده است ،افزایش در میزان قدرت با
افزایش تکرار محتمل به نظر میرسد .بااینحال یافتههای برخی
پژوهشها در این زمینه با نتایج حاضر همسو نیست Lee .و
همکاران ( )2019با بررسی اثر آب چغندر بر قدرت یا خستگی
عضالت اکستنسور زانو ورزشکاران بهبودی را مشاهده نکردند
[ Jonvik .]22و همکاران ( )2020نیز در مطالعه خود به این
نتیجه رسیدند که مکمل آب چغندر باعث افزایش حداکثر قدرت،
عملکرد پرش و استقامت عضالنی در مردان سالم فعال نمیشود
[ .]23علت این ناهمسویی احتماال بهواسطه تمرینکرده بودن
آزمودنیها و میزان کمتر دز آب چغندر در پژوهشهای ناهمسو
توجیه میشود.

از طرف دیگر ،مصرف آب چغندر  150دقیقه قبل از آزمون
موجب کاهش درک فشار (بر اساس مقیاس  )RPEحین اجرای
آزمون یک تکرار بیشینه پرس پا و پرس نظامی در مردان مبتال
پرفشاری خون شد .این بدان معنی است که آزمودنیها پس از
مکملیاری با آب چغندر اجرای آسان تری داشتند .مطالعات
اندکی در خصوص میزان درک فشار پس از مصرف آب چغندر
گزارش شده است .یافتههای کردی و همکاران ( )2020و
 Murphyو همکاران ( ) 2012نشان داد مصرف چغندر خام 3
ساعت قبل از آزمون باعث کاهش معنیداری در میزان درک
فشار هنگام دوی  5کیلومتر در کیلومتر  1/6میشود؛ اما در
کیلومتر  3/2و پایان  5کیلومتر دویدن مؤثر نبوده است [،24
 .]25با توجه به اینکه میزان درک فشار با کاهش فشار
فیزیولوژیکی کاهش می یابد ،کاهش فشارخون و ضربان قلب یا
بدون تغییر ماندن آن موجب کاهش میزان درک فشار میشود.
کاهش میزان درک فشار با دیگر یافته تحقیق حاضر ،یعنی
افزایش قدرت عضالنی همسو است.
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فشارخون سیستولی و دیاستولی
مکملیاری آب چغندر موجب کاهش فشارخون سیستولی
در حالت استراحت و در تمام زمانها به دنبال اجرای هر دو آزمون
یک تکرار بیشینه شد .این نتایج با یافتههای بسیاری از مطالعات
پیشین همسو است که نشان دادند مصرف چغندر باعث کاهش
فشارخون در حالت استراحت و تمرین میشود [،2،12،18،20
 .]26،27مطالعه حاضر همچنین نشان داد مصرف آب چغندر
موجب کاهش خفیف فشارخون دیاستولی در حالت استراحت و
پس از فعالیت مقاومتی میشود که با یافتههای پژوهشهای قبلی
همسو است [ .]18،20،26هرچند مطالعات پیشین اذعان کردهاند
که آب چغندر تأثیر بیشتری در فشارخون سیستولی در مقایسه
با فشارخون دیاستولی دارد [ Bonilla ،]28،29و همکاران
( )2018در یک مطالعه مروری سیستماتیک بیان کردند که
مکمل آب چغندر یک استراتژی مقرونبهصرفه ،در دسترس ،ایمن
و مبتنی بر شواهد برای کاهش فشارخون در افراد سالم و بیماران
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مبتال به پرفشاری خون است [ .]2همچنین کاهش فشارخون
استراحت و پس از تمرین به دنبال مصرف یک دز حاد از آب
چغندر  2/5ساعت قبل از تمرین حاد تداومی با شدت متوسط
گزارش شده است [.]12
محتملترین مکانیسم تأثیر آب چغندر در کاهش فشارخون
مسیر  NO/NO2-/NO3-است [ .]14مطالعات پیشین کاهش
فشارخون را به دنبال مصرف آب چغندر به تغییر نیترات پالسما
نسبت دادهاند که ممکن است به نیتریک اکساید تبدیل و موجب
اتساع و کاهش مقاومت شریانی و درنهایت افت فشارخون شود
[ .]14،20احتماال برخی عوامل فردی مانند فشارخون پایه ،وضعیت
اضافه وزن /چاقی ،جنسیت و سن نیز بر اثرات مصرف آب چغندر بر
فشارخون تأثیر میگذارد [ .]31-28 ،17 ،2به نظر میرسد هنگامی
که فشارخون پایه باال باشد ،آب چغندر تأثیر بیشتری در کاهش
فشارخون داشته باشد [ .]30،32این احتمال وجود دارد که پس از
تمرین باالتنه ،افزایش بیشتری در فشارخون دیاستولی رخ دهد که
مکمل توانسته است تأثیر بیشتری بر آن بگذارد.
در تحقیقاتی که کاهش فشارخون دیاستولی را پس از مصرف
چغندر گزارش دادهاند ،مدت زمان و دز مصرفی بیشتر بوده است
[ .]24دز مصرفی در مطالعه حاضر بر اساس مطالعات قبلی تعیین
شده است که حجم  70تا  500میلیلیتر را پیشنهاد دادهاند [.]2
بهادران و همکاران ( )2017در یک مطالعه متاآنالیز پیشنهاد
کردند که تجویز  500میلیلیتر آب چغندر ممکن است در کاهش
فشارخون سیستولی و دیاستولی تأثیر داشته باشد [.]32
برخی تحقیقات یافتههای متفاوتی را گزارش کردهاند
[ Murphy .]25،33و همکاران ( )2011تأثیر آب چغندر را 75
دقیقه قبل از آزمون بر عملکرد ورزشی بررسی کردند و تأثیر
معنیداری را روی فشارخون سیستولی گزارش نکردند [ .]25این
تناقض احتماال به دلیل زمان مصرف چغندر است؛ زیرا در
پژوهشهای گذشته بیان شده است که اوج نیترات پالسما 2/5
تا  3ساعت پس از مصرف غذاهای حاوی نیترات رخ میدهد .در
پژوهش  Wilkersonو همکاران ( )2012تأثیر مصرف آب چغندر
 2/5ساعت قبل از آزمون روی مردان دوچرخهسوار ماهر بررسی
شد که فشارخون سیستولی نسبت به گروه دارونما کاهش
نداشت .آنها علت این تناقض را به مهارت آزمودنیها نسبت
دادند؛ زیرا در افراد تمرینکرده نیترات پایه معموال باال است و
تولید نیتریک اکساید از مسیر  NOSبیشتر است [.]33
 Bondonnoو همکاران ( )2015کاهش فشارخون را بعد از
مصرف مکمل آب چغندر در بیماران مبتال به پرفشاری خون که
دارو مصرف میکردند ،گزارش نکردند [ .]34هرچند مصرف
داروها در این پژوهش بهطور کامل کنترل نشده بود .از سوی
دیگر جنسیت آزمودنیها نیز متفاوت بود.
در مطالعه حاضر افراد بررسیشده مرد بودند .مطالعات اندکی
تفاوتهای جنسیتی را در میزان فشارخون در پاسخ به مصرف
آب چغندر بررسی کردهاند .برخی مطالعات نیز گزارش دادهاند که
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مردان نسبت به زنان پاسخدهی بیشتری به آب چغندر نشان
میدهند که احتماال به دلیل تفاوتهای هورمونی باشد [.]16،17
چنین پاسخی در دوران یاسگی در زنان بیشتر مشاهده میشود
[ Amaral .]16و همکاران ( )2019نشان دادند مصرف حاد آب
چغندر با وجود افزایش  NO2بزاقی ،بر فشارخون پس از ورزش
در زنان یائسه مبتال به پرفشاری خون تأثیری ندارد [ .]31از
طرفی دیگر ،سن آزمودنیها نیز در این پاسخ تأثیرگذار است.
هرچند برخی مطالعات کاهش فشارخون را بعد از مصرف آب
چغندر در افراد سالمند گزارش کردهاند ،مطالعات نشان میدهد
آب چغندر تأثیر کمتری در افراد سالخورده در مقایسه با افراد
جوان دارد [ .]2عکسالعمل کمتر افراد سالخورده به اثرات -
 NO3در رژیم غذایی احتماال به دلیل سرعت کمتر تبدیل
غیرآنزیمی  NO2/NO3به  NOو همچنین کاهش پاسخ
سلولهای عضالنی صاف عروق به  NOاست .از سوی دیگر،
سالمندی تغییراتی در میکروبیوتای دهان و معده ایجاد میکند
که بر بازدهی تبدیل  NO2به  NOتأثیر منفی میگذارد [.]2

ضربان قلب
کاهش ضربان قلب استراحت و ضربان قلب پس از فعالیت به
دنبال مکملیاری آب چغندر در این تحقیق گزارش شد .مطالعات
قبلی درباره اثرگذاری آب چغندر بر ضربان قلب به نتایج متناقضی
دست یافتهاند .کردی و همکاران ( )2020در مطالعه خود نشان
دادند مصرف آب چغندر  3ساعت قبل از آزمون باعث کاهش
میزان ضربان قلب هنگام دوی  5کیلومتر در کیلومتر  1/6و 3/2
شده است ،اما در پایان دویدن هیچ اختالف معنیداری بین
مصرف آب چغندر و دارونما مشاهده نکردند [ Kenjale .]24و
همکاران ( )2011نیز کاهش ضربان قلب را در  2دقیقه بعد از
فعالیت به دنبال مصرف چغندر مشاهده کردند [ .]35از سوی
دیگر ،برخی مطالعات تغییر ضربان قلب را به دنبال مصرف چغندر
گزارش نکردهاند [ .]25،27،36علت این ناهمسویی احتماال به
سابقه تمرینی آزمودنیها و زمان مصرف چغندر مربوط باشد.
کاهش فشارخون با افزایش حجم ضربهای اجازه میدهد که برون
ده قلبی اتکای خود به حجم ضربهای را حفظ کند و ضربان ثابت
بماند یا کاهش یابد .ضربان قلب تحت تأثیر فشارخون است؛
بنابراین ،زمان مصرف مکمل عالوه بر فشارخون بر ضربان قلب
هم تأثیر دارد .همچنین در افراد تمرینکرده ،مسیر  NOSاهمیت
بیشتری دارد و مسیر  NO-NO2-NO3کماهمیت است؛
بنابراین ،تأثیر این مسیر بر فشارخون کم میشود و درنتیجه در
ضربان قلب تغییری به وجود نمیآید [.]24
این مطالعه ازجمله پژوهشهای محدودی است که اثر آب
چغندر را در افراد مبتال به پرفشاری خون هنگام تمرین مقاومتی
بررسی کرده است .بااینحال ،تعمیم یافتههای آن با
محدودیتهایی روبهرو است .هرچند افزایش قابل توجه نیترات
پالسما با دزهای آب چغندر مشابه با این مطالعه قبال گزارش
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 نویسندگان بر.ورزشی مصوب دانشگاه شمال گرفته شده است
.خود الزم میدانند از تمام شرکتکنندگان قدردانی کنند
همچنین از داوران محترمی که با نظرات خویش موجب افزایش
. سپاسگزاری میشود،کیفیت این مقاله شدند
تضاد منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی با نتایج ارائهشده ندارند
مالحظات اخالقی
این مطالعه از کمیته اخالق در پژوهش پژوهشاااگاه تربیت
IR.SSRC.REC.1400.012 بدنی و علوم ورزشاای با شااناسااه
 شرکتکنندگان فرم رضایتنامه و اطالعات پزشکی.تأییدیه دارد
را تکمیل کردند و برای معاینه بیشااتر نزد پزشااک متخصااص
 ضمنا افراد برای شرکت در تحقیق کامال مختار.فر ستاده شدند
.بودند و در هر مرحله از مطالعه میتوانستند از آن خارج شوند
سهم نویسندگان
 تحلیلگر، طراحی پروژه:)نویسنده اول (پژوهشگر اصلی
 درصد؛50  تدوین بخش روششناسی و ویرایش مقاله،آماری
 جمعآوری و، مسئول مکاتبات:)نویسنده دوم (پژوهشگر اصلی
 بازنگری، بحت و نتیجهگیری، تدوین بخش مقدمه،ورود دادهها
. درصد50 متون
حمایت مالی
این پروژه از سوی هیچ سازمان و ارگانی تأمین مالی نشده
.است

 میزان نیترات پالسما پیش و پس از مصرف آب چغندر،شده است
توسط آزمودنیها در گروههای مکمل و دارونما مستقیما
 ارتباط میزان نیترات، از سوی دیگر.اندازهگیری نشده است
، عالوهبراین.پالسما با بهبود عملکرد تا حد زیادی ناشناخته است
پروتکل اندازهگیری یک تکرار بیشینه پرس پا و پرس نظامی که
در مطالعه حاضر بهعنوان یک جلسه تمرین مقاومتی در نظر
 ممکن است قابل مقایسه با یک جلسه تمرین مقاومتی،گرفته شد
 هرچند، ستها و تکرارها نباشد؛ بنابراین،با توجه به تعداد حرکات
 ممکن است یک جلسه،از نظر شدت پروتکلها مشابه هستند
 اثر متفاوتی را در افراد،تمرین با توجه به حجم تمرین بیشتر
.مبتال به پرفشاری خون ایجاد کند
نتیجهگیری
بهطورکلی یافتههای این مطالعه نشان داد مصرف آب چغندر
موجب کاهش فشارخون سیستولی و دیاستولی و ضربان قلب در
حالت استراحت و پس از فعالیت مقاومتی در مقایسه با دارونما می
 این نوشیدنی ممکن است موجب بهبود قدرت، عالوهبراین.شود
عضالنی پایینتنه و کاهش میزان درک فشار حین مقاومتی حاد
 مصرف آب چغندر،در مردان مبتال به فشارخون باال شود؛ بنابراین
میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به عنوان4/5 به میزان
 در دسترس و بیخطر برای کنترل فشارخون در،یک روش آسان
بیماران مبتال به پرفشاری خون محسوب میشود و از خطر افزایش
.فشارخون حین تمرین مقاومتی جلوگیری میکند
تشکر و قدردانی
این مقاله از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژی
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