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التهاا  عرویای و سیساتمیر در     شاخص های اثرات حاد و مزمن فعالیت ورزشی هوازی بر  رساله: عنوان

 بیماران عروق کرونری بعد از مداخالت ریوسکوالریزاسیون

 کتر الهیار گالبچی گیالنید استاد راهنمای دوم:       پروفسور معرفت سیاهکوهیانی اول : راهنما استاد 

 

                       تربیت بدنی و علوم ورزشی:   رشته                                          ترای تخصصیکدي: تحصيل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                      فیزیولوژی ورزشی: گرايش

 ات:صفح تعداد          82/11/69  دفاع: يختار            علوم تربیتی و روانشناسی  :دانشكده 

 چكيده

و التهیاب سيسیتمين نظيیر     VCAM-1و  (PTX3)3التهاب عروقي نظير پنتراکسیي    شاخص هایسابقه و هدف: :

آترواسكلروز افزايش پيدا میي کننیدم مطالعیات نشیان     نظيردر اثر بيماری های التهابي C  (CRP )-پروتئي  واکنشگر

فعاليت ورزشي در قالی  برنامیه    نده بيماری های قلبي عروقي هستند، از طرفيها پيش بيني کن شاخصداده اند اي  

شاخص هیای  بازتواني قلبي اثرات ضد التهابي داردم در اي  مطالعه به بررسي اثرات حاد و مزم  فعاليت ورزشي هوازی 

PTX3 ،VCAM-1 و CRP پرداخته مي شودماسيون در بيماران عروق کرونری پس از مداخالت ريوسكوالريز 

تحیت میداخالت ريوسكوالريزاسیيون میداخالت زيیر  لیدی        کهمرد مبتال به بيماری عروق کرونری  96روش:  تعداد 

م آزمودني ها به نمودنددر اي  مطالعه شرکت  ،( قرار گرفتندCABG( و عمل  راحي بای پس کرونری)PCIکرونری)

سیال( تقسیي     6/67±4/7نفیر؛ سی :   33سیال( و کنترل)تعیداد:   31/62±81/7نفر؛ س :  36دو گروه مداخله) تعداد: 

دقيقیه   16 لسه فعاليت ورزشي حاد شامل ين  لسه فعاليت ورزشیي هیوازی)  دندم آزمودني های گروه مداخله در ش

% ضربان قل  بيشينه به دست آمده از تسیت  73دقيقه دويدن يا راه رفت  بر روی نوار گردان با شدت  33گرم کردن، 

دقيقیه   93 لسه و هر  لسیه   4-3هفته، هر هفته  2دقيقه سرد کردن ( و برنامه بازتواني قلبي به مدت  13زش و ور

 ،% ضربان قل  بيشينه به دست آمده از تست ورزش شرکت کردنیدم گیروه کنتیرل   73فعاليت ورزشي هوازی با شدت 

 84س از پايان  لسه فعاليت ورزشي حاد و دقيقه پ 33فعاليت ورزشي خاصي نداشتندم نمونه های خون وريدی قبل، 

ساعت پس از پايان آخري   لسه فعاليت ورزشي هوازی از گروه مداخله  مع آوری شدم در گروه کنترل نمونیه هیای   

 هفته مداخله گرفته شدم  2خوني قبل و بعد از 

   سطوح پالسمايينتايج اي  مطالعه نشان مي دهد پس از ين  لسه فعاليت ورزشي هوازی حاد : يافته ها

VCAM-1 (346/3 ≥p  )  وCRP (337/3 ≥p به صورت معني دار افزايش يافت م اختالف معني داری بي  سطوح )

PTX3 پس از ين  لسه فعاليت ورزشي حاد هوازی تفاوت معني  م ))قبل و بعد از تمري  هوازی حاد مشاهده نشد

 مشاهده نشد)(م  CABGو  PCIان در بيمارCRP و PTX3 ،VCAM-1 پالسمايي سطوح داری بي 

در گروه مداخله VCAM-1و  PTX3  ،CRPهفته فعاليت ورزشي هوازی در قال  برنامه بازتواني سطوح  2پس از 

و  PCIبه صورت معني داری از گروه کنترل کمتر بود، اختالف معني داری بي  سطوح اي  بيومارکرها در بيماران 



 

CABG  فعاليت ورزشي هوازی مشاهده نشدم هفته 2در گروه مداخله پس از 

در بيمیاران  مو   فعال شدن پاسیخ هیای ايمنیي    هد فعاليت ورزشي حاد نتيجه گيری: نتايج اي  مطالعه نشان مي د

التهاب عروقي و سيستمين را افیزايش میي دهید، امیا فعاليیت       شاخص هایغلظت پالسمايي و  مي شودعروق کرونر 

  کیاهش ايی  بيومارکرهیا در بيمیاران عیروق کرونیری پیس از میداخالت         هفتیه ايیي مو ی    2ورزشي طوالني مدت 

ريوسكوالريزاسيون مي شودم الزم به ذکر است نوع مداخالت  راحي انجام شده در اي  بيماران تأثيری بر پاسیخ هیای   

هیای ورزشیي    فعاليت ورزشي حاد و مزم  ندارد و هر دو گروه مي توانند از مزايیای فعاليیت  اثر التهابي ايجاد شده در 

 بهره مند شوندم

 ، فعاليت ورزشي هوازیC، مولكول های چسبان، پروتئي  واکنشگر 3: پنتراکسي  هاواژه کليد
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 روش پژوهشمواد و فصل سوم: 

 

 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مقدمه -3-1

 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم پژوهش روش و طرح -3-8

 .Error! Bookmark not defined ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم نمونه حج  و یآمار  امعه -3-3

 .Error! Bookmark not defined ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مطالعه از خروج و مطالعه به ورود اريمع -3-4

 .Error! Bookmark not defined ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مطالعه به ورود اريمع -3-4-1

 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مطالعه از خروج اريمع -3-4-8

 .Error! Bookmark not defined ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم تحقيق انجام مراحل -3-6

 .Error! Bookmark not defined ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميبهشت ديشه مارستانيب با يهماهنگ 3-6-1

 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ها آزمودني تو يه -3-6-8

 .Error! Bookmark not defined ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم پژوهش های متغير -3-9

 .Error! Bookmark not defined ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممپژوهش انجام یبرا ازين مورد ابزار و ليوسا -3-7

 .Error! Bookmark not defined ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم شده گيری اندازه موارد يا مواد -3-2



 ج

 

 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يبدن  يترک -3-2-1

 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم قد -3-2-1-1

 47 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم وزن -3-2-1-8

 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يبدن توده شاخص -3-2-1-3

 47 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بدن يچرب درصد -3-2-1-4

 .Error! Bookmark not defined ممممم ييايميوشيب یفاکتورها یريگ اندازه  هت یريگ نمونه -3-2-8

 42 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يكيمتابول یها شاخص و يچرب ليپروفا 3-2-3

 42 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يكيناميهمود یفاکتورها-3-2-4

 42 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممياستراحت قل  ضربان -3-2-4-1

 42 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم استوليد و ستوليس فشارخون 3-2-4-8

 46 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم نهيشيب قل  ضربان -3-2-4-3

 46 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم شده برده کار به مداخله و تمرينات ويژگي -3-6

 46 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم حاد یهواز  يتمر -3-6-1

 46 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يقلب يبازتوان -3-6-8

 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممانيمرب و  يتمر محل يژگيو-3-13

 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم یآمار یها روش -3-11

 

 پژوهش  یافته هایج و یفصل چهارم: نتا

 

 63 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مقدمه-4-1

 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ها داده بودن يعيطب آزمون -4-8

 .Error! Bookmark not defined ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ها يآزمودن یها يژگيو -4-3

 .Error! Bookmark not defined ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم پژوهش یها هيفرض آزمون -4-4

 .Error! Bookmark not defined ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم حاد يورزش تيعالف-4-4-1

 62 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يقلب يبازتوان برنامه  4-4-8

 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتغيرهای زمينه ای 4-4-8-1

 93 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يالتهاب یرهاومارکيب 4-4-8-8

 و يچرب ليپروفا یها پاسخ بر( CABG و PCI)ونيزاسيوسكوالرير مداخالت نوع اثرات يبررس 4-4-3

 !Errorیکرونر عروق مارانيب در يبازتوان برنامه قال  در يورزش تيفعال هفته 2 به يالتهاب یومارکرهايب

Bookmark not defined. 
 

 یریجه گیفصل پنجم: بحث و نت



 د

 

 

 99 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مقدمه -6-1

 99 مممممممممممممممم ونيزاسيوسكوالرير مداخالت از پس یکرونر عروق مارانيب بر حاد يورزش تيفعال اثرات يبررس -6-8

 از پس یکرونر عروق مارانيب در يبازتوان برنامه قال  در ياستقامت يورزش تيفعال هفته 2 اثرات يبررس -6-3

 96 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ونيزاسيوسكوالرير مداخالت

 96 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم نيآنتروپومتر یها شاخص -6-3-1

 73 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يكيناميهمود یها شاخص -6-3-8

 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممم يكيمتابول یپارامترها و يچرب ليپروفا -6-3-4

 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يالتهاب یومارکرهايب -6-3-6

 .Error! Bookmark not defined ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم یريگ جهينت -6-4

 .Error! Bookmark not defined ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يپژوهش شنهاداتيپ -6-6

 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ذمآخ و منابع فهرست

 61 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممپيوست ها
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 هافهرست جدول

 صفحه                                                        جدول عنوانشماره و 

  

 13 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يعروق يقلب یها یماريب فيتعر -1-8  دول

 86 مممممممممممممممممممممممممممممممممم(8337 گورملي، و کري )قلبي بازتواني ی برنامه 8 فاز برای کليدی فاکتورهای -8-8  دول

 .Error! Bookmark not defined مممممممم يبازتوان برنامه 8 فاز در يورزش  لسات یضرور نكات - 3-8  دول

 .Error! Bookmark not defined مممممممممم (8332 همكاران، و سينگ)تمري   لسه ين ا زای - 4-8  دول

 Error! Bookmark(ACPICR، 8333توسط شده بروزرساني) هدف قل  ضربان ی محاسبه -6-8  دول

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بورگ مقياس- 9-8 دول

 یکشورها در يبازتوان برنامه 8 فاز در يورزش تيفعال بر نظارت و زيتجو ،يورزش تست یراهنما -7-8  دول

 .Error! Bookmark not defined مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ايدن مختلف

 36 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم PTX3 بر يورزش تيفعال اثرات مختلف مطالعات يبررس -2-8  دول

 46 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اسيمق و تيخصوص نوع، اساس بر مطالعه  يا در يبررس مورد یرهايمتغ -1-3  دول

 Error! Bookmark notمطالعه  يا در کنندگان شرکت مارانيب ينيبال و يعموم یها يژگيو -1-4 دول

defined. 
 62 مممممممم متغيرهای زمينه ای در گروه مداخله و کنترلبر یهواز يورزش تيفعالهفته  2 تاثرا سهيمقا -8-4  دول

هفته فعاليت ورزشي هوازی در گروه  2التهاب عروقي و سيستمين بعد از  یها شاخص سهيمقا - 3-4  دول

 93 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم های مداخله و کنترل

ص های التهاب عروقي و مقايسه اثرات فعاليت ورزشي هوازی در قال  برنامه بازتواني بر شاخ -4-4 ولد 

 98 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  کنترل و مداخله گروه در CABG و PCI بيماران سيستمين در 

و  PCIمقايسه اثرات فعاليت ورزشي هوازی در قال  برنامه بازتواني بر پروفايل چربي در بيماران  -6-4 دول 

CABG 94ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر گروه مداخله و کنترلد 
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 هافهرست شکل

 فحهص                                                        شکل عنوانشماره و 
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 مقدمه-6-6

عروقي به عنوان مه  تري  علت  -بر اساس پيش بيني سازمان  هاني بهداشت، بيماری های قلبي

  علت مرگ و يعمده تر يعروق يقلب یها یماريبواهد بود، خ 8383مرگ و مير در سراسر  هان تا سال 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  یام بر اساس آماره(8313، 1)فاوکس و همكاران ا هستندير در دنيم

ن به ياست که نزد يعروق يقلب یها یمارياز ب يران ناشير در ايمرگ و م ین سوم علت هاي يپزشك

بر اساس اي  گزارش ايران رکورد دار باالتری باشدم  ي( مCAD)2عروق کرونر یمارياز ب ي% آن ناش63

 م (8337، 3و همكاران ی)خسرو آمار مرگ قلبي در  هان است

در دهه های اخير ثابت شده است که فعاليت ورزشي نقش عمده ايي در پيشگيری اوليه و ثانويه در 

، فعاليت ورزشي اثرات مثبتي در تعديل (8334، 4لور و همكاراني) ت بيماری عروق کرونر ايفا مي کند

ود ظرفيت عروقي دارد، همچني   اثرات مثبت آن بر کاهش مرگ و مير، بهب-عوامل خطرزای قلبي

و  ي)بساط عملكردی، سطوح ليپيدها، عالئ  آنژي  صدری، تنگي نفس و ممم به اثبات رسيده است

م اگرچه مكانيس  های  (8313 ،7؛ کارگرفرد و همكاران8318، 9و همكاران ي؛ گالبچ8311، 6همكاران

ست مؤيد اي  شواهد  ديد ممك  ا ااحتمالي در اثرات مثبت فعاليت ورزشي شناخته شده نيستند، ام

را به وسيله  CADبخشد و خطر بمطل  باشد که تمري  ورزشي پرفيوژن خونرساني ميوکارد را بهبود 

مطالعات م (8316، 2)ژائو و همكاران بهبود عملكرد اندوتليال و يا کاهش التهاب ديواره ی عروق بكاهد

ت يدر اثر فعالرا  IL-10و افزايش  CRP ،IL-6کاهش در سطوح بيومارکرهای التهابي نظير   يهمچن

ندمارک و همكاران، ي؛ ل8331؛ بالنكنبرگ و همكاران، 8336دانش و همكاران، ) نشان داده اند يورزش

م در اي  مطالعه ما به بررسي اثرات (8311نگ و همكاران، ي؛ امراس8331و همكاران،  ؛ برانسگارد8331

ي قلبي بر شاخص های التهاب عروقي و قال  برنامه بازتواندر حاد و مزم   فعاليت ورزش هوازی

 مي پردازي م سيستمين

 

 مسالهبیان -6-2

 (م8313فاوکس و همكاران، ) ا هستندير در دني  علت مرگ و ميعمده تر يعروق يقلب یها یماريب

 يران ناشير در ايمرگ و م ین سوم علت هاي يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك یبر اساس آمارها

اي  بيماری يكي از  مباشد يم CADاز  ي% آن ناش63ن به ياست که نزد يعروق يقلب یها یمارياز ب

داليل اصلي از کارافتادگي است که بار اقتصادی فراواني را بر دولت ها تحميل مي کند پس نياز به تحقيق 

 م(8337و همكاران،  یخسرو) و مطالعه در اي  حوزه احساس مي شود

                                                
1. Fowkes et al 
2 .coronary artery disease 
3
.Khosravi et al 

4. Taylor et al 
5.Basati et al 
6.Golabchi et al 
7.Kargarfard et al 
8. Zhou et al 
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، در شد يدها شناخته ميپياز تجمع ل يناش یماريوز صرفا به عنوان بگذشته آترواسكلر یدر دهه ها

شرونده شناخته يپ یمارين بير کرده است و آترواسكلروز به عنوان يي  باور تغيطول سه دهه گذشته ا

س  پاتوژنز ي  مكانيال و التهاب استم در واقع التهاب مه  ترياز نقص عملكرد اندوتل يبيشود که ترک يم

 یبا تو ه به نقش محور م( 8318، يبي؛ ل8319طال ، ) از آن است يناش يوز و حوادث قلبآترواسكلر

 یماريخطر ب ينيش بيو پ ييتوانند در شناسا يم يالتهاب یومارکرهايآترواسكلروز، ب یالتهاب در پاتولوژ

سطوح سرمي  م(8336، 1اهيکاالبرو و ) رندياز اترواسكلروز مورد استفاده قرار گ يناش يعروق يقلب یها

چندي  بيومارکر التهابي در نتيجه آترواسكلروز افزايش مي يابد که اي  بيومارکرها به عنوان فاکتورهای 

م از ميان اي  مارکرها قي مورد استفاده قرار مي گيرندپيش بيني کننده ی خطر در بيماری های قلبي عرو

؛ 8336دانش و همكاران، ) استوممم صورت گرفته  CRP  ،IL-6 ،IL-10مطالعات زيادی بر روی 

نگ و ي؛ امراس8331؛ برانسگارد و همكاران، 8331ندمارک و همكاران، ي؛ ل8331بالنكنبرگ و همكاران، 

که  PTX3  ها هستندم يمتعلق به خانواده پنتراکس CRP( و PTX3)38  يپنتراکس (م8311 ،همكاران

، 3نوراتا و همكاران) است KDa46 ين مولكولره بلند با وزي  زنجين پنتراکسيکشف شده است،  يبه تازگ

ن، ماکروفاژها، يدندرت یسلول ها PTX3د  يتول يم منبع اصل(8319، 4و همكاران يراکي؛ ش8313

در پاسخ به  يست  عروقيخصوص بافت قل  و سه ل ها  بيفوال و نوترياندوتل یبروبالست ها، سلول هايف

 6(TNF-α، فاکتورتومورنكروزآلفا) 5 ،IL-10(IL-1)1  ينترلوکيدها، ايساکار يپوپلير لينظ یمحرک ها

دهد که  يهستند نشان م PTX3د يکه قادر به تول ييها ف سلوليم ط(7،8336و همكاران ي)آلبرت هستند

که  CRPر يکوتاه نظ ی  هايكه پنتراکسيکند در حال ي)لوکال( عمل م یه ايناح به صورت  ي  پروتئيا

التهاب  یبرا شاخصي CRPم ( 8318نوئو و همكاران، ي)ا ن دارنديستميشوند نقش س يد ميدر کبد تول

که در مطالعات متعدد به عنوان فاکتور پيش بيني کننده بيماری های قلبي عروقي مورد  است يعموم

 تأکيد مي باشدم

CRP پوز در پاسخ به يدر کبد و بافت آد که   فاز حاد استين پروتئيIL-6 از ماکروفاژها،  یديتول

در  ينقش مهم PTX3مطالعات نشان داده اند که  شودم يد ميت ها توليپوسيو آد 8يت یل هاسلو

، ين قلبيسكميا یها یماري  در بي  پروتئيا يي  سطوح پالسمايعالوه بر ا مشرفت آترواسكلروز دارديپ

 ي، بعد از اعمال  راحیچه ايدر یها یماريقل ، ب ياحتقان يي، نارسایسندروم حاد کرونر

 یماريدر ب CRPنسبت به  PTX3ر نشان داده اند که يمطالعات اخ مابدي يش ميون افزايزاسيكوالروسير

)فوکادا و  دارد CAD يدگيچيبا شدت و پ یباالتر يتر است و همبستگ ياختصاص يعروق يقلب یها

 يكيم (8316، 3و و همكاراني؛ ل8318، 8  و همكارانيداب ؛1،8318و همكاران يني؛ فرات8318، 6همكاران
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 یمتعاق  آن مولكول ها يوادث قلبحرگذار در روند آترواسكلروز و يتأث يالتهاب یومارکهايگر از از بيد

ده ي  ديبه بافت آس یان ژن آن به صورت منحصربفردي  آن ها که بيکه عمده تر، چسبان هستند

وم يدر اندوتل CRP یت هاي  در پاسخ به فعالي  پروتئياستم ا VCAM-1 شود يآترواسكلروز محدود م

 (م8316، 4اسالشر و همكاران) شود يترشح م

ت ضد يتوانند خاص يروزانه م يت ورزشيو فعال يندگکنند که اصالح سبن ز يشنهاد ميمطالعات پ

ر ين نظيستميالتهاب س یها یماريو ب يعروق يقلب یها یماريو افراد را در برابر ب دارند يالتهاب

؛ تامبروس و 8311، 6مانن و همكاران) را کاهش دهند CRPآترواسكلروز محافظت کنند و سطوح 

 ينشان داده شده است که برنامه ورزش يماران قلبيم در ب(8319، 7؛ تئودورو و همكاران8316، 9همكاران

م در مقابل اثرات (8318)فوکادا و همكاران،  شده است يماران قلبيدر ب PTX3ماهه باعث بهبود سطح  9

د يتوانند باعث تول يم یتن  لسه ا يورزش یت هايمدت، فعال يطوالت يبرنامه ورزش يضد التهاب

)باتنر و ت ها شوندي، شامل لكوسيمنيا یمقدار و عملكرد سلول هار يياسترس و تغ یهورمون ها

م (8339، 11وار و همكاراني؛ زالد8339، 13؛ مورن و همكاران1664، 6؛ هافم  و همكاران8337، 2همكاران

 IL-6و  IL-1ر ينظ يي  هايتوکيو سا يالتهاب یل کننده هايحاد باعث آزاد شدن تعد يت ورزشيفعال

ا ي، تروما و ير  راحينظ يپزشك یت هايمشابه وضع  يورزش یت هاياز فعال يناش يشود، عالئ  التهاب

)مورن و  کند يطراح يالتهاب یپاسخ ها یرا برا يتواند مدل خوب ي  ورزش ميعفونت است، بنابرا

 م (8339وار و همكاران، ي؛ زالد8339همكاران، 

، IL-6ر ينظ شاخص هاييبر سطوح  پيشي  اثرات فعاليت ورزشي حاد هوازی و مقاومتي را مطالعات

CRP 18 1-يو مولكول چسبان داخل سلول (ICAM-1در ب )بررسي نموده اند  یماران عروق کرونري

؛ 8339وار و همكاران، ي؛ زالد8339؛ مورن و همكاران، 8337؛ باتنر و همكاران، 8311)مانن و همكاران، 

ما و ي؛ ناکا 8332، 16کوپ و همكاران؛ 8333، 14؛ فرنبچ و همكاران8333، 13آلماگور و همكاران

  حاد بر يکه در آن اثرات تمر يياما تا کنون مطالعه ا،  (8316، 17س و همكاراني؛ والکل19،8313همكاران

ون شامل يزاسيوسكوالريپس از مداخالت ر یماران عروق کرونريدر ب VCAM-1و  PTX3 ،CRPسطوح 
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نشان دهد، مشاهده نشده استم  را (PCI)2مداخالت زير لدی کرونری( و CABG)1يپس قلب یعمل با

و  يالتهاب عروق یومارکرهايبر ب ی  حاد هوازياثرات تمر يق حاضر بررسيتحق از اهداف يكي  يبنابرا

 باشدم يون ميزاسيوسكوالريماران عروق کرونر پس از مداخالت رين در بيستميس

قلبي مي تواند در روند درماني بيماران مبتال به سكته قلبي  بازتوانيفعاليت ورزشي در قال  برنامه 

، بيمارن پس از  راحي های PCI، بيماران پس از CABGحاد، سندروم کرونری حاد، بيماران پس از 

در مطالعات گذشته به نقش مؤثر و مفيد فعاليت های م دريچه ايي، نارسايي قلبي  مورد استفاده قرار گيرد

تأکيد شده است ، همچنينفعاليت  نترل فرآيند آترواسكلروزهش ميزان مرگ و مير، کورزشي هوازی بر کا

سايتوکي  های التهابي را نيز  عروقي،-قلبي کاهش عوامل خطرزای بيماری های ورزشي هوازی عالوه بر

؛ 8336، 4؛ کالرک و همكاران8313، 3؛ هاميل و همكاران8334)تيلور و همكاران،  کاهش مي دهد

، 2؛ ويليامز و همكاران8313، 7؛ داد و همكاران8333، 9؛  يانوزی و همكاران8313، 6همكاران پيپولي و

و افزايش در  IL-6و  CRPالتهابي به خصوص  شاخص هایکاهش در سطوح پيشي  مطالعات م(8339

و خطر مرگ و مير نيز به اثبات رسيده  شاخص هاهمچني  ارتباط اي   را نشان داده اندمIL-10سطوح 

 م (8318، 6)سواردفگر و همكاران ستا

در مطالعه ايي که اخيراً توسط فوکادا و همكاران انجام گرفته است اثرات برنامه ی بازتواني را بر 

در اي  بيماران  PTX3در بيماران قلبي بررسي کرده اند و به اي  نتيجه رسيدند که سطح  PTX3سطح 

) فوکادا و همكاران، بوده است CRPمستقل از غلظت کاهش معني داری پيدا کرده  است که اي  کاهش 

م اي  مطالعه در افراد مبتال به بيماری مختلف قلبي از  مله بيماران  راحي دريچه ، نارسايي (8318

استم بسياری  قلبي ، کارديوميوپاتي انجام شده که يكي از محدوديت های آن ناهمگ  بودن آزمودني ها

ر فعاليت ورزشي بر فاکتورهای التهابي کار کرده اند ، غير تصادفي، کنترل از مطالعاتي که در حوزه تأثي

 نشده و صرفا مشاهده ايي بوده اندم 

و  PTX3تا کنون مطالعه ايي به منظور بررسي اثرات فعاليت ورزشي بر بيومارکرهای التهابي شامل 

VCAM-1 اهداف م نشده است م بنابراي  در بيماران عروق کرونر بعد از مداخالت ريوسكوالريزاسيون انجا

بر سطوح مارکرهای  يدر قال  برنامه بازتوان رات فعاليت ورزش هوازی مزم اث يبررس شامل   مطالعهيا

اثرات  يون و بررسيزاسيوسكوالريپس از مداخالت ر یعروق کرونرالتهاب عروقي و سيستمين در بيماران 

 باشدم يم یهواز يت ورزشيعالومارکرها به في  بيبر پاسخ ا ینوع مداخله کرونر

                                                
1 . Coronary artery bypass grafting 
2 .percutaneous coronary intervention 
3.Hammill et al 
4
.Clark et al 

5.Piepoli et al 
6. Giannuzzi et al 
7. Dod et al 
8. Williams et al 
9. Swardfager et al 
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 پژوهشضرورت -6-9

بي تحرکي به عنوان عامل تأثيرگذار و مستقل در ابتال افراد به بيماری های قلبي عروقي شناخته 

شده استم عمده تري  عامل مرگ و مير در کشورهای پيشرفته و در حال توسعه مي باشد، از لحاظ 

تم مطالعات اخير بر فعاليت ورزشي روزانه با شدت پاتولوژيكي بيماری التهاب مزم  سيستمين اس

دقيقه در هفته را برای کاهش خطر بيماری های قلبي و ساير بيماری ها توصيه مي کنندم  163متوسط تا 

برنامه ورزشي منظ  باعث تنظي  قند خون مي شود، فشار خون را کاهش مي دهد و تغييرات مثبتي را 

در مجموع باعث بهبود عوامل خطرزای بيماری های قلبي مي شودم در  در پروفايل چربي ايجاد مي کند و

ساعت فاصله  42دستورالعمل های ورزشي به افراد توصيه مي شود که بي   لسات تمري  خود بيشتر از 

زماني نداشته باشند ،بنابراي  در ايجاد سازگاری بدن با فعاليت ورزشي دقيقه ها و ساعت بسيار مه  

سه با فعاليت ورزشي طوالني مدت فعاليت ورزشي حاد باعث توليد و آزاد سازی هورمون در مقاي هستندم

پاسخ فاز حاد به فعاليت م  در لكوسيت ها شودهای استرس و تغيير در مقدار و عملكرد سلول های ايمني 

ئي  و پروت IL-1 ،IL-6ورزشي مي تواند شامل لكوسيتوز و آزاد شدن سايتوکي  های التهابي از  مله 

های فاز حاد شود اي  وضعيت در شرايطي مانند تروما و عفونت نيز مشاهده مي شودم بنابراي  تمري  حاد 

در مطالعات تأثيرات تمري    مي تواند نمونه خوبي برای بررسي پاسخ های التهابي در بيماران قلبي باشدم

و  IL-6 ،hs-CRPهای نظير ايي يا حاد چه هوازی و چه مقاومتي بر سطوح بيومارکرورزش تن  لسه 

اما تا کنون  شده استم بررسي ( در بيماران عروق کرونریICAM-1) 1-مولكول چسبان داخل سلولي

در بيماران عروق کرونری  VCAM-1و  PTX3 ،CRPمطالعه ايي که در آن اثرات تمري  حاد را بر سطوح 

يكي از نشده استم بنابراي  نشان دهد، مشاهده  PCIو CABGپس از مداخالت ريوسكوالريزاسيون 

ثرات تمري  حاد هوازی بر بيومارکرهای التهاب عروقي و سيستمين در اهداف مطالعه حاضر بررسي ا

 بيماران عروق کرونر پس از مداخالت ريوسكوالريزاسيون مي باشدم

اثرات ضد التهابي فعاليت ورزشي بر بيماران عروق کرونری، به وسيله اندازه گيری سطوح 

 است( مورد بررسي CRP)که شناخته شده تري  آن ها سايتوکي  ها و  اکرهای سيستمين التهاببيوم

م سايتوکي  ها گروهي از پروتئي  ها با وزن مولكولي ک  هستند که تعدادی از آن ها از قرار گرفته است

در  γنترفرون و اي TNF-αو ماکروفاژهای مرتبط با آن ها  نظير  13-، 2-، 9-، 4-، 1- مله اينترلوکي 

مطالعات  م(8336و همكاران،  يبي؛ ل8339)هنسون و همكاران، پاتوژنز آترواسكلروز نقش اساسي دارند

بسياری به پتانسيل ضد التهابي ورزش در بيماران عروق کرونر پرداخته اند که در بيشتر آن ها سطح 

CRP  اندازه گيری شده استم نتايج آن ها کاهش در سطوحCRPن، ، فيبرينوژIL-6 ،VCAM-1  را بعد از

فعاليت ورزشي نشان داده اندم اگرچه بسياری از آن ها به صورت غير تصادفي، کنترل نشده و مشاهده ايي 

؛ 8331ندمارک و همكاران، ي؛ ل8331؛ بالنكنبرگ و همكاران، 8336)دانش و همكاران، بوده است

نسبت به ديگر پنتراکسي  ها  PTX3ه سطوح م  مطالعات نشان داده اند ک(8333برانسگارد و همكاران، 

مي تواند بيومارکر مفيدتری برای پزشكي قل  و عروق باشدم عالوه بر خانواده پنتراکسي  ها در دهه اخير 

دا استفاده از مولكول های چسبنده به عنوان مارکری از وضعيت بيماری  و خطر حوادث کرونری توسعه پي
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و و ي؛ سال8314، 8؛ ناکامورا و همكاران8318و همكاران،  1؛ کونس8318نوئو و همكاران، ي)ا کرده است

؛ 8334، 6و همكاران يني؛ الت8313، 4و همكاران يي؛ ماتسو8337نوئو و همكاران، ي؛ ا8332، 3همكاران

م مولكول های چسينده در پاسخ به افزايش ( 8313؛ کونس و همكاران 8332، 9و همكاران يسوزوک

ين  VCAM-1ه ايي در پالک های آترواسكلروتين بيان مي شوند و بخصوصالتهاب به صورت منطق

مارکر ويژه برای تعيي  خطر بيماری های کرونری در افراد سال  و بيمار است و همبستگي قوی با 

مديا کاروتيد) شاخصي که اغل  برای تشخيص آترواسكلروز به کار مي رود( -ضخامت اينتيما

 م(8331)بالکنبرگ و همكاران، دارد

از آن  ايي که التهاب يكي از مشكالت پيش روی بعد از روندهای مداخله ايي تها مي کرونری 

CABG  وPCI در اي  مطالعه سعي شده است که اثرات ضد التهابي  (8313)کونس و همكاران، است

 فعاليت ورزشي در قال  برنامه بازتواني دراي  بيماران مورد بررسي قرار گيردم

 ژوهشپسواالت -6-4

   در بيماران عروق  3-آيا فعاليت هوازی حاد)تن  لسه ايي( بر سطوح پالسمايي پنتراکسي

 کرونری بعد از ريوسكوالريزاسيون تأثير دارد؟

  آيا فعاليت هوازی حاد)تن  لسه ايي( بر سطوح پالسماييCRP  در بيماران عروق کرونری بعد از

 ريوسكوالريزاسيون تأثير دارد؟

 زی حاد)تن  لسه ايي( بر سطوح پالسمايي آيا فعاليت هواVCAM-1  در بيماران عروق کرونری

 بعد از ريوسكوالريزاسيون تأثير دارد؟

  در بيماران پس از  3-آيا بي  سطوح پالسمايي پنتراکسيCABG  وPCI   بعد از ين  لسه

 فعاليت ورزشي هوازی تفاوت و ود دارد؟

  آيا بي  سطوح پالسماييVCAM-1 پس از  در بيمارانCABG و PCI  بعد از ين  لسه فعاليت

 ورزشي هوازی تفاوت و ود دارد؟

  آيا بي  سطوح پالسماييCRP  در بيماران پس ازCABG  وPCI  بعد از ين  لسه فعاليت

 ورزشي هوازی تفاوت و ود دارد؟

   از  در بيماران عروق کرونری بعد 3-آيا هشت هفته فعاليت هوازی بر سطوح پالسمايي پنتراکسي

 ريوسكوالريزاسيون تأثير دارد؟

                                                
1
.Kunes et al 

2. Nakamura et al 
3. Salio et al 
4.Matsui et al 
5. Latini et al 
6. Suzuki et al 
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  آيا هشت هفته فعاليت هوازی بر سطوح پالسماييVCAM-1  در بيماران عروق کرونری بعد از

 ريوسكوالريزاسيون تأثير دارد؟

  آيا هشت هفته فعاليت هوازی بر سطوح پالسماييCRP  در بيماران عروق کرونری بعد از

 ريوسكوالريزاسيون تأثير دارد؟

   در بيماران پس از  3-سطوح پالسمايي پنتراکسي آيا بيCABG  وPCI   بعد از هشت هفته

 فعاليت ورزشي هوازی تفاوت و ود دارد؟

  آيا بي  سطوح پالسماييVCAM-1  در بيماران پس ازCABG  وPCI  بعد از هشت هفته فعاليت

 ورزشي هوازی تفاوت و ود دارد؟

  آيا بي  سطوح پالسماييCRP  از در بيماران پسCABG  وPCI  بعد از هشت هفته فعاليت

 ورزشي هوازی تفاوت و ود دارد؟

 پژوهشفرضیات -6-5

   در بيماران عروق کرونری  3-فعاليت هوازی حاد)تن  لسه ايي( بر سطوح پالسمايي پنتراکسي

 بعد از ريوسكوالريزاسيون تأثير معني داری داردم

 يي فعاليت هوازی حاد)تن  لسه ايي( بر سطوح پالسماVCAM-1  در بيماران عروق کرونری بعد

 از ريوسكوالريزاسيون تأثير معني داری داردم

  فعاليت هوازی حاد)تن  لسه ايي( بر سطوح پالسماييCRP  در بيماران عروق کرونری بعد از

 ريوسكوالريزاسيون تأثير معني داری داردم

  در بيماران پس از  3-بي  سطوح پالسمايي پنتراکسيCABG  وPCI   بعد از ين  لسه فعاليت

 ورزشي هوازی تفاوت معني داری و ود داردم

  بي  سطوح پالسماييVCAM-1  در بيماران پس ازCABG  وPCI  بعد از ين  لسه فعاليت

 ورزشي هوازی تفاوت معني دار و ود داردم

  بي  سطوح پالسماييCRP  در بيماران پس ازCABG  وPCI  بعد از ين  لسه فعاليت ورزشي

 ازی تفاوت معني دار و ود داردهو

   در بيماران عروق کرونری بعد از  3-هشت هفته فعاليت هوازی بر سطوح پالسمايي پنتراکسي

 ريوسكوالريزاسيون تأثير معني داری داردم

  هشت هفته فعاليت هوازی بر سطوح پالسماييVCAM-1  در بيماران عروق کرونری بعد از

 ری داردمريوسكوالريزاسيون تأثير معني دا
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  هشت هفته فعاليت هوازی بر سطوح پالسماييCRP  در بيماران عروق کرونری بعد از

 ريوسكوالريزاسيون تأثير معني داری داردم

  در بيماران پس از  3-بي  سطوح پالسمايي پنتراکسيCABG  وPCI   بعد از هشت هفته فعاليت

 ورزشي هوازی تفاوت معني داری و ود داردم

 ايي بي  سطوح پالسمVCAM-1  در بيماران پس ازCABG  وPCI  بعد از هشت هفته فعاليت

 ورزشي هوازی تفاوت معني داری و ود داردم

  بي  سطوح پالسماييCRP  در بيماران پس ازCABG  وPCI  بعد از هشت هفته فعاليت ورزشي

 و ود داردم هوازی تفاوت معني داری

 پژوهشاهداف -6-1

 در بيماران  3-د)تن  لسه ايي( بر سطوح پالسمايي پنتراکسي  بررسي اثرات فعاليت هوازی حا

 عروق کرونری بعد از ريوسكوالريزاسيونم

  بررسي اثرات فعاليت هوازی حاد)تن  لسه ايي( بر سطوح پالسماييVCAM-1  در بيماران

 عروق کرونری بعد از ريوسكوالريزاسيون م

 ح پالسمايي بررسي اثرات فعاليت هوازی حاد)تن  لسه ايي( بر سطوCRP  در بيماران عروق

 کرونری بعد از ريوسكوالريزاسيون

  در بيماران پس از  3-بررسي تفاوت بي  سطوح پالسمايي پنتراکسيCABG  وPCI   بعد از ين

  لسه فعاليت ورزشي هوازی م

  بررسي تفاوت بي  سطوح پالسماييVCAM-1  در بيماران پس ازCABG  وPCI  بعد از ين

 ورزشي هوازیم  لسه فعاليت 

  بررسي تفاوت بي  سطوح پالسماييCRP  در بيماران پس ازCABG  وPCI  بعد از ين  لسه

 فعاليت ورزشي هوازیم

   در بيماران عروق  3-بررسي اثرات هشت هفته فعاليت هوازی بر سطوح پالسمايي پنتراکسي

 کرونری بعد از ريوسكوالريزاسيونم

 بر سطوح پالسمايي  بررسي اثرات هشت هفته فعاليت هوازیVCAM-1  در بيماران عروق کرونری

 بعد از ريوسكوالريزاسيونم 

  بررسي اثرات هشت هفته فعاليت هوازی بر سطوح پالسماييCRP  در بيماران عروق کرونری بعد

 از ريوسكوالريزاسيونم
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  در بيماران پس از  3-بررسي تفاوت بي  سطوح پالسمايي پنتراکسيCABG  وPCI   بعد از

 شت هفته فعاليت ورزشي هوازیمه

  بررسي تفاوت بي  سطوح پالسماييVCAM-1  در بيماران پس ازCABG  وPCI  بعد از هشت

 هفته فعاليت ورزشي هوازیم

  بررسي تفاوت بي  سطوح پالسماييCRP  در بيماران پس ازCABG  وPCI  بعد از هشت هفته

 فعاليت ورزشي هوازیم

 

 آن هاف یو تعار پژوهشمتغیرهای -6-7

 يكا، برنامه بازتوانيه آمريقل  و عروق و ر يف انجم  بازتوانيبر اساس تعر :يقلب يبرنامه بازتوان

و عملكرد  ي، روحيت  سمانيوضع ینه سازيبه یشده برا ين مداخله هماهنگ و چند  انبه طراحي

ور و همكاران، لي)تماران استير بيو مرگ و م یماريبا کاهش روند آترواسكلروز  و کاهش ب يا تماع

 م(8334

 یاستفاده از دستگاه انرژ یمختلف  که بر مبتا یبا شدت ها يت  سماني:  فعالیورزش هواز

ق دستگاه يبدن از طر یانرژ یازيبرطرف کردن ن یژن برايشود و از اکس ياستوار است گفته م یهواز

 کندم ين استفاده ميروبيا

نه و با وزن يد آمياس 321  بلند شامل يراکسمتعلق به خانواده پنت ينيپروتئ: 3-نيپنتراکس

 يد ميکه دچار التهاب شده است تول يدر محل يلودالتون است، که به صورت موضعيک 48 يمولكول

نوئو و ي)اشود يترشح م ين التهابين در پاسخ به تحريآترواسكلروت یژه در زخ  هايشودم و به و

 م(8318همكاران، 

VCAM-1 :یاست ، که در پاسخ به التهاب و آزاد ساز 1- يمولكول چسبنده سلول رگ 

ان يشود که ب يد ميوبالست ها توليال، ماکروفاژها و مياندوتل یله سلول هاي  ها ، به وسيتوکيسا

 م(8314ان و همكاران، ي)راشود يده مين ديآترواسكلروت ی  مولكول در پالک هايا يموضع

CRP :آزاد شده از ماکروفاژ و سلول  یدر پاسخ به فاکتورها کبد سنتز شونده در ينيپروتئ نام

 م(8318نوئو و همكاران، ي)ابداي يش ميدر خون افزا س يرومات است که در موارد التهاب و يچرب

CABG :در موقع بسته شدن عروق کرونر با هدف رساندن  یپس کرونر یبا يعمل  راح

ا شانه ينه، پا يد سيا وريوند معموالً از سرخرگ ي  پيشودم در ا يم ان خون نرمال به قل  انجامي ر

 م(8314، 1)مان و همكارانشود يمار استفاده ميب

                                                
1. Mann et al 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85
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PCI :و  يوگرافياست، معموالً به دنبال آنژ یعروق کرونر يرفع تنگ یبرا يدرمان یوه ايش

رگ به  یجرام ین شده يبار يآن نواح يشودم ط يمسدود شده انجام م یرگ ها يص قطعيتشخ

شوندم در سال  يزر باز ميله لي  بردن انسداد به وسيا از بيکمن باد کردن بال  کوچن داخل رگ، و 

ع انسداد رگ يبرند تا مانع از عود سر يبه نام استنت به کار م یه فلزين روير بال  را تواماً با ياخ یها

 .(8314)مان و همكاران، شود

 

 قیتحق یت هایمحدود-6-8

 :خواستهمحقق  یت هايدودمح 1-2-1

ون انجام شده باشدم م يزاسيوسكوالريآن ها مداخالت ر یکه بر رو یعروق کرونر یماريماران مبتال به بيب 

ماران يدار نداشته باشندم بي  صدر ناپايا آنژيبيماران در طول دوره بازتواني و انجام تحقيق انفارکتوس و 

 لسه در طول دوره  6اکثر تعداد غيبت برای هر بيمار توانايي شرکت منظ  در  لسات بازتواني)حد

 ماران  فعاليت ورزشي خارج از برنامه بازتواني نداشته باشندميبازتواني در نظر گرفته شد(م ب

 ريا تناب ناپذ یت هايمحدود 1-2-8

باشدم هر گونه فعاليت بدني و تغذيه نامناس  که بيمار بدون اطالع انجام دهد و محقق از آن بي اطالع 

 مو اختالالت خواب ياز استرس، اضطراب، افسردگ يناش يرات هورمونييکنترل تغ يي  عدم توانايهمچن

 

  



 

 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش
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 مقدمه -2-1

 یمحققان را به تالش برا یاز معضالت  وامع بشر يكيل آن به يو تبد يعروق يقلب یها یماريگسترش ب

ماران واداشته استم يب یها ي، درمان و کاهش ناتوانیريشگيمناس  در  هت پ یرهاافت  راهكاي

 يعروق يقلب یها یماريدر آترواسكلروز و ب يار مهمي  نشان داده اند که التهاب نقش بسيشيمطالعات پ

 يعروق يقلب یها یماريب ينيش بيو پ ييتواندد در شناسا يم يالتهاب یومارکرهايمتعاق  آن دارد و ب

و اثرات  يورزش يقلب يبازتوان یت برنامه هايفيدر مورد ک یاديقات زيرندمتحقيمورد استفاده قرار گ

 ماران مختلف صورت گرفته استميدر ب يو روانشناخت يكيولوژيزيف ی  برنامه ها بر فاکتورهايمختلف ا

  یعروی ییلب یها یماریب 2-2

 فيتعر 8-8-1

 

است که در  ييها یماريشامل ب يقلب یها یماري( بWHOاشت )بهد يبر اساس سازمان  هان

از آترواسكلروز)که در  يناش یها یماريشوند و شامل دو دسته هستند: ب ينشان داده م 1-8 دول 

 ن نشان داده شده اند(يتاليها )که با خط ا یمارير بيشوند( و سا يره تر نشان داده مي دول با خط ت

 یعروی ییلب یها  یماریب

 یر یلبیسکمیا یماریب(Ischemic Heart disease) 

 یمغز یعروی یها یماریب(Cerebrovascular disease) 

 یطیعروق مح یماریان ها شامل فشار خون و بیآئورت و شر یها یماریب(hypertention and 

peripheral vascular disease) 

 یسم یلبیرمات یماریب(Rheumatic heart disease) 

 یوپاتیومیکارد (هاCardiomyophathies) 

 ییلب یها یتمیآر(Cardiac arrhythemias) 

 يعروق يقلب یها یماريف بيتعر 1-8 دول 
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 يقلب یها یمارياز ب ير ناشيزان مرگ و ميم 8-8-8

(م بر 1-8باشد)شكل  يا مير در سطح دني  عامل مرگ و ميعمده تر يعروق يقلب یها یماريب

 یماريردار، بيواگ یها یماريباشد: ب ير مير به شرح زيمرگ و م یبهداشت علت ها ياساس سازمان  هان

ردارم ير واگيغ یها یماريها و ب يدگي  دي، آسييه ايتغذ یها یماري، قبل از تولد و بیمادرزاد یها

 یها یماريدر دسته ب يتنفس یهايماريابت، سرطان ها، بيهمراه با د يعروق يقلب یها یماريب

 یمارياز ب ير نشيدرصد مرگ و م 1-8(م در شكل 8311، 1رند)مندز و همكارانيگ يردار قرار ميرواگيغ

 به رنگ نشان داده شده استم يعروق يقلب یها

 

 


 بهداشت يا بر اساس آمار سازمان  هانير در کل دنيدرصد مرگ و م 1-8شكل 

 

 يعروق يقلب یها یماريوع بيش 8-8-3

 8333  تعداد در سال يون مرگ در سال بوده است که ايليم 1773منجر به  CVD، 8313در سال 

مانده از يباق یدر سال ها ي سمان يون ناتوانيليم 161  يد و همچنيون خواهد رسيليم 8379شتر از يبه ب

 يقلب یها یمارياز ب يناش يدرصد از ناتوان 14ر و ي% مرگ و م31،  8313(م در سال 8شده است) يزندگ

در اثر  يقلب یها یمارياز ب ير ناشي  عامل مرگ و ميدهد که عمده تر ينشان م 8-8است )شكل  بوده

 باشد(م يم یماري  بيبر ا ي  رساله تمرکز اصليباشد، در ا يم ين قلبيسكميا یماريب

 

                                                
1. Mendis et al 
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 بهداشت يساس آمار سازمان  هانبر ا يعروق يمختلف قلب یها یمارياز ب ير ناشيزان مرگ و ميم 8-8شكل 

 

 یدر کشورها يعروق يقلب یها یمارياز ب ير ناشيزان مرگ و ميدر طول دو دهه گذشته اگرچه م

 یماريبا درآمد ک  تا متوسط زنگ خطر ب یداشته است، امادرکشورها يشرفته و با درآمد باال روند نزوليپ

  تا متوسط، با درآمد ک یدر کشورها 8331سال و روند پرشتاب آن به صدا درآمده استم در  يقلب یها

رخ داده استم)لوپز و  يعروق-يقلب یها یماريها در اثر ب يدرصد از ناتوان 28ر و يدرصد از مرگ و م76

 درصد 43 کهدهد  ينشان م يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يرسم ی( آمارها8339همكاران، 

-8(م )شكل 8337و همكاران،  یاست)خسرو يعروق و يقلب یهايارميب جهينت در رانيا در رهايم و مرگ از

ا نشان داده شده يمختلف دن یدر کشورها يقلب یها یمارياز ب ير ناشي  شكل درصد مرگ و ميم در ا3

 است(م
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ا)مان و همكاران، يمختلف دن یدر کشورها يعروق يقلب یها یمارياز ب ير ناشيم درصد مرگ و م3-8شكل 

8314) 

 

 عوامل خطرزا 8-8-4

گار، ياز آترواسكلروز شامل : مصرف س يناش يعروق يقلب یها یماريب ی  عوامل خطرزايعمده تر

ناسال  ممك  است منجر به  ي(م سبن زندگ4-8باشد )شكل  يم يت بدنيناسال  و عدم فعال يي  غذايرژ

شودم  يكيمتابول یطرزاخون تحت عنوان عوامل خ یدهايپي، فشار خون و باال رفت  غلظت ليابت، چاقيد

جه کاهش عوامل خطرزا يبا درآمد باال ممك  است در نت یر در کشورهايدر واقع کاهش خطر مرگ و م

 يت بدنيش فعاليگار، کنترل فشار خون و افزاير کلسترول، کاهش مصرف سير کاهش مقادينظ

 (م 8337، 8؛ فورد و همكاران8313، 1باشد)اسپالند و همكاران

 

 

                                                
1. Aspelund et al 
2. Ford et al 
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 از آترواسكلروز يناش يعروق يقلب یها یماريب یم عوامل خطرزا4-8شكل 

 

 یستندم نشانه هايل ني  عوامل خطرزا قابل تعدياز ا يو عادات، برخ يبرخالف سبن زندگ

شتر از زنان است، البته تا يزان خطر در مردان بيشوند و م يشتر مشاهده ميش س  بيآترواسكلروز با افزا

گذارد عالئ  در زنان  يم یر کمتريتأث يتي نس ی  زمان که تفاوت هايوند، در اائسه نشيکه زنان  يزمان

دهد که عوامل  يو دوقلوها نشان م يقوم یت هايابدم به عالوه مطالعات  در  معي يش ميبه شدت افزا

، 8؛ مارنبرگ و همكاران8333، 1ر بگذارند)کراوسيزان خطر تأثيدرصد در م 93-83تواند  يم يكيژنت

 (م1623، 3نورا و همكاران؛ 1664

 ين قلبيسكميا یماريب 8-8-6

ن شدن لوم  و يجه باريو در نت یجه آترواسكلروز در عروق کرونريدر نت ين قلبيسكميا یماريب

 یشود، به طور مختصر آترواسكلروز با تجمع رگه ها يجاد ميوکارد ايژن در دسترس ميزان اکسيکاهش م

و با آتروما  شود يآغاز م ي   وانيما در سنينتيش ضخامت ايو افزا(  1667، 4و همكاران ي)ناپول يچرب

را  يالتهاب یوم فعال شده و سلول هاي(م اندوتل6-8()شكل 1666، 6و همكاران یکند)استار يدا ميادامه پ

ان خواهد شد(، قطر لوم  به علت يبعد به صورت مفصل ب یند در قسمت هاي  فرآيکند)ا ي ذب م

وم دچار نقص ي  مرحله، اندوتلي(م در ا1627، 9کند)گالکوف و همكاران ينم یرييغت يرونينگ بيمودلير

 يده ميبروز پوشيف یان خون را  بران کندم پالگ ها با رشته هايتواند کاهش  ر يشود و نم يعملكرد م

 جاد يآن، باعث ا يپالگ و اغل  پارگ يدگييت سايشودم در نها يل مين تشكين هسته نكروتيشوند و 
                                                
1
. Kraus  

2. Marenberg et al 
3. Nora et al 
4. Napoli et al 
5. Stary et al 
6. Glakov et al 

 ماعي و اقتصادیوضعيت ا ت 
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Abstract 

Aims and background: Inflammatory biomarkers such as pentraxin-3(PTX3), 

Vascular cell adhesion molecule-1(VCAM-1) and C-reactive protein(CRP)  increased 

because of inflammatory disease like atherosclerosis. Studies showed that these biomarkers 

are predictor of cardiovascular disease, also exercise-based cardiac rehabilitation has anti-

inflammatory effects. In this study we examined acute and chronic effects of aerobic 

exercise training on PTX3, VCAM-1 and CRP in patients with coronary artery disease 

after revascularization intervention. 

Methods: 65 male patients with coronary artery disease participated in this study. 

Subjects underwent percutaneous coronary intervention(PCI) and Coronary artery bypass 

grafting(CABG) and dedicate in intervention group (IG; n=35, age: 58.31±7.21 years) and 

control group (CG; n= 30, age: 57.9±7.4 years). Patients in IG performed acute aerobic 

exercise session (15 min warm up, 30 min running or waking on treadmill at 70% maximal 

heart rate and 10 min cool down) and 8 weeks cardiac rehabilitation program (CRP) at 70 

% of maximum heart rate, 3-4 times a week each session 60 min supervised by medical 

staff, CG has no physical activity program. Heart rate obtained form standard limited 

exercise test based on Bruce protocol. Blood was drawn before and 30 min after acute 

aeobic exercise session and 24 after 8 weeks aerobic exercise to measure plasma levels of 

PTX3, VCAM-1 and CRP. For CG blood samples collected before and after 8 weeks 

aerobic exercise. 

Results: our results showed that after acute aerobic exercise session plasma levels of 

VCAM-1(558±207ng/ml vs 633±138 ng/ml, p≤0.049) and CRP(3.32±1.87 vs 3.88±2.27 

mg/L, p≤0.037) incresed significantly. There is no significant differences between plasma 

levels of PTX3 after acute aerobic exercise. one way Anova showed no significant 

differences in plasma concentration in VCAM-1, PTX3 and CRP between PCI and CABG 

patients. After 8 weeks of exercise-based cardiac rehabilitation plasma levels of PTX3, 

CRP and VCAM-1 in IG were significantly lower than CG group, there is no significant 

differences in inflammatory responses to exercise-based cardiac rehabilitation between PCI 
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and CABG patients. 

Conclusion: the results of this study showed that acute aerobic exercise acts as an 

stressor and leading to activation of immune responses and increased systemic and 

vascular inflammatory biomarkers. But prolonged aerobic exercise for 8 weeks can 

decrease these biomarkers in CAD patients after revscularization interventions. it should be 

noted that type of operation has no effect on inflammatory response to acute and chronic 

exercise. 

 

key words: pentraxin 3, adhesion molecules, C-reactive protien, aerobic exercise training 
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