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Abstract
Introduction: Cardiac diseases are of of the most common diseases in the world. Patients with
these diseases should be treated for a long time and cardiac rehabilitation must be performed for
them in order to return to an active life. There is an inverse relationship between the amount of
physical activity and mortality rate in patients with cardiac diseases. Exercise-based
rehabilitation is an important and effective part of comprehensive care of patients with heart
diseases, which in addition to controlling the disease, declines its progression and improves its
symptoms. Hence, this article by utilizing the scientific evidence, reviewed the beneficial
effects of exercise-based cardiac rehabilitation and training characteristic in patients with
cardiac diseases.
Materials and Methods: In this review article, PubMed, Scopus, and Google Scholar databases
and Persian language articles were used for searching the relevant studies.
Results: The performance of exercise-rehabilitation by patients with heart diseases enables
them to perform their daily activities and improves their functional capacity. There is an inverse
relationship between participation in exercise-based rehabilitation program and mortality rate.
Conclusions: High-intensity exercise improves cardiac functions and exercise capacity. Type,
intensity, frequency, duration and need to supervise exercise rehabilitation could be determined
individually according to each patient's symptoms.
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چکیده
مقدمه :بیماری قلبی یکی از شایعترین بیماریها در جهان میباشد .بیماران مبتال باید برای مدتی طوالنی درمان شوند
و برای بازگشت به زندگی فعال بازتوانی قلبی برایشان انجام شود .بین میزان مرگ و میر و سطح فعالیت بدنی بیماران
قلبی ارتباط منفی وجود دارد .بازتوانی ورزشی بخش مهم و موثری از مراقبتهای جامع بیماران قلبی را تشکیل
میدهد که عالوه بر کنترل بیماری ،پیشرفت آن را کند نموده و عالیم بیماری را بهبود میبخشد .از این رو این مقاله
با بهره گیری از شواهد علمی ،اثرات مفید بازتوانی ورزشی و ویژگیهای تمرین را در بیماران قلبی مرور میکند.
مواد و روشها :در این مقاله جهت جستجوی مقاالت از پایگاههای اطالعاتی PubMed ،Google Scholar
و  Scopusو مقاالت فارسی زبان استفاده گردید.
نتایج :انجام فعالیت بازتوانی ورزشی توسط بیماران قلبی آنان را در انجام امور روزانه زندگی توانا میسازد و ورزش
نتیجه گیری :ورزش با شدت باال عملکرد قلبی و قابلیت ورزشی را بهبود میبخشد ..نوع ،شدت ،تواتر ،لزوم نظارت بر
بازتوانی ورزشی به طور اختصاصی با توجه به عالیم بیمار تعیین میشود.
کلمات کلیدی :فعالیت ورزشی ،بازتوانی ،بیماری قلبی
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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قابلیت عملکردی آنان را ارتقاء میدهد .میزان شرکت در برنامه بازتوانی ورزشی با مرگ ومیر نسبت عکس دارد.

ریاحی
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مقدمه

مواد و روشها
در این مطالعه مروری جهت جستجو مقاالت ،از پایگاههای
اطالعاتی  google scholarو  PubMedو  Scopusو
مقاالت چاپ شده به زبان فارسی استفاده گردید .کلمات
کلیدی مورد استفاده عبارت از فعالیت ورزشی (،)Exercise
بازتوانی ( )rehabilitationو بیماری قلبی ( cardiac
 )diseaseبود .تعداد مقاالت یافت شده  188مقاله بود که از
بین آنها  48مقاله انتخاب شد .معیار انتخاب مقاالت وجود
بیماری قلبی و انجام بازتوانی ورزشی برای کاهش عوارض آن
بود .در اتنخاب مقاله هیچ محدودیت زمانی در نظر گرفته نشد.

نتایج
فعالیت ورزشی روزانه میتواند نیاز قلب به اکسیژن و مواد
غذایی را کاهش دهد .مکانیسمهای زیادی در بهبود متابولیسم
اکسیداتیو و افزایش تحمل ورزشی نقش دارند که شامل کاهش
کاته کول آمینها ،افزایش ظرفیت تبادل گازی و کاهش
انباشته شدن الکتات ،بهبود عملکرد آندوتلیال عروق و افزایش
ظرفیت متابولیسم اکسیداتیو توسط عضله قلب میباشد [.]18
فعالیت ورزشی به عنوان یک روش پیشگیری ،با تعدیل عوامل
خطرزا منجر به کاهش چشمگیر مرگ و میر ناشی از بیماری
قلبی میشود .ورزش هوازی با کاهش بیان گیرندههای دخیل
در فعال کردن مسیر التهابی درون سلولی در حفاطت قلبی
(جلوگیری از انسداد عروق کرونری) نقش دارد [ .]12 ,11و با
افزایش جریان خون در عروق جانبی کرونر و تشدید استخراج
اکسیژن در عضالت اسکلتی کار قلب را کاهش میدهد [.]13
عملکرد بد سیستم اتونوم (عدم تعادل سمپاتیک/پاراسمپاتیک)
از علل عمده بیماری قلبی و مرگ ناگهانی میباشد برنامه
بازتوانی ورزشی عملکرد سیستم اتونوم را بهبود میبخشد .حتی
اختالل در ری پالریزاسیون بطنی که منجر به عملکرد بد بطن
و مرگ ناگهانی میشود با انجام بازتوانی ورزشی کاهش مییابد
[ .]14 ,4ورزش هوازی برون ده قلب را افزایش و ضربان قلب
در حال استراحت را کاهش میدهد [.]2
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تأثیر فعالیت ورزشی بر قلب
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شیوع بیماریهای قلبی عروقی در کــشور مــا ،در حــال
افــزایش اســت؛ بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی بیش از  %44مرگ و میرها در
کشورمان ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی است [ .]2 ,1به
طوری که ایران رکورددار باالترین آمار مرگ قلبی در جهان
است .تعداد بیمارانی ،که نیاز به مراقبتهای سرپایی دارند،
حدود  2/935/888نفر برآورد میشوند [ .]3این افراد باید برای
مدتی طوالنی تحت نظر باشند و بازتوانی قلبی برایشان انجام
شود.
براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت ،بازتوانی قلبی عبارت
از مجموعه اقداماتی است که برای رسیدن بیماران قلبی به
بهترین شرایط جسمانی ،روانی و اجتماعی مورد نیاز میباشد تا
بتوانند زندگی فعالی را در پیش گیرند .متاسفانه بسیاری از
بیماران قلبی قدرت بدنی و یا اعتماد به نفس الزم جهت انجام
امور شخصی خود از دست میدهند .امروزه بازتوانی قلبی بخش
مهمی از مراقبتهای جامع بیماران قلبی را تشکیل میدهد که
عالوه بر کنترل سیر بیماری ،پیشرفت آن را کند نموده و عالیم
بیماری را بهبود میبخشد برنامه جامع باز توانی قلبی شامل
بهبود رفتارهای بهداشتی و اصالح عوامل خطرزا میباشد .این
برنامهها عالوه بر فعالیت ورزشی تغییر الگوی وضعیت تغذیهای،
روانی و اجتماعی را در برمیگیرد [.]4
ورزش از مداخالت غیر دارویی در بازتوانی قلبی استVO2 .
 peakمهمترین عامل پیش بینی کننده میزان مرگ و میر
بیماران قلبی است [ .]5انجام فعالیت ورزشی توسط بیماران
قلبی ضمن افزایش توانایی انجام امور روزانه ،ظرفیت عملکردی
آنان را افزایش داده و با ارتقاء کیفیت زندگی ،کاهش مرگ و
میر را به دنبال دارد [.]2
ظرفیت عملکردی به حداکثر اکسیژن مصرفی بیماران اطالق
میشود و با واحد  METبیان میشود و معیاری مهم جهت
تعیین توان جسمانی بیماران قلبی است [ ]4کالج آمریکایی
طب ورزشی ظرفیت عملکردی کمتر از  METs 5را عامل
خطر برای بروز بیماری قلبی میداند .در طی بازتوانی بهتر
شدن عملکرد قلبی (حجم ضربهای ،قابلیت انقباض و کسر
تخلیه) موجب افزایش زمان تمرین میشود و به علت خونرسانی
بهتر به عضالت احساس خستگی کمتر میشود به طوری که
بیمار میتواند مسافت بیشتری را با درد و مشکالت جسمی
کمتری طی نماید [ .]2بازتوانی ورزشی در پیشگیری و یا حتی
معکوس نمودن تغییرات عملکردی ،مورفولوژیکی و ساختاری
قلب مؤثر میباشد و نه تنها به قلب آسیب نمی-رساند بلکه این
پارامترها را بهبود نیز میبخشد [ .]4متاسفانه علیرغم اثرات

مفید بازتوانی ورزشی میزان مشارکت بیماران در این جلسات
بسیار کم ( )%28-%18میباشد [.]9
با توجه به شیوع روز افزون بیماری قلبی و نقش مؤثر فعالیت
بازتوانی ورزشی و افزایش آمادگی جسمانی در پیشگیری،
کاهش عوارض و شدت عالیم این بیماری ،مقاله حاضر با
بررسی منابع علمی به مرور تأثیر فعالیت ورزشی در بیماران
قلبی و اصولی که در تجویز آن بایستی رعایت شود ،میپردازد.

ریاحی
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ورزش منظم با آتروژنز (بزرگ شدن و بازسازی شریانهای
جانبی قلبی) و آنژیوژنز (رشد و افزایش مویرگها) خون رسانی
به قلب را افزایش میدهد .در بیماران مبتال به بیماری کرونری
قلب انجام فعالیت ورزشی منجر به کاهش دپرسیون قطعه ST
میشود که نشان دهنده کاهش مقاومت عروقی است که منجر
به افزایش خون رسانی به نقاط ایسکمیک میشود [.]14
از فواید ورزش افزایش استقامت ،کاهش خستگی هنگام فعالیت
روزانه ،افزایش قدرت انجام کار ،کاهش تعداد ضربان قلب،
کاهش حاصل ضرب ضربان قلب در فشار خون (شاخص نیاز
قلب به اکسیژن) ،کاهش تنگی نفس ،کاهش خستگی قلب
(عملکرد بد قلبی بعد از ورزش استقامتی طوالنی علیرغم عدم
وجود بیماری) [ ]15و کاهش فاکتورهای آتروژنیک و
ترومبوژنیک میباشد .افزایش غلظت خون ناشی از بیماری
کرونری با اانجام فعالیت ورزشی کاهش مییابد .ورزش با بهبود
عملکرد آندوتلیالی ،کاهش چسبندگی پالکت و برقراری تعادل
در سیستم اتونوم خطر آریتمی قلبی را کاهش میدهد .فعالیت
بدنی نه تنها مانع افزایش فشار خون میشود بلکه در افراد
مبتال به افزایش فشار خون آن را کاهش نیز میدهد و سرعت
پیشرفت آترواسکلروز عروق کرونر را آهسته و یا حتی معکوس
کرده و مرگ و میر را کاهش میدهد [.]4

فعالیت ورزشی در پیشگیری از بیماری قلبی

انواع پیشگیری از بیماری قلبی
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الف) پیشگیری اولیه :برنامه پیشگیری اولیه شامل ارزیابی بیمار،
مشاوره تغذیه وروان شناسی و کنترل عوامل خطرزا میباشد
[ .]14برای پیشگیری از بیماری قلبی باید عوامل خطرزا را
کنترل کنیم .کنترل رژیم غذایی ،کنترل فشار خون ،عدم
استعمال دخانیات و انجام فعالیت ورزشی از عوامل مهمی
هستند که میتوانند از بیماریهای قلبی جلوگیری کنند.
ورزش استقامتی سبب پیش شرط سازی ایسکمی میشود زیرا
ایسکمی های گذرای میوکارد در هنگام ورزش تحمل به
ایسکمی های طوالنی بعدی را افزایش میدهد [ ]19و آسیب
میوکارد ،تاکی کاردی و آریتمی های بطنی کشنده و میزان
شیوع ایسکمی قلبی را کاهش میدهد و با افزایش کمپلیانس و
االستیسیتی شریانی ،گشادی عروقی وابسته به آندوتلیال،
افزایش سطح مقطع عروق شریانی و دانسیته مویرگی سبب
افزایش خون رسانی به قلب میشود [.]14
ب) پیشگیری ثانویه :پیشگیری ثانویه مهمترین بخش مراقبت
بیماران قلبی را تشکیل میدهد .اصطالح بازتوانی قلبی شامل
مداخالت چند جانبه و هماهنگی است که جهت ایدهآل کردن
عملکرد بدنی و اجتماعی فرد و کاهش شدت بیماری و حتی
معکوس نمودن سیر آن و کاهش مرگ و میر ارائه میشود
[.]14
پیشگیری ثانویه با تعدیل عوامل خطرزا باعث کاهش مرگ و
میر و افزایش کیفیت زندگی میشود .پیشگیری شامل درمان
پزشکی و تغییر سبک زندگی است .تغییر سبک زندگی شامل
کنترل وزن ،خودداری از استعمال دخانیات ،کنترل رژیم غذایی
و انجام فعالیت بدنی میشود .نقش فعالیت بدنی در پیشگیری
ثانویه از بیماری قلبی مانند پیشگیری اولیه است ولی تجویز
ورزش در این افراد ممکن است با بروز خطراتی توام باشد .در
بیماران دارای خطر کم ،فعالیت ورزشی با شدت متوسط و
حجم تمرین  1888کیلوکالری در هفته توصیه شده است.
تواتر ،مدت و لزوم نظارت پزشکی بر جلسات به طور اختصاصی
و با توجه به عالیم بیمار تعیین می-شود .برای بیماران دارای
خطر متوسط تا شدید بایستی به محدودیت ناشی از بیماری
توجه شود .به منظور جلوگیری از بروز عالیم غیر طبیعی حجم
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در افراد سالم افزایش آمادگی قلبی -تنفسی با کاهش قابل
توجه مرگ و میر همراه میباشد .شواهد نشان میدهد که
ورزش آمادگی قلبی -تنفسی مردان و زنان در همه سنین از
کودکی تا بزرگ سالی را افزایش میدهد و میزان فعالیت بدنی
با سطح سالمتی ارتباط مستقیم دارد [.]4
کاهش مرگ ناشی از بیماری قلبی در افراد فعال با آمادگی
جسمانی باال این احتمال را مطرح میکند که ورزش هوازی بر
قلب و عوامل خطرزای آن تأثیر مثبت دارد [ .]4فعالیت ورزشی
قدرت بدنی را به علت افزایش توانایی استفاده از اکسیژن جهت
تولید انرژی ،افزایش حداکثر برون ده قلب و خروج اکسیژن از
مویرگها افزایش میدهد .ورزش هوازی نیاز به اکسیژن عضله
قلب و در نتیجه احتمال ایسکمی قلبی را کاهش میدهد [.]4
ورزش با افزایش فعالیت لیپو پروتئین لیپاز در بافت چربی و
عضله ،کاهش لیپاز و فعالیت کلستریل استرترانسفراز کبد منجر
به کاهش C-LDL-و کلسترول خون شده و با افزایش
کلیرنس لیپو پروتئین با دانسیته خیلیکم و شیلو میکرونها
تری گلیسرید را کاهش و  C HDL-را افزایش میدهد .بهبود
پروفایل لیپوپروتئین با میزان فعالیت بدنی ارتباط مستقیم دارد
ولی با شدت ورزش مرتبط نیست [ .]18ورزش هوازی با تعدیل
فعالیت سمپاتیک  /پارا سمپاتیک وقوع آریتمی های کشنده را
کاهش می-دهد [.]14

بین آمادگی قلبی -تنفسی و میزان مرگ و میر بیماران مبتال به
بیماری قلبی ارتباط معکوس دیده میشود .ظرفیت فعالیت
ورزشی ،قویترین عامل پیش بینی کننده مرگ و میر ناشی از
حوادث قلبی است لذا تمرینات ورزشی به عنوان بخشی از
برنامههای بازتوانی جهت افزایش قدرت عضالنی وافزایش
ظرفیت هوازی مورد استفاده قرار میگیرند [ .]2انجام روزانه
 15دقیقه فعالیت ورزشی با  %14کاهش مرگ و میر همراه
میباشد [.]12

ریاحی

249
تمرین نباید از  1888کیلوکالری در هفته تجاوز کند .الزم به
ذکر است در بیماران دارای محدودیت حرکتی شدید ،حتی
میزان کم فعالیت بدنی نیز مفید است و به آنان کمک کند تا
زندگی مستقلی داشته و با افسردگی و استرس ناشی از بیماری
مقابله کنند [.]28 ,4
همانند پیشگیری اولیه فعالیت ورزشی بایستی به طور منظم
انجام شود تا بیماران بتوانند حجم تمرین برنامهریزی شده را
انجام دهند [ .]4با اجرای برنامه بازتوانی قلبی ورزشی منظم
کاهش قابل توجهی در بروز سکته مجدد و مرگ ومیر مالحظه
میشود به طوری که برنامه بازتوانی به کوتاهی  3-1ماه نیز در
پیشگیری از وقوع سکته قلبی مجدد مؤثر است و اثر مثبت آن
پس از اتمام مداخله ورزشی تا مدتی باقی میماند [.]28
برنامههای ورزشی نوتوانی منجر به کاهش ضربان پایه میگردد
واین تأثیر با افزایش تعداد جلسات بیشتر خواهد بود اثرات
ورزش بر ضربان قلب پایه در برنامههای بازتوانی ،با تعداد
جلسات و سن بیماران ارتباط معکوس و معنادار دارد [.]21

فعالیت ورزشی و بیماری قلبی

قلبی

در ابتدا بازتوانی ورزشی قلبی برای بیماران کم خطر طراحی
شد .اکنون مؤثر و سالم بودن آن در بیماران با خطر باال نیز
اثبات شد و اندیکاسیون ورزش افزایش یافت و شامل بیماران
سکته قلبی ،بای پس کرونری ،جراحی دریچه ،آنژیوپالستی
کرونری ،پیوند قلب ،بیماری قلبی جبران شده میشود .تجویز
ورزش بر اساس نتایج تست ارزیابی قلبی ریوی میباشد.
بیماران دارای محدودیت حرکتی باالی ناشی از انسداد مزمن
ریوی ( ،)COPDبیماری عروق محیطی ( ،)PVDسکته و
ناتوانی ارتوپدی میتوانند با تکنیکهای خاص و وسایلی که
تغییر داده شده ورزش کنند.

ممنوعیت بازتوانی ورزشی
ممنوعیت مطلق باز توانی شامل آنزین ناپایدار ،سکته قلبی که
اخیراً رخ داده ،آریتمی کنترل نشده ،تنگی شدید آئورت و
بیماری دریچهای قلب ،نارسایی قلبی جبران نشده ،میوکاردیت
و پری کاردیت شدید می-باشد.
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اصول عمومی تجویز ورزش در پیشگیری از بیماری

اندیکاسیون باز توانی ورزشی
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میزان تحرک در افراد مبتال به بیماریهای مزمن قلبی مانند
سکته و نارسایی قلبی  %48- %38کمتر از افراد سالم میباشد
[ .]22بین میزان شرکت در بازتوانی ورزشی و کاهش مرگ
ومیر نسبت معکوس وجود دارد [ .]23حتی فعالیت ورزشی به
کوتاهی  3-1ماه در بر کیفیت زندگی آنان اثر مثبت دارد [.]24
نوع ورزش نیز در میزان بهبودی بیماران قلبی تأثیر دارد [.]2
در بیماران مبتال به نارسایی بطن چپ که به طور منظم در
برنامه بازتوانی شرکت میکنند هم ورزش سنگین و هم سبک
مفید است و قابلیت عملکردی را ارتقاء میدهد [ .]25برای
بیماران کم تحرک ورزش ایده آل پیادهروی تند و منظم است
که عالوه بر افزایش آمادگی جسمانی پروفایل لیپیدی را نیز
بهبود میبخشد [.]24 ,22
طبق مطالعات هر  mL/kg/min 1افزایش حداکثر اکسیژن
مصرفی با  %15و هر  MET 1با  %43کاهش مرگ ومیر
بیماران قلبی همراه است [ .]24مصرف 1588-1888
کیلوکالری انرژی در هفته برای کاهش مرگ و میر بیماران
قلبی ضروری است [ .]22شدت بیماری قلبی تعیین کننده
میزان نظارت حین انجام فعالیت ورزشی است [ .]18برای
بیماران دارای کسر تخلیه پایین ،پاسخ غیر طبیعی فشار خون
به فعالیت ورزشی ،دپرسیون قطعه  STو آریتمی بطنی شدید
زمان انجام تست ورزش حین ورزش انجام  ECGتوصیه
میشود [.]4

الف :تجویز ورزش در عدم حضور ایسکمی و یا آریتمی (گروه
کم خطر) :در این گروه شدت ورزش تقریباً -%48 VO2 max
 %58میباشد .افرادی که آمادگی جسمانی کمتری دارند
بایستی ورزش را با شدت کمتری شروع کنند .اگر بیمار تمایل
به پیادهروی داشته باشد فعالیت ورزشی میتواند به صورت راه
رفتن روی تردمیل با تعداد ضربان قلب مشخص انجام شود.
برای تعیین شدت ورزش بیماران را در مورد نحوه استفاده از
معیار  RPEباید آموزش داد .هدف به رسیدن به آستانه درک
فشار  12-13بورگ میباشدکه برابر شدت متوسط و یا MHR
 %48-%25میباشد .بعد از اینکه محدوده شدت بدون خطر و
سالم تعیین شد حجم ورزش هر هفته  5دقیقه افزایش مییابد.
زمانی که بیمار آمادگی جسمانی کافی به دست آورد آنگاه
ورزش مقاومتی میتواند در برنامه ورزشی گنجانده شود.
ب :ورزش با وجود ایسکمی یا آریتمی (گروه دارای خطر
متوسط تا شدید) :در این افراد فعالیت ورزشی باید تحت نظارت
پزشکی انجام گیرد و انجام تست استرس ورزش برای تعیین
محدوده سالم فعالیت قلبی ضروری است .در این گروه شدت
ورزش کمتر است و تعیین آن با استفاده از ماکزیمم ضربان
قلب نادرست است .هدف از نظارت پزشکی آشنا کردن بیماران
با فعالیت بدنی و دلگرمی دادن به بیماران نگران ،بررسی
مشکالت احتمالی (مانند درد قفسه سینه ،نارسایی قلبی و
آریتمی) می-باشد .بیماران مرتباً تحت ارزیابی مجدد قرار
میگیرند تا بعد از بهبودی و قرارگیری در گروه کم خطرتر
بتوانند فعالیت ورزشی را درخانه و یا به صورت گروهی انجام
دهند [.]22

ریاحی

258

ممنوعیت نسبی که بازتوانی ورزشی موقتاً متوقف میشود
شامل تاکی کاردی ،برادی کاردی ،فشار خون سیستولی باالی
 288و دیاستولی باالی  118میلیمتر جیوه ،اختالالت
الکترولینی و کم خونی شدید میباشد [.]14

طبقه بندی بیماران
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انواع ورزش و بیماری قلبی
ورزش مقاومتی
 .در سالهای اولیه بیشتر تمرینات بازتوانی ورزشی ،هوازی
انجام میشد ولی بعدها تمرین مقاومتی نیز به آن افزوده شد
[ ]1مطالعات بر لزوم انجام تمرینات مقاومتی در این بیماران
تاکید دارند [ .]29از سال  1948ورزش مقاومتی به عنوان
قسمتی از برنامه بازتوانی ورزشی در نظر گرفته شد و مقاالت
زیادی در ارتباط با بیخطر بودن آن منتشر شد [ .]38در دو
دهه اخیر بی خطر بودن ورزش مقاومتی در بیماران قلبی اثبات
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انجمن قلب آمریکا با استفاده از سیستم طبقه بندی
توصیههایی را در مورد فعالیت بدنی به عمل آورد [.]24
کالس  :Aاین افراد ظاهراً سالم هستند و در حین ورزش هیچ
نشانهای از بیماری قلبی عروقی ندارند این طبقه شامل:
-1افراد زیر  48سال.
-2افراد در هر سنی بدون بیماری شناخته شده قلبی و کسانی
که ورزش میکنند.
خط مشی فعالیت :هیچ محدودیت حرکتی ندارند و به ارزیابی
 ECGو کنترل فشار خون نیازی نیست.
کالس  :Bاین افراد بیماری قلبی و عروقی دارند ورزش شدید
خطر کوچکی برای آنها دارد.
این گروه شامل افراد مبتال به انفارکتوس ،جراحی شریانی بای
پس کرونری ،آنژیوبالستی کرونری ،آنژین پکتورالیس ،تست
ورزش غیر طبیعی و آنژیوگرافی غیر طبیعی که شرایطشان
پایدار و افراد فاقد بیماری عروقی قلب ،بیماری مادرزادی قلب،
کاردیو میوپاتی و تست ورزشی غیر طبیعی میباشد.
اختصاصات بالینی کالس B
 -1قابلیت ورزشی بیشتر از METs6
-2عدم وجود شواهدی از نارسایی قلب
-3عدم وجود ایسمکی و یا درد قفسه سینه در هنگام استراحت
-4افزایش مناسب فشار خون سیستوسیک در حین فعالیت
ورزشی
-5عدم وجود انقباض نا به جای بطنی متوالی
 -4توانایی اندازهگیری شدت فعالیت ورزشی توسط خود فرد
فعالیت ورزشی باید به طور اختصاصی تجویز شده و زیر نظر
فرد آموزش دیده انجام شود.
ارزیابی  ECGو فشار خون فقط در هنگام تجویز ورزش (-12
 4هفته ابتدایی) انجام میشود.
نظارت پزشک در زمان تجویز و نظارت غیر پزشک در دیگر
جلسات ورزش تا زمانی که فرد قادر به اندازه گیری شدت
فعالیتش باشد ضروری است.
اختصاصات بالینی کالس  :Cفعالیت ورزشی برای این افراد
دارای خطر متوسط تا شدید میباشد این گروه شامل افرادی
است که نمیتوانند شدت فعالیت خود را تنظیم کنند و یا سطح
فعالیت توصیه شده را درک نمی-کند.
این طبقه شامل:
 -1بیماری کرونری قلبی

 -2کاردیومیوپاتی
 -3بیماری عروق قلب
-4تست ورزش غیر طبیعی نامرتبط به ایسکمی
 -5آریتمی بطنی در شدت کاری متوسط که با دارو درمانی
کنترل نمیشود.
-4درگیری سه رگ یا رگ اصلی سمت چپ
-2کسر تخلیه کمتر از %38
-4فیبریالسیون بطنی و یا ایست قلبی در عدم حضور ایسکمی
حاد و یا مولد قلبی.
اختصاصات بالینی کالس C
-1دو سکته قلبی یا بیشتر
-2قابلیت ورزشی زیر METs 6
-3شیفت قطعه  STبه طرف پائین
 -4درد قفسه سینه زمان فعالیت ورزشی
-5مشکل پزشکی تهدید کننده حیات
-4سابقه ایست قلبی
-2تا کی کاردی بطنی در بارکاری METs6
فعالیت باید توسط فرد متخصص برای هر فرد به طور
اختصاصی تجویز شود.
در طی جلسات ورزشی نظارت پزشکی ،ارزیابی  ECGو فشار
خون تا سالمتی ادامه مییابد که این مدت معموالً  4-12هفته
و یا بیشتر طول میکشد.
اختصاصات بالینی کالس  :Dاین افراد دارای وضعیت ناپایدار و
محدودیت فعالیت میباشند.
-1ایسکمی ناپایدار
-2نارسایی قلبی جبران نشده
 -3آریتمی کنترل نشده.
-4تنگی شدید سمپاتیکی آئورت
 -5تشدید بیماری با ورزش
در این گروه هیچ فعالیتی به بیمار توصیه نمیشود و توجه باید
به درمان فرد و بازگرداندن وی به کالس  Cو یا باالتر معطوف
باشد .فعالیت روزانه باید بر اساس ارزیابی فرد توسط پزشک با
توجه به شرایط بالینی بیمار تجویز شود [.]24

ریاحی

251

ورزش هوازی

ورزش تناوبی
امروزه معتقدند که در بیماران دارای وضعیت جسمی پایدار
ورزش تناوبی از استقامتی موثرتر است و میزان تأثیر آن به
شدت تمرین بستگی دارد .حتی در بیماران نارسایی قلبی یک
جلسه ورزش تناوبی تا  38دقیقه بعد از اتمام تمرین افزایش
کسر تخلیه و کاهش مقاومت عروقی مشاهده میشود [12 .]34
هفته ورزش تناوبی حجم ضربهای حین ورزش را تا  %38و کسر
تخلیه را تا  %31و مقاومت عروق سیستمیک را  %33کاهش
میدهد [.]39
ورزش تناوبی با شدت باال علیرغم خطر کمتر نسبت به ورزش
تداومی با شدت متوسط  VO2 peakرا بیشتر افزایش میدهد
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افزایش هر  MET1در قابلیت هوازی با  %15کاهش سکته
قلبی همراه است [ .]34ورزش هوازی برکاهش مشکالت روانی
ناشی از بیماری قلبی مؤثر است و کیفیت زندگی را ارتقاء
میدهد [ .]32ورزش هوازی هم تحرک و هم آمادگی قلبی-
تنفسی را در بیماران مبتال به سکته بهبود میبخشد .تمرینات
آمادگی جسمانی ،قدرت پاها و مسافت پیاده روی را در افراد
مبتال به سکته قلبی افزایش داده و فعالیت روزانه را بهبود
میبخشد [.]32
حجمی از ورزش هوازی برابر با مصرف  1888کیلوکالری در
هفته با شدت متوسط برای کاهش مرگ و میر به میزان - %38
 %28کافی است 1888 .کیلوکالری برابر با جلسات  38دقیقهای
فعالیت هوازی با شدت متوسط در بیشتر و یا همه روزهای
هفته است .فعالیت هوازی نه تنها شامل پیادهروی ،دوید،
دوچرخه سواری و قایقرانی است بلکه فعالیتهای معمولی
روزانه مانند راه رفتن ،باالرفتن از پلهها و انجام امور روزانه را نیز
شامل میشود .حجم کاری برای مصرف  1888کیلوکالری در
هفته بایستی بین جلسات ورزشی توزیع شود .هر چه مصرف
کالری بیشتر باشد اثرات مفید ورزش بیشتر است [.]4
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شد و حتی گزارش شد که شیوع ایسکمی قلبی حین ورزش
مقاومتی از پیاده روی و دوچرخه سواری کمتر است [.]31
بیماران قلبی به یک حداقل ورزش مقاومتی نیاز دارند تا بتوانند
فعالیتهای روزانه خود را انجام دهند .ورزش مقاومتی قدرت
عضالنی و توان و اعتماد به نفس بیمار را افزایش میدهد [.]4
در صورتی که شواهدی مبنی بر وجود نارسایی احتقانی قلب،
آریتمی و یا فشارخون کنترل نشده ،بیماری دریچهای شدید یا
عالیم ناپایدار دیگر وجود نداشته باشد تمرین مقاومتی اکسیژن
مصرفی قلب را کاهش میدهد [.]31
تمرین مقاومتی ،اثر مفید ورزش هوازی را در بیماران کرونری
تکمیل میکند .زیرا در حالیکه تمرین هوازی فاکتورهای
خطرزای قلبی را تعدیل میکند ورزش مقاومتی سبب افزایش
قدرت و حجم عضالت میشود [ ]32و نیاز قلب به اکسیژن را
در حین فعالیت کاهش میدهد [ .]2برخی مطالعات تمرینات
مقاومتی را نسبت به تمرینات هوازی ،در بهبود ظرفیت
عملکردی و ارتقاءکیفیت زندگی موثرتر میدانند [ .]2ولی
برخی دیگر معتقدند تمرینات توام هوازی و مقاومتی اثرات
یکدیگر را تشدید میکنند و ورزش مقاومتی در مقایسه با
تمرین استقامتی موجب افزایش بیشتری در ظرفیت عملکردی
میشود [.]33
تا چند سال اخیر در بیماران قلبی ورزش با وزنه ممنوع بود.
ولی مطالعه گروه معدودی از بیماران کرونری نشان داد که این
ورزش سالم و مفید است و قابلیت عملکردی بیماران را بهبود
بخشیده و بر عوامل خطرزای قلبی اثر مفید دارد .این نوع
ورزش در بیماران بدون عالمت و یا دارای عالیم خفیف بعد از
یک دوره ورزش هوازی توصیه میشود ولی حداکثر وزنه نباید
از  %48RM 1بیشتر باشد و حجم ورزش طبق خواست بیمار
تنظیم شود [.]34
به منظور اجتناب از مانور والسالوا (حبس نفس هنگام برداشت
وزنه) بیماران را باید با نحوه صحیح بلند کردن وزنه آشنا کرد تا
فشار خون و حاصل ضرب دوگانه فشار در ضربان قلب (شاخص
اکسیژن مصرفی) کنترل شود [ .]31تمرین با مقاومت کم و
تکرار زیاد به علت نیار به تالش کمتر احتمال حبس نفس را
کاهش میدهد.]35[ .
نگرانی عمده در ورزش مقاومتی افزایش فشار خون است.
افزایش فشار خون در ورزش مقاومتی به عوامل قابل کنترلی
مانند شدت بار و میزان توده عضالنی در حال تمرین و تعداد
تکرار و طول مدت ورزش بستگی دارد .اندازه گیری فشار خون
داخل شریانی بیماران قلبی نشان داد که در ورزش مقاومتی با
شدت  %48-48ماکزیمم انقباض ارادی و  28-15تکرار میزان
افزایش فشار خون .با ورزش استقامتی با شدت متوسط تفاوتی
ندارد [ .]29در شدت کم و متوسط ورزش مقاومتی با انجام

تنفس صحیح و خودداری از مانوروالسالوا افزایش فشار دیده
نمیشود .ولی در شدت  %48-%188 1 RMافزایش فشار خون
مشاهده شد .ورزش مقاومتی در بیماران دارای فشار خون
کنترل شده بدون مانع است [.]35
تجویز ورزش مقاومتی به شرایط بالینی بیمار و عوارض احتمالی
آن بستگی دارد .عملکرد خوب تا متوسط بطن چپ ،عملکرد
خوب قلبی ،نبود آنژین پکتورالیس و عدم وجود قطعه ST
معکوس برای این امر ضروری است [ .]29جهت مانیتورینگ
بیمار کنترل ضربان قلب و فشارخون توصیه شده است که فشار
خون سیستولی اهمیت بیشتری دارد .هنگام ورزش در صورت
وجود عالیمی مانند سرگیجه ،تنگی نفس درد قفسه سینه و
آریتمی فعالیت باید متوقف شود [.]35
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[ .]5در بیماران دارای نارسایی قلبی ورزش تناوبی نسبت به
ورزش تداومی اثر بیشتری روی افزایش  VO2 maxدارد [.]24
تأثیر ورزش تناوبی با شدت  %98 MHRدر افزایش کسر
تخلیه از ورزش استقامتی با شدت متوسط بیشتر گزارش شد
[ .]48علیرغم این اثرات مفید ،ورزش تناوبی بدون خطر
نمیباشد زیرا ورزش تناوبی شدید با افزایش انفارکتوس میوکارد
و حتی خطر مرگ ناگهانی همراه است .قبل از شروع درمان
تمام بیماران مبتال به نارسایی قلبی تست قلبی-تنفسی را باید
انجام دهند و در همه جلسات تمرین تحت نظر انجام شود
[.]39
ورزش توام مقاومتی و هوازی
برنامه بازتوانی قلبی شامل ورزش هوازی و مقاومتی است..
ورزش توام استقامتی و مقاومتی از ورزش استقامتی به تنهایی
در بهبود ترکیب بدنی و افزایش قدرت بدنی موثرتر میباشند
[ .]14ترکیب ورزش هوازی با مقاومتی حجم ضربهای بطن
چپ ،شاخص عملکرد دیاستولی بطن چپ وعملکرد عروق
شریانی را افزایش داده و بر قابلیت گشادشدن شریانی ،فشار
سیستولی و عملکرد دیاستولی بطن چپ و بهبود کیفیت زندگی
تأثیر زیاد دارد [.]24

تجویز فعالیت ورزشی در بیماران قلبی

 1/3مرگ و میر در جهان به علت بیماری کرونری میباشد و
افراد زیادی با این بیماری زندگی میکنند و کنترل عالیم شان
جهت جلوگیری از عوارض آن ضروری است .ورزش در ارتقا
سالمت این افراد مفید است [ .]43افزایش سریع بیماری عروق
کرونر قلب در دو دهه اخیر از تغییر در شیوه زندگی (به ویژه
رژیم غذایی و کاهش فعالیت بدنی) ناشی میشود .فعالیت
ورزشی به عنوان یک عامل پیشگیری ثانویه در بیماران مفید
بوده و با تعدیل عوامل خطرزا مرگ و میر را به طورچشمگیری
کاهش می-دهد [.]2
حتی افزایش کمی در آمادگی جسمانی در کاهش مرگ بیماران
مبتال به بیماری کرونری کافی است .مصرف بیش از 2288
کیلوکالری در هفته برای کاهش مرگ در اثر آترواسکلروز
ضروری است .در بیماران مبتال به بیماری عروق کرونری حجم
ورزش مناسب هنوز کامالً مشخص نشده ولی مطالعات نشان
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فعالیت بدنی از انتهای دوره نقاهت شروع میشود و بیشتر
شامل ورزش-های هوازی مانند پیاده روی ،دوچرخه سواری
میباشند [ .]4در بیماران قلبی بهتر است در چند هفته اول
ورزش هوازی با شدت احساس فشار  15-13بورگ انجام شود.
سپس تمرین مقاومتی به آن اضافه شود .هر جلسه ورزش با 18
دقیقه گرم کردن شروع شود که در طی آن نرمشهای سبک و
تمرینات کششی انجام گیرد تا ضمن جلوگیری از آسیب
عضالنی ،ضربان قلب تدریجاً افزایش یابد .تمرینات کششی در
برنامه باز توانی ورزشی دامنه حرکتی و انعطاف پذیری را
افزایش میدهد .مرحله گرم کردن عروق جانبی قلب را باز و
مقاومت عروقی محیطی را کاهش میدهد .فعالیت ورزشی
میتواند تداومی و یا تناوبی همراه با استراحت بین دورههای
ورزشی باشد که در کل  38-28دقیقه میباشد .مرحله سرد
کردن شامل فعالیتهای کششی می-باشد که مانع کاهش
سریع فشار خون شده و درد مفصلی را کم میکند و مانع
آریتمی بطنی (در بیماران کرونری در زمان اتمام تمرین شایع
است) میشود .طول مدت ورزش به آمادگی جسمانی فرد
بستگی دارد .برای بیماران رنجور و ضعیف در ابتدا هر جلسه
تمرین  3-5دقیقه است که در مدت  12-4هفته تدریجاً
افزایش مییابد .طول بازتوانی ورزشی  12-3ماه میباشد.
 RPEیک روش رایج برای کنترل شدت ورزش در افراد دارای
آریتمی و یا کسانی که بتابلوکر مصرف میکنند میباشد .از

آنجایی که در این افراد ماکریمم ضربان قلب قابل تشخیص
نیست  RPEبه طور معمول استفاده میشود افزایش  RPEبه
موازات افزایش ضربان قلب میباشد [.]41
ورزش تناوبی در بیماران تازه کار با %48-%45 VO2 peak
شروع میشود و به درک فشار  14-12بورگ و یا VO2 peak
 %28-%48میرسد .و دارای مراحل سرد کردن و گرم کردن و
 38-28دقیقه تمرین  5-3بار در هفته است [.]42
ورزش مقاومتی عموماً  3ست با  18تکرار و درک فشار 14-11
بورگ است که حداقل  2بار در هفته انجام میشود .در ابتدا
افرایش تکرار توصیه شده و زمانی که شرکت کنندگان به حد
باالیی از تکرار رسیدند بار افزایش یابد [.]35
بیمارانی که از وزنه آزاد استفاده میکنند باید درک فشار -12
 11بورگ و  15-18تکرار را در  3-1ست انجام دهند .ورزش
همه عضالت اندامهای فوقانی و تحتانی را در برگیرد .ارزیابی
آمادگی جسمانی بیمارجهت تعیین شدت و مدت مناسب در هر
ماه صورت گیرد [.]4
هدف از فعالیت ورزشی افزایش  %5-%18در حداکثر ضربان
قلب در هر هفته است تا بیمار بتواند در  %MHR 85خود
فعالیت کند .بسیاری از بیماران بعد از  2- 3ماه به این مرحله
از آمادگی جسمانی میرسند 4-4 .هفته پس از شروع برنامه
بازتوانی ورزشی ،آمادگی جسمانی مجدداً ارزیابی میشود تا از
نتایج آن در تنظیم برنامه ورزشی استفاده شود [.]34
اگر زمان ترخیص از بیمارستان به علت عوارض جانبی بیمار
نتواند برنامه تمرینی را شروع کند  15 – 38دقیقه پیاده روی
 5-3بار در هفته با شدتی که حین راه رفتن قادر به صحبت
کردن باشد به وی توصیه میشود [.]4
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فعالیت ورزشی در سکته قلبی
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فعالیت ورزشی قدرت بدنی بیماران مبتال به سکته قلبی را تا
 %28-15بهبود میبخشد .ورزش استقامتی با کاهش تعداد
ضربان قلب و اکسیژن مصرفی عضله قلب فعالیت روزانه را
تسهیل میکند و خطر سکنه مجدد را کاهش میدهد .ورزش
نسبتاً شدید قدرت بدنی و عملکرد قلبی بیماران مبتال به سکته
قلبی را افزایش میدهد .در این بیماران حتی در صورت وجود
عوارض انجام فعالیت ورزشی مفید است [ ]22این بیماران باید
به آهستگی ورزش ایزومتریک زیر بیشینه را انجام دهند .آنانی
که در زمان فعالیت ورزشی دپرسیون قطعه  STو یا درد قفسه
سینه دارند ممکن است به ورزش ایزومتریک و یا ترکیب ورزش
ایزومتریک و دینامیک پاسخ ایسکمیک نشان دهند [.]42
عموماً توصیه میشود بیماران مبتال به سکته از تمرین با شدت
کم ( )%48-%98رزرو قلبی و یا درک فشار  11-13بورگ شروع
کنند .فعالیت ورزشی شامل  28-48دقیقه تمرین همراه با -18
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داد که ورزش در زمان طوالنی (بیش از یک سال) بیشترین
تأثیر را دارد [.]22
هر جلسه تمرین باید دارای مراحل سرد کردن ،گرم کردن و
حرکات کششی و تمرین با شدت کم باشد .گرم کردن با شدت
کم از ایجاد دپرسیون قطعه  ،STآریتمی و و عملکرد بد بطن
چپ جلوگیری میکند و آسیب را کاهش داده و فعالیت
عضالنی را ارتقاء میبخشد .فاز سرد کردن اجازه میدهد فشار
خون و تعداد ضربان قلب به آهستگی به سطح استراحت
برگردند و احتمال بروز هایپوتانسیون و سرگیجه بعد از ورزش و
اثرات افزایش کاتهکول آمینها را به حداقل میرساند.
ورزش مقاومتی با شدت متوسط ( )%58 RM 1سبب افزایش
قدرت و استقامت عضالنی میشود که برای برگشت به زندگی
روزانه ضروری میباشد و عالوه بر آن فاکتورهای خطرزای قلبی
مانند هایپرلیپیدمی و هایپرتانسیون را تعدیل میکند [ .]22در
بیماران کرونری قلبی ورزش مقاومتی با تواتر زیاد و بار کم از
اثرات همودینامیک ناشی از بار سنگین جلوگیری می-کند
[.]44
در بیماران کرونری ورزش تناوبی از ورزش تداومی با شدت
متوسط در افزایش  VO2 peakموثرتر لست اگرچه ورزش
تداومی با شدت متوسط در کاهش وزن و کاهش ضربان قلب
استراحتی موثرتر است [ .]45در بیماران کرونری  3ماه ورزش
تناوبی علیرغم صرف زمان وکارکمتر نسبت به ورزش تداومی با
شدت متوسط میزان بهبودی مشابه بود .ورزش تناوبی شدید
همراه با ورزش مقاومتی روی سیستم قلبی -تنفسی تأثیر
بیشتری از ورزش تداومی با شدت متوسط به تنهایی دارد
ورزش توام مقاومتی و استقامتی کیفیت زندگی و پروفایل
چربی را بهبود میبخشد [.]44

 5دقیقه گرم کردن و  5-18دقیقه سرد کردن را سه روز
متناوب در هفته انجام دهند [ .]31هر چه فاصله زمانی بین
وقوع سکته قلبی و بازتوانی ورزشی کمتر و طول تمرین بیشتر
باشد افزایش کسر تخلیه بیشتر است .هر هفته تأخیر در شروع
بازتوانی به یک ماه فعالیت ورزشی برای بدست آوردن همان
سطح آمادگی جسمانی نیاز دارد .در شرایطی مانند آسیب
وسیع قلبی شروع بازتوانی ورزشی بایستی بعد از تثبیت
وضعیت بیمار و با توجه به عالیم بالینی انجام شود [.]14
بیماران مبتال به انفارکتوس بدون عارضه میتوانند ورزش
مقاومتی را  5-3هفته پس از سکته قلبی شروع کنند [.]31
بعد از سکته قلبی به علت شرایط ناتوان کننده بستری و کاهش
فعالیت بدنی ،برون ده قلبی هنگام ورزش کاهش مییابد.
فعالیت ورزشی میتواند ماکزیمم قابلیت ورزشی را %15-%25
افزایش دهد [ .]25بیماران دارای ایسکمی میوکارد کم خطر،
شدت ورزش بر مبنای ماکزیمم ضربان قلب  18ضربه در دقیقه
کمتر از تعدادی است که در آن ایسکمی اتفاق میافتد .نظارت
دقیق و  ECGدر بیماران مبتال به سکته قلبی و آریتمی
توصیه میشود [.]34
تمرین مقاومتی شامل  18-4حرکت  3-2بار در هفته است که
با  15 – 18تکرار شروع میشود .شدت برابر درک فشار -14
 11بورگ و یا  %58-%28 RM 1میباشد [ 3-2 .]22هفته
بعد از سکته قلبی ورزش با مقاومت کم (برای مثال استفاده از
نوارهای االستیک و یا وزنههای دستی سبک) شروع میشود
[ .]31بیماران مبتال به سکته قلبی بدون عارضه  3روز بعد از
سکته و بیمارکاتترگذاری شده  5روز بعد میتوانند ورزش
مقاومتی را شروع کنند [ .]42ورزشهای کششی  2روز بعد از
سکته قلبی شروع میشود [.]31
بیماران مبتال به سکته قلبی بدون عارضه میتوانند ورزش
ایزومتریک زیر بیشینه مانند حمل بار در محدوده  38-58پوند
را به خوبی انجام دهند [ .]42هم تمرینات مقاومتی با شدت
 %48-%28 1RMو هم تمرین استقامتی با شدت MHR
 %48-%45در بهبود ظرفیت عملکردی بیماران مبتال به سکته
قلبی موثرند ولی ورزش مقاومتی نسبت به تمرین استقامتی
موثرتر است [.]2
خطر حوادث کرونری خطرناک یا مرگ در حین فعالیت ورزشی
خیلی کم است .ولی شواهد نشان میدهد که ورزش شدید
ممکن است سبب انفارکتوس حاد شود .خطر نسبی انفارکتوس
یک ساعت بعد از ورزش مقاومتی  2-4برابر بیمارانی است که
فعالیت کمتری داشتند .این خطر نسبت مستقیم با مدتی دارد
که بیمار دارای فعالیت بدنی کمی بود بنابراین هر چه فرد
فعال-تر باشد خطر سکته در زمان ورزش شدید برایش کمتر
خواهد بود [ .]14فعالیت ورزشی خیلی طوالنی در فرد سالم
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سبب خستگی عضله قلب و دپرسیون موقتی عمل قلب میشود
در صورت ریکاوری کامل ،آسیب دائمی دیده نمی-شود .ورزش
با شدت متوسط تا شدید در بیماران مبتال به سکته قلبی بر
عملکرد بطن چپ در زمان سیستول و یا اندازه حفره بطن چپ
اثر بدی ندارد .از آنجایی که ورزش با حجم زیاد ممکن است
منجر به آسیب عضالنی و مرگ ناگهانی شود در افراد کم
تحرک که بیماری قلبی دارند ،حجم فعالیت باید کم باشد
[.]44

فعالیت ورزشی در آنژین صدری

بیشتر بیماران مبتال به نارسایی قلبی تنگی نفس و خستگی
زودرس را تجربه میکنند که بر کیفیت زندگی آنان تأثیر دارد.
ورزش با شدت باال قابلیت هوازی را بهبود میبخشد و بخش
مهمی از برنامه بازتوانی بیماران مبتال به نارسایی قلبی میباشد
[ .]49عدم تحمل ورزش در نارسایی قلبی به علت کاهش
خونرسانی به عضالت است .خونرسانی کم و هایپوکسی مزمن
تدریجاً به یک پارچگی متابولیکی بدن آسیب رسانده و حجم
عضالت را کاهش میدهد .انباشته شدن سایتوکینهای پیش
التهابی مسیرآپاپتوز را تحریک کرده و منجر به آتروفی عضالت،
از دست رفتن قدرت و افزایش فیبرهای بیهوازی میشود.
نتایج مطالعات نشان داد که از آن جایی که فعالیت ورزشی
تمام عضالت بدن را درگیر میکند روش مناسبی برای افزایش
قدرت عضالنی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به نارسایی
قلب است [.]58
در مقایسه با افراد سالم ماکزیمم قابلیت ورزشی در بیماران
مبتال به نارسایی مزمن قلب  %48-%58کاهش مییابد .عدم
تحمل ورزش به علت کاهش حداکثر برون ده قلبی (،)%48
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ورزش و تغییر سبک زندگی در افراد مبتال به آنژین پایدار مفید
است و به کاهش عوارض کمک میکند و پیشرفت پالک
آرترواسکلروز را به تأخیر میاندازد .نوع فعالیت ورزشی به
آستانه درد آنژین وابسته است.
فعالیت ورزشی اکسیژن رسانی به عضالت و عمل آندوتلیال را
بهبود بخشیده و تون عروقی را کاهش میدهد در نتیجه
بیماران فعالیت معمول روزانه را در ضربان قلب کمتری انجام
میدهند و خطر آنژین کاهش می-یابد .نشان داده شد که 4-5
ساعت در هفته ورزش با شدت متوسط اندازه پالکهای شریانی
را کاهش میدهد .ولی فعالیت شدیدتر از حد معمول باعث
ایسکمی میشود .در برنامهریزی ورزش برای بیماران مبتال به
آنژین الویت این است که آنان عالیم خطر را بشناسند (درد
قفسه سینه ،پشت و دست) و بدانند ورزش با وجود درد مؤثر
نیست و فعالیتهایی که سبب ایجاد و تشدید آنژین میشوند را
تشخیص دهند و آن را اصالح کنند .برای مثال اگر پیاده روی
در سرما سبب درد قفسه سینه میشود در محیط سر بسته
ورزش کنند و یا با ماسک دهانشان را بپوشانند تا هوای دم گرم
و مرطوب شود .اگر پیاده روی سبب درد قفسه سینه میشود
در مورد مصرف نیتروگلیسیرین زیرزبانی با پزشک خود مشورت
کنند.
تعداد ضربان قلب زمان ورزش باید  18ضربه و یا بیشتر کمتر از
تعدادی باشد که در آن ایسکمی اتفاق میافتد .ایسکمی ممکن
است به شکل آنژین ،دپرسیون  STبا یا بدون درد قفسه سینه،
آریتمی بطنی و یا جواب غیر طبیعی فشار خون به ورزش باشد.
مصرف داروهایی مثل بتابلوکرها ،نیترات و بعضی بلوک
کنندههای کانال کلسیمی میتوانند آستانه ایسکمی را تحت
تأثیر قرار دهند .زمانی که محدوده ضربان قلب ورزش را
مشخص میکنیم ضروری است که اطالع داشته باشیم آیا بیمار
قبل از تست ورزشی داروهای خود را مصرف کرده است و اگر
در طی دوره بازتوانی میزان دارو تغییر کرد تست ورزشی را
تکرارکنیم.

مزایا و محدودیتهای فعالیت ورزشی بعد از آنژیوپالستی
کرونری مانند بیماران سکته قلبی است اگر چه این بیماران
آسیب میوکارد و یا جراحی را نیز تجربه میکنند .برنامه ریزی
ورزشی مانند دیگر بیماران قلبی میباشد .وقتیکه ورزش برای
بازتوانی قلبی تجویز میشود برای تخمین میزان مصرف انرژی،
مقدار انرژی مصرف شده هنگام بازتوانی ورزشی و فعالیت بدنی
هنگام فراعت با هم در نظر گرفته شوند و در کل بیماران
بایستی در هفته  1588کیلو کالری انرژی مصرف کنند [.]31
 .بازتوانی ورزشی اغلب  4-3هفته بعد ازجراحی شروع میشود.
ورزش باال تنه  4-4هفته بعد از جراحی به حرکات کششی و
فعالیتهای ریتمیک بازو محدود میشود [ .]31این بیماران
بایستی تا زمانترمیم استرنوم از ورزش مقاومتی در اندام فوقانی
خودداری کنند و ورزش اندام فوقانی را باید با نوارهای
االستیکی و وزنههای دستی شروع کنند [ .]31در این بیماران
تمرینات کششی اندامهای انتهایی باال تنه و پائین تنه توصیه
میشود و تأخیر در اجرای ورزش کششی انتهاهای فوقانی
بیمارانی که جراحی کرونر داشتهاند با ایجاد چسبندگی در این
قسمتها ،زمان الزم برای بهبودی کامل را طوالنیتر میکند و
کوتاه و ضعیف شدن عضله سبب ایجاد مشکالتی در حفظ
وضعیت طبیعی بدن ،کاهش دامنه حرکتی و قدرت عضالت
میشود [ .]4بیماران جراحی شده ممکن است از ورزش
مقاومتی به علت ترس از کشیده شدن استخوان جناغ سینه
اجتناب کنند ،بنابراین قبل از شروع ورزش مقاومتی استخوان
جناغ سینه باید توسط پرسنل با تجربه کنترل شود [.]42
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مطالعات  1مورد ایست قلبی به ازای  112888ساعت 1 ،مورد
سکته حاد به ازای  388888ساعت و  1مورد مرگ را به ازای
 488888ساعت فعالیت بازتوانی ورزشی گزارش کردند [.]14
حوادث قلبی عروقی در شدت کم و متوسط بندرت اتفاق می
افتد [ .]53طبقه بندی بیماران از نظر میزان خطر به کاهش
خطر کمک میکند [.]14

بحث
نتایج مطالعات نشان داد که ورزش در کنترل و جلوگیری از
پیشرفت بیماری قلبی نقش مهمی دارد .حتی فعالیت بدنی به
میزان کم میتواند به این بیماران کمک کند تا زندگی مستقلی
داشته باشند ..همه انواع ورزش در بازتوانی ورزشی نقش دارند
ولی این تأثیر با توجه به نوع و شدت ورزش متفاوت میباشد.
ورزش با شدت باال عملکرد قلب و تحمل ورزشی را بهبود
میبخشد و شیوع آنژین و دپرسیون قطعه  STرا کاهش
میدهد [ .]54ورزش تناوبی با شدت باال علیرغم خطر کمتر
نسبت به ورزش تداومی با شدت متوسط  VO2 peakرا بیشتر
افزایش میدهد [ .]5ورزش با شدت %45-%95 HR peak
نسبت به  %48-%28 HR peakموثرتر است .با توجه به مؤثر
بودن ورزش با شدت باال چنین ورزشهایی جهت بازتوانی قلبی
توصیه میشود [.]53
در سالهای اولیه بیشتر تمرینات بازتوانی هوازی بود ولی بعدها
ورزش مقاومتی به آن افزوده شد .ورزش هوازی هم تحرک و
هم آمادگی قلبی -تنفسی و فعالیت روزانه را در بیماران بهبود
میبخشد و فاکتورهای خطرزای قلبی را به طور موثری تعدیل
میکند .ورزش مقاومتی قدرت و حجم عضله را افزایش میدهد
و نیاز قلب به اکسیژن را در حین فعالیت کاهش میدهد .امروزه
معتقدند که در صورتی که بیمار دارای وضعیت جسمی پایدار
باشد ورزش تناوبی نسبت به ورزش تداومی اثر بیشتری بر
افزایش  VO2 maxدارد و میزان تأثیر به شدت تمرین بستگی
دارد [.]24
 14هفته ورزش که شامل  18دقیقه گرم کردن و  38دقیقه
تمرین تداومی با شدت  %45ضربان قلب رزرو و تمرین مقاومتی
و در نهایت  18دقیقه سرد کردن بود در مقایسه با ورزش
تناوبی که شامل گرم کردن سپس  2دقیقه ورزش شدید با
شدت  %98رزو ضربان قلب و  2دقیقه ریکاوری با شدت %48
ضربان قلب رزو و سرد کردن بود بهبودی مشابهی در آمادگی
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به طورمعمول فعالیت ورزشی در بیماران دریچهای قلب بعد از
تصحیح جراحی دریچه انجام میشود .هنوز گزارشی مبنی بر
اینکه ورزش منظم از پیشرفت بیماری دریچهای قلب جلوگیری
میکند وجود ندارد [.]14
بیماران دارای بیماری دریچهای قلب که اندیکاسیون جراحی
دارند بایستی ورزش را تا جراحی به تأخیر بیندازند .در تنگی
آئورت تا قطر کمتر از  8/25سانتیمتر و گرادیان فشار بیشتر از
 58میلی متر جیوه ورزش ممنوع است .در بیماران دریچهای
بدون عالمت ورزش با شدت متوسط قابل انجام است .پروالپس
میترال در  %5جمعیت دیده میشود و مرگ ناگهانی ناشی از
آن بسیار کم است .در صورت وجود عدم آریتمی و نبود سابقه
مرگ ناگهانی و یا سنکوب در خانواده این افراد میتوانند ورزش
کنند .در بیماران دارای نارسایی دریچه میترال در صورتی که
وضعیت بیمار ثابت باشد ورزش ممانعتی ندارد .بیماران با تنگی
میترال که قطر دریچه بیشتر از  1/5سانتیمتر است میتوانند
ورزش کنند .افراد دارای تنگی متوسط تا شدید دریچه میترال
(قطر کمتر از  1/5سانتیمتر) ورزش به علت تنگی نفس زمان

میزان خطر فعالیت ورزشی در بیماران قلبی
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خون رسانی ناکافی و کاهش حجم ضربهای است که سبب
کاهش خون رسانی به عضالت فعال شده که در نهایت با
کاهش فعالیت آنزیمهای متابولیسم هوازی و کاهش اندازه فیبر
عضالنی همراه میشود.
ورزش با شدت متوسط بیخطر است و سبب بهبود کیفیت
زندگی ،افزایش تحمل ورزشی ،بهبود عملکرد آندوتلیالی و
افزایش عملکرد عضالنی میشود .تجویز فعالیت ورزشی به این
بیماران با افراد به ظاهر سالم و کسانی که مبتال به ایسکمی
قلب ولی عملکرد طبیعی بطن هستند کمی تفاوت دارد .مدت
فعالیت باید طوری تنظیم شود که فرصت بیشتری برای
استراحت و افزایش زمان پیاده روی داشته باشند .در حقیقت
بعضی بیماران ورزشهای تناوبی با استراحت کوتاه برایشان
مناسبتر است .بیماران باید تشویق شوند که به تدریج مدت
ورزش را طوالنیتر کنند تا زمانیکه یک جلسه  38دقیقهای یا
بیشتر را بتوانند تحمل کنند .در چند جلسه اول شدت ورزش
 %48ضربان قلب رزو و یا درک فشار  11- 14بورگ باشد.
ورزش هوازی با شدت متوسط (  )%58-%48 VO2 maxبرای
بیماران مبتال به نارسایی مزمن قلبی پیشرفته مناسب است
[.]51
انجمن بازتوانی قلبی آمریکا مانیتورینگ  ECGرا در این
بیماران را توصیه میکند در حالیکه گروه ورزش نارسایی قلب
اروپا معتقد است که استفاده از  ECGدر زمان فعالیت ورزشی
بیماران دارای نارسایی مزمن قلب که شرایطشان پایدار است
ضروری نیست [.]31

فعالیت محدودیت دارد .ولی ورزش با شدت کم انجام پذیر
است .بیماران دچار نارسایی خفیف تا متوسط آئورت می-توانند
بدون مشکل ورزش کنند ولی هر  4-3ماه باید کنترل شوند تا
اطمینان حاصل شود بیماری تشدید نشده است [.]52
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نتیجه گیری
با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد بازتوانی ورزشی منجر به
کاهش چشمگیر مرگ و میر و عوارض ناشی از بیماری قلبی
میشود .نوع ،شدت و زمان شروع ورزش از عوامل مهمی است
که میزان تأثیر بازتوانی ورزشی را مشخص میکند .بهتر است
انجام بازتوانی ورزشی بالفاصله بعد از ثابت شدن وضعیت
جسمانی بیمار شروع شود و در پروتکل تمرینی به منظور بهره
بیشتر از ترکیبی از ورزش هوازی ،مقاومتی ،کششی و تناوبی
شدید استفاده شود .تواتر ،مدت و لزوم نظارت بر جلسات به
طور اختصاصی با توجه به شدت عالیم بیماری و وضعیت بیمار
تعیین میشود.

سپاسگزاری
نویسنده مقاله از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بقیه
اله عج به دلیل حمایت انجام شده تقدیر و تشکر مینماید.
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جسمانی ایجاد کرد .چنین به نظر میرسد که ورزش تناوبی
شدید در بازتوانی ورزشی موثرتر است و دارای خطر کمتری
نسبت به ورزش تداومی با شدت متوسط میباشد ( .)54یک ماه
پس از سکته قلبی  4هفته تمرین توام  48دقیقهای که شامل
تمرین استقامتی با شدت  %28-%45 MHRو تمرین با وزنه 2
کیلویی با  18تکرار بود قابلیت ورزشی را افزایش داد ولی بر
عملکرد سیستولی و دیاستولی قلب تاثیری نداشت [3 .]48
هفته ورزش تناوبی عملکرد قلبی را افزایش داده و مقاومت
عروق سیستمیک را  %2کاهش داد در حالی که ورزش
استقامتی چنین تاثیری نداشت [ .]39علت این اختالف در
نتایج گزارشات ممکن است تفاوت در نوع ورزش تجویز شده
باشد [.]48
یکی از علل دیگر اختالف در نتایج گزارشات میتواند به زمان
شروع ورزش بازتوانی مرتبط باشد .زمان شروع بازتوانی ورزشی
در پاسخ بیمار به تمرین نقش دارد اگرچه در مطالعات زمان
خاصی توصیه نشده ولی بازتوانی ورزشی اکثر اوقات  4-4هفته
بعد از ترخیص شروع میشود [ .]55ولی نشان داده شد که
بهبودی زمانی قابل توجه است که بازتوانی یک هفته پس از
سکته قلبی شروع شود [ .]54ولی ورزشی که بالفاصله بعد از
ترخیص از بیمارستان شروع شود میتواند در بار کاری مشابه
ظرفیت عملکردی را  %18-%48افزایش و کار قلب را -%28
 %18کاهش دهد [.]32
با توجه به تأثیر ورزش بر عضالت به نظر میرسد اثرات مثبت
ورزش در بازتوانی قلبی به بهبود قابلیت ورزشی و مکانیسمهای
محیطی مانند عملکرد عضالت مرتبط باشد [ .]52یکی از علل
خستگی زودرس و ناتوانی بیماران قلبی تغییرات پاتولوژیک و
متابولیک رشتههای عضالنی است .تمرینات ورزشی این عوارض

را بهبود میبخشد .باز توانی ورزشی با فعال کردن مکانیسمهای
فیزیولوژیکی مانند برداشت بیشتر اکسیژن از خون ،افزایش
بازده واکنش اکسیداتیو و افزایش برون ده قلبی ظرفیت
عملکردی فرد را افزایش دهد [ .]42در زنان باالی  45سال
مبتال به نارسایی احتقانی قلب 18 ،هفته ورزش مقاومتی سه بار
در هفته از میوپاتی عضالت اسکلتی ناشی از نارسایی قلبی
جلوگیری کرد و قدرت ،استقامت و تعداد فیبر عضالنی نوع  Ιرا
افزایش داد [ .]18ممکن است افزایش قابلیت عملکردی فرد
بعد از بازتوانی ورزشی به عوامل غیر قلبی مانند بهبود عملکرد
آنزیمهای اکسیداتیو و گلیکولتیک سلول عضالنی و تخلیه بهتر
اکسیژن از مویرگها و بهبود عملکرد عروق نیز مرتبط باشد
[.]54
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