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 کرونر عروق و بیماري دارد افزایش به رو ایران همچنین جوامع تمام در MI شیوع :سابقه و هدف

 Myocardial (MI)بی تحرکی از ریسک فاکتور هاي  است. ایران در میر و مرگ علت شایعترین

Infarction  و فعالیت فیزیکی از عوامل پیشگیري کننده می باشد. با توجه به اینکه مدت بستري، فانکشن 

هاي  کننده مهمترین تعیین MI از بعد بیماران Ejection Fraction  (LVEF)مداخالت مورد نیاز وکالس، 

 MI از قبل بیماران فیزیکی فعالیت میزان می باشند، تحقیق حاضر براي بررسی تاثیر بیماران این عملکرد

 .عوامل مذکور انجام شد برروي

 بیماران از پرسشنامه توسط نگر گذشته صورت به بیماران فیزیکی فعالیت میزان :طرح  اجراي روش

 و بالینی عالیم توسط MI از بیماران بعد LVEFکالس و  مدت بستري، مداخالت، فانکشن. شد پرسیده

 با حاصله اطالعات نهایت در. ماه با تماس تلفنی اطالعات کامل شد 3شده و طی  استخراج مریض پرونده

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد استنباطی و توصیفی آماري هاي روش از استفاده

 مختلف فیزیکی فعالیت داراي بیماران  LVEF و میانگین بیماران بستري مدت میانگین بین :یافته ها

 از بعد  آنها مجدد بستري و بیماران فیزیکی فعالیت بین ).P=001/0(دارد وجود داري معنی تفاوت

 ).P=001/0(دارد وجود داري معنی رابطه آنها کالس و همچنین فانکشن) P=002/0(انفارکتوس

فعالیت فیزیکی باعث کاهش دیس لیپیدمی، کاهش مدت بستري بیمارستانی و نیاز به بستري  نتیجه گیري:

ماهه، و همچنین باعث  3مجدد، کاهش نیاز به مداخله، بخصوص مداخالت تهاجمی تر، کاهش مرگ و میر 

 ردد.می گ   MIردي (کاهش فانکشن کالس) در بیمارانعملکرد ف) وLVEFعملکرد قلبی ( بهبود

 انفارکتوس میوکارد ، فانکشن کالس ، فعالیت فیزیکی  کلیدواژه ها:



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2                         بر روي فانکشن کالس و پروگنوز بیماران MIبررسی تاثیر فعالیت فیزیکی بیماران قبل از 

 

 

 

 مقدمه: 1-1

در جوامع توسعه یافته است .همچنین آترواسکلروز همچنان علت اصلی مرگ و از کار افتادگی 

بیماري هاي قلبی عروقی در صدر تمام علل مرگ و میر در سراسر  2020تخمین زده می شود تا سال 

جهان قرار خواهد گرفت . آترو اسکروز با توجه  به ناحیه مبتال باعث تظاهرات بالینی خاصی می شود 

 نژین صدري و انفارکتوس میوکارد می شود. درآترواسکلروز در شرایین کرونر معموال باعث بروز آ

ده و شاکثر موارد انفارکتوس میوکارد زمانی اتفاق می افتد که سطح یک پالك آترواسکلروتیک پاره 

گیرد عوامل موضعی و سیستمیک باعث ترومبوزنز می  محتویات آن در معرض خون قرار می

عضله قلب ثانویه به ایسکیمی طول کشیده انفارکتوس میوکارد ، نکروز غیر قابل برگشت  ).1(شوند

علیرغم پیشرفتهاي گسترده در پیشگیري ، تشخیص و درمان ، بیماریهاي عروق کرونر  ).2(می باشد

روزه) انفارکتوس  30مورتالیتی زودرس ( )3(علت اصلی مرگ و میر در جمعیت عمومی می باشد.

از بستري اولیه سالم ترخیص می شوند یک نفري که  25می باشد و تقریبا از هر  30میوکارد حدود %

) تشخیص کلینیکی انفارکتوس میوکارد نیازمند ارزیابی دقیق شرح 1نفر در طی یک سال می میرد.(

حال بیمار به همراه شواهد غیر مستقیم نکروز میوکارد با استفاده از روش هاي بیوشیمیایی ، 

درصد کل مرگ و میرها مربوط به  35-40 می باشد. تنها در ایاالت متحده  ECGتصویربرداري و 

بیماري هاي قلبی عروقی است. همچنین گزارش شده است که تقریبا یک چهارم همه حمله هاي قلبی 

سال، در کسانی رخ می دهد که فعالیت بدنی کمتري دارند. یافته هاي تحقیقی 60در مردان کمتر از 

روتئین ها در نتیجه انجام فعالیت هاي بدنی بوده پژ.هشگران حاکی از تغییرات مطلوب لیپیدها و لیپوپ

 )4(است و گستره وسیعی را به خود اختصاص می دهد. 


