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هشت هفته تمرین استقامتی بر تغییرات عملکردی قلب بیماران عروق  تأثیر

 کرونر بعد از استنت گذاری
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 چکیده

 یقلب های بیماری از یناش مشکالت نمودن برطرف جهت مارانیب از یاریبس در( یوپالستیآنز) یگذار استنت عمل امروزه

 ازنظر مارانیب مختلف های گروه در یقلب( یبازتوان) یاستقامت نیتمر اثرات یبررس هدف با مطالعه نیا. باشد می متداول یعروق

 نیا .باشد می تأثیرگذار یدرمان های هزینه کاهش و ها آن یبرا تر اختصاصی یبازتوان برنامه نیتدو در، یقلبعملکردی  راتییغت

 ها آن یگذار استنت عمل از هفته 0 تا 9 حدود که ماریب 91 و شد انجام ینیبال ییکارآزما صورت به و یتجرب مهین ی مطالعه

( 1826 سال) اله هیبق مارستانیب مارانیب نیب از مطالعه به ورود یارهایمع کردن لحاظ و هدف بر یمبتن روش به بود گذشته

 و ماریب آموزش، یهواز یاستقامت نیتمر شامل هفته 3 یط و هفته در بار 8، قهیدق 61 تا 81 مدت به ها آزمودنی. شدند انتخاب

 اکو و ورزش تست یقلب یبازتوان از بعد و قبل ها آزمودنی تمام یبرا. شد انجام ها آن یبرا ییدارو و ییغذا میرژ اصالح

 قلب ضربان و یکاوریر، نیتمر اوج، استراحت یاستولید و یستولیس فشارخون شد انجام یدرخواست شاتیآزما و یوگرافیکارد

 میزان کسر و نیتمر از جلسه نیآخر و نیاول در ماریب یمصرف METS و ورزش تست زمان مدت، نیتمر مرحله سه در

 شیافزا، یقلب یبازتوان نیتمر هفته هشت از پس. شد گیری اندازه یوگرافیاکوکارد از استفاده با( EF) مارانیب ای تخلیه

 بهبود ورزش تست زمان و مارانیب ای تخلیه میزان کسر و یکاوریر استولید و ستولیس فشارخون یریرپذییتغ در داری معنی

. نشد مشاهده داری معنی تفاوت یقلب یبازتوان از بعد و قبل HDL، TG و یکبد های آنزیم و قندخون و قلب ضربان و کرد دایپ

 یبهبود، گرفت جهینت توان می اطمینان با پس دارند یریچشمگ کاهش یبازتوان برنامه از بعد یقلب های بیماری یخطرزا عوامل

 .است بوده یقلب یبازتوان نیتمر و یقلبعملکردی  بهبود از یناش شده حاصل

 

 .کرونر عروق ،یاستقامت تمرین ،یگذار استنت ،یپالست ویآنژ ،یقلب یبازتوانهای کلیدی:  ژهوا
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