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 طالقانی بیماران مراجعه کننده به بیمارستانزنان رابطه ریسک فاکتورهاي قلبی عروقی با نتایج تست ورزش در 
  1388، ومیه شهر ار

  
  نژاد یعل دیدکتر وح ،یمیکر دهیحم ،یدکتر کمال خادم وطن، دکتر نادر آقاخان: سندگانینو

  هیاروم یدانشگاه علوم پزشک : :آدرس
Khademvatan2002@yahoo. com  

  
که  است تنگی نفس و سینه قفسه درد کرونر، عروق به مربوط مشکالت خصوص به قلبی هاي یماريب عالیم ینتر مهم از هدف: و زمینه

جهت  روش یک . تست ورزشدهد یمرخ  شوند یمطبقه بندي قلبی عروقی بر اثر عوامل متعددي که  تحت عنوان ریسک فاکتور 
ریسک مطالعه بررسی رابطه  این انجام از هدف قلبی است. ایسکمی هاي یماريب به مبتال بیماران ارزیابی در و پیش آگهی مهم تشخیص

  .باشد یمروقی با نتایج تست ورزش در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ارومیه فاکتورهاي قلبی ع
مراجعه  ماریزن ب 146تست ورزش در  جیبا نتا یعروق یقلب يفاکتورها سکیرابطه ر یمطالعه با هدف بررس نیا :ها روشمواد و 

ریسک  آزمایشگاهی مربوط به يها تست و معاینه ،مصاحبه از پس انجام شد.. هیشهر اروم یطالقان مارستانیکننده به بخش قلب ب
 (Bruce Protocol)بروس  پروتکل طبق و  Tread millاز استفاده با  ETT (Exercise Tolerance Test) ،فاکتورهاي قلبی عروقی 

  و نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.گردید در چهار مرحله انجام  
  
گروه مورد  تیدرصد) مثبت بود. اکثر 3/45نفر ( 48تست ورزش  جهنتی. بود 12/51 ± 82/9سن  اریمع و انحراف نیانگیم :ها افتهی

 8/20با تست ورزش مثبت، ( مارانیساله قرار داشتند. از ب 51-65 ینفر) در گروه سن 46درصد،  4/43تست مثبت ( جهیبا نت یبررس
 یعروق یقلب یخانوادگ يماریب یسابقه قبل زیدرصد) ن 9/19بودند. ( ابتیبه ددرصد) مبتال  7/22درصد) سابقه فشار خون باال داشته و (

 ،یدمیپیپرلیشغل، فشار خون، ها ،یفاکتور را با هم داشتند. ارتباط جنس، گروه سن سکیچند ر توأمسابقه  مارانیاز ب یداشتند. بعض
  )P=0/ 05مشاهده نشد. ( يدار یطه معنراب چیو ه یتست ورزش بررس جهیبا نت یقلب يماریب یو سابقه خانودگ ابتید
   یو صنعت يبه خصوص در جوامع شهر تیو ابتالء بشر يریعلل درگ ترین یعشااز  یعروق یقلب هاي یماريبامروزه  :يریگ جهینت
در  یروش اساس کی. تست ورزش باشند یمبرخوردار  ییباال تیعروق کرونر از اهم هاي یماريبو به هنگام  قیدق صی. تشخباشد یم

مهم  يفاکتورها سکی. توجه به رباشد یمقلب  کیسکمیا هاي یماريبمبتال به  مارانیب یآگه شیپ نییو تع یابیارز ص،یتشخ
مهم است. انجام  یعروق یاز عوارض قلب يریجلوگ يو به ویژه در منطقه مهم برا رانیمشخص شده در ا یو عروق یقلب هاي یماريب

 دهند یمکه تست ورزش انجام  یمارانینگرش و عملکرد ب ،یآگاه زانیفاکتورها با م سکیر نیدر مورد ارتباط ا شتریب يها پژوهش
  .شود یم هیتوص
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