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Background & Aims: Coronary artery disease is one of the major health 

problems worldwide. According to the World Health Organization, this disease is 

one of the leading causes of mortality in the world and Iran. Therefore, the aim of 

this study was to determine the relationship between the level of physical activity 

and some risk factors of coronary heart disease in patients with a heart attack. 

Methods: This cross-sectional analytical descriptive study was carried out on 

the patients with myocardial infarction referring to Dr. Heshmat Educational 

and Medical Center in Rasht, Iran, in 1994. A total of 180 patients with 

myocardial infarction were included in the present study using availability 

sampling according to inclusion criteria. The data were collected using data 

collection tools, including 1) demographics questionnaire (including age, 

gender, marital status, and family history of heart disease), 2) clinical trials 

(e.g., cholesterol and triglycerides upon arrival at the hospital), and 3) Beckʼs 

level of physical activity questionnaire. 

Results: In this study, 66% of the studied participants were male, and the 

mean age of the patients was reported as 62 years. The average scores of the 

level of physical activity in the fields of work and leisure time and overall 

three fields were significantly higher among males than those reported for 

females (P<0.001). There was no significant relationship between body mass 

index (BMI), age, education, history of hypertension, underlying diseases, and 

diabetes, and history of family members suffering from heart disease with the 

level of physical activity of the study subjects (for all associations: P>0.05). 

Conclusion: It is recommended to include regular and correct physical activities 

in the treatment plan of patients with a heart attack. Following an active lifestyle 

in addition to maintaining BMI within the appropriate range and reducing excess 

fat causes the control and prevention of cardiovascular risk factors. By increasing 

the level of regular and correct physical activities for patients, it may be possible 

to prevent the risk of developing cardiovascular disease. 
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ی مرتبط با آن در و عروقبی بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی و عوامل خطرزای قل

 سکته قلبی مبتالبهبیماران 

 4یعشور هیآس ،6یبلس، لیال روحی 5مؤدب فاطمه ،*4،9زادهیعل، ایمان 2یساالر ارسالن ،9زائرثابتفاطمه 
 رانیا ،رشت ،، دانشگاه علوم پزشکی گیالنبیمارستان حشمت و عروق های قلب، مرکز تحقیقات بیماریکارشناس ارشد .1

 رانیا ،رشت ،النیگ یدانشگاه علوم پزشک دانشکده پزشکی، ،بیمارستان حشمت های قلب و عروق، مرکز تحقیقات بیماریستادا .2

رانیا ،رشت ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن پیراپزشکی، دانشکده زبان، گروه ،اریاستاد .3

بیمارستان حشمت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق، گروه قلب و عروق، ار،استادی .4

رانیا ،رشت ،النیگ یدانشگاه علوم پزشکبیمارستان حشمت،  های قلب و عروقمرکز تحقیقات بیماریدانشجوی دکترا،  .5

 رانیا ،رشت ،النیگ یدانشگاه علوم پزشک ،بیمارستان حشمت های قلب و عروقمرکز تحقیقات بیماری استادیار، .6

:چکیده

در سراسر جهان است. طبق  سالمتی مشکالت نیترعروق کرونر یکی از عمدهبیماری  :هدف و زمینه
ایران  نیو همچن در جهان ریوممرگ عوامل نیترعمده از گزارش سازمان جهانی بهداشت این بیماری

ی عوامل خطرزای کرونر قلبی در با برخارتباط بین سطح فعالیت بدنی تعیین  هدف این مطالعه .است
است. سکته قلبی مبتالبهبیماران 

 شامل بیماران پژوهشجامعه  .بود تحلیلی-از نوع توصیفیمقطعی  پژوهشمطالعه یک این  :بررسی روش
روش بودند.  44سال در  دکتر حشمتدرمانی  به مرکز آموزشی و کنندهمراجعه مبتالبه انفارکتوس قلبی

وارد  به معیارهای ورود، با توجه قلبی میوکارد مبتالبه انفارکتوسبیمار  181و  بود در دسترسی ریگنمونه
، سن، جنس)اطالعات دموگرافیک  ی اطالعات شاملآورجمعی ابزارهاها با استفاده از مطالعه شدند. داده

ی بالینی )کلسترول، هاشیآزمااعضای خانواده به بیماری قلبی(،  و سابقه ابتالی وضعیت تأهل
 بک گردآوری شد. سطح فعالیت بدنینامه بررسی بدو ورود به بیمارستان( و پرسش ...گلیسیرید و تری

بود. متوسط نمره سطح  سال 62بودند. میانگین سنی بیماران  مردشده از افراد مطالعه درصد 66 ها:یافته
 طوربهسه حیطه در مردان نسبت به زنان  درمجموعفراغت و  و اوقاتکار  طهیح در نیفعالیت بد

، تحصیالت، سابقه ابتال سن ی بین شاخص توده بدنی،داریمعن(. ارتباط >111/1Pی بیشتر بود )داریمعن
ی هایماریب و نیز سابقه ابتالی اعضای خانواده بیمار به ابتید ی،انهیزمی هایماریب به بیماری فشارخون،

 .(<15/1P هاارتباط)برای تمام  نشد مشاهده پژوهش مورد یواحدهافعالیت بدنی  با سطحقلبی 

انجام فعالیت بدنی منظم و صحیح در برنامه درمانی این بیماران گنجانده  شودیم توصیه گیری:نتیجه
و کاهش چربی  سبک زندگی فعال عالوه بر حفظ شاخص توده بدن در دامنه مناسب انتخاب شود.

. با افزایش سطح فعالیت شودیماضافی، موجب کنترل و پیشگیری از عوامل خطرزای قلبی و عروقی 
ی قلبی و عروقی پیشگیری کرد.هایماریببدنی منظم و صحیح برای بیماران شاید بتوان از خطر پیشرفت 

1344 اردیبهشت 28: دریافت تاریخ

 1344 مرداد 13پذیرش:  تاریخ

 1344 پاییزنتشار: ا تاریخ

 ها:واژه کلید

 بیماری، عروقی، انفارکتوس،

 بدنی، قلبی تیفعال

:نویسنده مسئول*

  زادهیعلایمان 

رانیا ،رشت ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن پیراپزشکی، دانشکده زبان، گروه نشانی:

 icrc.info2019@gmail.com پست الکترونیک:
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مقدمه

 سالمتی مشکالت نیتروق کرونر یکی از عمدهبیماری عر

. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت (1)در سراسر جهان است

 نیو همچن در جهان ریوممرگ عوامل نیترعمده از این بیماری

صورت آنژین عروق کرونر اغلب به یماریب .(2)ایران است

. انفارکتوس شوندیصدری و انفارکتوس میوکارد دیده م

که در آن بخشی از عضله  شودییندی اطالق مابه فر میوکارد

 نیطور دائمی از بکاهش جریان خون به ایقلب به علت قطع 

خطر  عوامل لیاز قبی . این بیماری عوامل خطر متعدد(3)رودیم

غذایی نامناسب، باالبودن  می، رژگاری، سیتحرک)کم قابل تعدیل

دیل )سن، قابل تعریخون و فشارخون باال( و غ یهایچرب

 . (5, 4)دارد جنس و سابقه خانوادگی( 

 یماریب بهخطر ابتال  یبدن تیفعالاند داده نشان مطالعات

شواهد پژوهشی،  بر اساس .دهدیم کاهش را قلب یکرونر

به بیماری  ازنظر ابتالدر معرض خطر باالتری  تحرکیافراد ب

رزشی و یهاتیانجام فعال رونیازا .قرار دارندی و عروققلبی 

ی و سودمندمناسب  سمیغیردارویی و مکان ی اصلیهااز درمان

سطح عوامل خطرزای  داشتننگه و ثابتبرای جلوگیری 

فعالیت  درواقع .(6)رودیمی به شمار قلبی و عروق یهایماریب

خطر  ازجملهتهدیدکننده سالمتی  طیمنظم خطر شرا بدنی

قلبی  یهایارمیب ژهیومزمن به یهایماریو عوارض ب ریوممرگ

 . (7)دهدیرا کاهش م یو عروق

داد ( نشان 2112و همکاران ) Haennel پژوهشنتایج 

 تا متوسطی که فعالیت بدنی خفیف از شاغالنی در گروه

ها سنگین نبود، خطر بروز بیماری داشتند و کار جسمی آن

اشخاصی که تلویزیون  کهیدرحالقلبی کاهش یافته بود، 

 خطر بروزکار کردند، با افزایش  نیماشبا یا  تماشا کردند

اعتماد  در مطالعه نیهمچن .(8)انفارکتوس میوکارد مواجه بودند

نشان  جینتا ی دانشجویان انجام شد،رونسب که و اسماعیل

ی بین سطح فعالیت بدنی با درصد چربی داریمعنارتباط داد 

دختر  انیدر دانشجوکلسترول  زانیم چربی بدن و توده بدن،

که در نیز مروری  یابر اساس مطالعه .(11)سر وجود داردو پ

نشان داد  جینتا ،در این رابطه انجام شد 2112سال 

های منظم جسمانی راهبرد مهمی در پیشگیری و فعالیت

 ژهیوبه یقلبی و عروق یهایماریبازتوانی بیماران مبتالبه ب

بروز است دیده شده  کهیطورانفارکتوس میوکارد است، به

در کانادا در اشخاصی که  یقلبی و عروق یهایماریدوساله ب

درصد و در اشخاص  1کمتر از  ،فعالیت متوسطی دارند

در حقیقت ارتباط معکوسی میان  .درصد است 2/3تحرک کم

ناشی از  ریومهای بدنی هفتگی و بروز مرگحجم فعالیت

 . (8)وجود دارد یقلبی و عروق یهایماریب

Florindo ارتباط  که نددادی نشان در پژوهشان و همکار

، جنس و شاخص توده سن ی بین سطح فعالیت بدنی،داریمعن

های اصلی برنامه یکی از چالش رونیازا بدنی وجود دارد.

ایجاد تغییر در عادات سبک زندگی ازجمله  ،بازتوانی قلب

 بر اساس نتایج بیشتر رای؛ ز(4)انجام فعالیت بدنی است

معکوسی بین سطح فعالیت بدنی با عوارض  ارتباط ،مطالعات

 و Takeshimaمطالعه  وجود دارد. یقلبی و عروق یهایماریب

( در رابطه با سطح فعالیت بدنی نتایج متناقضی 2114همکاران )

 نکهیبر ای مبن ادیزشواهد  رغمیعل ؛ اما(11)نشان داده است را

ا رفعالیت بدنی خطر ابتال به بیماری عروق کرونری قلب 

 به این بیماریخطر ، هنوز مکانیزم دقیق کاهش دهدیم کاهش

دنبال فعالیت بدنی مشخص نشده است. به نظرمی رسد این 

 ،LDL-Cبر عوامل خطرزا مثل کاهش  ریتأث قیاز طرعامل 

خود  نقش HDL شیافزا گلیسیریدوتری کاهش تام، کلسترول

  .(11)کندرا ایفا می

 2113در سال همکاران و  Matsuzawaی که ادر مطالعه

فعالیت داد نشان  جینتا روی بیماران همودیالیزی انجام دادند،

ی تحرککم کهیطوربه ،است HDL-Cبدنی مرتبط با سطح 

در  .(12)در بیماران دارد C-HDLسطح  با کاهشارتباطی قوی 

 انجام دادند، 2113در سال و همکاران  Stewartی که امطالعه

رصد از بیماران مبتالبه بیماری عروق د 46داد نشان  جینتا

تشخیص بیماری قلبی  با قبل سهیدر مقاکرونری قلب 

نشانگر ضرورت تغییر سبک  هااین آمار .(13)ی داشتندتحرککم

 بیماری قلبی است.  نیمنظور حذف عوامل خطرآفرزندگی به

به اینکه نداشتن فعالیت کافی عوامل خطرزایی  با توجه

یی سطح لذا شناسا، دهدیمرا افزایش  بیماری قلبی کرونری

بیماری قلبی عروقی و  مستعد بهفعالیت بدنی و عوامل 

 ریوممرگتواند به کاهش معلولیت و افراد می موقعبهپیشگیری 

 یارتقای و درنهایت و عروقناشی از عوامل خطرزایی قلبی 

 . (14)زندگی کمک کند سطح
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 یهایماریجزء ب یعروق یقلب یهایماریب نکهیبا توجه به ا

 سطح شیافزااعتقاد که  نیو ا هستند یریشگیقابل پ یول عیشا

و  یزندگ تیفیر کد ییبسزا نقش تواندمی یبدن تیفعال

و  تیاهم باشد، داشته یو عروق یقلب مارانیب یماریب یامدهایپ

 یسرم و عوامل خطرزا یدیپیل لیپروفا بر یبدن تینقش فعال

وجود  نیو همچن وکاردیکتوس مانفار ژهیوبه یو عروق یقلب

رابطه، پژوهشگران بر آن شدند تا  نیآمار متناقض در ا

 عوامل و یبدن تیفعال سطح یبررسهدف  با ی راامطالعه

 سکتهمبتالبه  مارانیب در آن با مرتبط یو عروق یقلب یخطرزا

 د.انجام دهن یقلب

 روش بررسی

در  توصیفی تحلیلی مقطعی از نوع یک پژوهش این مطالعه

مبتالبه  شامل بیماران پژوهشجامعه بود که  44سال 

به مرکز آموزشی درمانی دکتر  کنندهمراجعه انفارکتوس قلبی

 بود. حشمت رشت )تنها مرکز قلب و عروق استان گیالن(

بود و طبق  در این مطالعه در دسترس یریگروش نمونه

 میوکارد مبتالبه انفارکتوس ماریب 181فرمول حجم نمونه 

ی ارهایمع شدند. وارد مطالعه CCUبستری در بخش لبی ق

مطالعه شامل تشخیص انفارکتوس میوکارد قلبی با  ورود به

 HSCRPحاد التهابی ) در فازی که مارانیب پزشک بود. دییتأ

کردند، از مطالعه یا داروهای ضدالتهابی مصرف می باال( بودند

وب در خارج شدند. این مقاله منتج از طرح تحقیقاتی مص

 اخالق کد و 44152734 با کددانشگاه علوم پزشکی گیالن 

IR.GUMS.REC.1394.243 است. 

و  قسمت اطالعات دموگرافیکسه  مشتمل بر ابزار تحقیق

سابقه ابتالی اعضای تأهل،  تی)سن، جنس، وضععوامل بالینی

و ی چرب ابتال به دیابت، سابقه خانواده به بیماری قلبی،

بالینی شامل  ، عوامله بدنی(و شاخص تود فشارخون

اول بدو ورود به  ساعت 48تا  ساعت 24های آزمایش

نامه پرسشو  CHOLو  LDL ،HDL ،TGبیمارستان مانند 

در ها آزمودنی . ابتدا مشخصاتبودسطح فعالیت بدنی بررسی 

به ترتیب با  قد وزن و ازآنپسمشخصات فردی ثبت شد.  برگه

از ی ریگخون مرحله ی شد.ریگازهاندی ثابت واریمتر دترازو و 

یکسان از نظر محیط  طیدر شراناشتا  صورتبهها تمام آزمودنی

 الغر، عنوانبه 5/18و زمان انجام گرفت و مقادیر کمتر از 

و مساوی یا باالتر از  وزناضافه عنوانبه 25ی یا باالتر از مساو

 چاق ثبت شد. عنوانبه 31

 نامهپرسشدنی از منظور تعیین سطح فعالیت ببه

شامل  این ابزار شد. سطح فعالیت بدنی بک استفاده استاندارد

سه قسمت فعالیت بدنی زمان کار، ورزش و فعالیت بدنی 

صورت زمان اوقات فراغت است که به ی دررورزشیغ

. شودیتکمیل می یک ماه قبل هاتیدهی از فعالخودگزارش

اول مربوط  سؤال 8 است که سؤال 16ابزار در کل شامل  نیا

بعدی مربوط به فعالیت زمان  سؤال 4 به فعالیت زمان کار،

به فعالیت زمان اوقات فراغت  آخر مربوط سؤال 4ورزش و 

نامه چندین پرسش وجود بخش این پرسش هر در .است

تا پنج امتیاز برای آن در  یاصورت مقیاس رتبهکه به دارد

 یلیخ ای شهیتا همنظر گرفته شده است و دامنه آن از هرگز 

فعالیت  سؤاالت است. در قسمت ترنیتر تا خیلی سنگسبک

زمان کار، ورزش و اوقات فراغت بعد از جمع نمرات هرچه 

تر باشد، سطح فعالیت بدنی نزدیک 5ی به عنی نمره بیشتر

هر حیطه  در .است زمان کار، ورزش و اوقات فراغت بیشتر

و مجموع  شودمحاسبه می سؤاالتمیانگین مجموع 

 13 تا 3که در دامنه  دهدیم دستبهها نمره کل را میانگین

بک و همکارانش  رااعتبار و روایی این آزمون . خواهد بود

رابطه بین اولین آزمون  هاآن اند.کردهگزارش  1482در سال 

و آزمون مجدد را پس از سه ماه روی سه شاخص کار، 

ترتیب همبستگی ورزش و اوقات فراغت آزمون کردند و به 

دست سه شاخص فوق به یرا برا 74/1و  81/1، 88/1

حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این  در مطالعه .(15)آوردند

را  سؤاالتآمد که پایایی درونی  دستبه 64/1نامه پرسش

 کند. می دییتأ

نامه و پس از کسب ی اطالعات از طریق پرسشآورجمع

دادن در زمینه طمیناناجازه واحدهای مورد پژوهش و ا

ها با داده لیوتحلهیتجز ماندن اطالعات انجام شد.محرمانه

 سهیمقای برا انجام شد. 21نسخه  SPSSافزار نرماستفاده از 

های مختلف واحدهای پژوهشی سطح فعالیت بدنی بین گروه

از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شد. همچنین 

 شاخص فعالیت بدنی با سن، نمرهگی منظور بررسی همبستبه

بدنی و هریک از پارامترهای آزمایشگاهی از ضریب  توده

ی داریمعن سطح همبستگی ناپارامتری اسپیرمن استفاده شد.

 شد. نظر گرفته در 15/1ها تمام آزمون
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 هایافته

 مشخصات فردی و اجتماعی واحدهای مورد پژوهش و 

شده به ترتیب در بررسینیز توصیف پارامترهای آزمایشگاهی 

شده مرد و درصد از افراد مطالعه 66آمده است.  2و  1جدول 

 دامنهو  31/12معیار سال )با انحراف 62میانگین سنی بیماران 

 سال( بود. 41تا  36سنی 

( =131/1Pکار ) طهیحمتوسط نمره سطح فعالیت بدنی در 

از زنان  ی بیشترداریمعن طوربه( در مردان =111/1Pو در کل )

 طوربه( در زنان >111/1P)اوقات فراغت  طهیدر حو 

اما در حیطه ورزش بین دو ؛ ی بیشتر از مردان بودداریمعن

 (. 3( )جدول =624/1Pی مشاهده نشد )داریمعنجنس تفاوت 

 و  داریمعناگرچه سن واحدهای مورد پژوهش همبستگی 
 

 مشخصات دموگرافیک واحدهای پژوهش عیتوز .9جدول 

 مشخصات فردی و اجتماعی
 فراوانی

 درصد تعداد

 جنس

1/66 114 مرد  

4/33 61 زن  

 111 181 جمع

میزان تحصیالت 

 بیمار

سوادیب  81 45 

پلمید ریز  58 2/32  

 15 27 دیپلم

هیتحصیالت دانشگا  14 8/7  

 111 181 جمع

 شرایط زندگی

3/18 33 تنها  

4/23 43 با همسر  

ندانبا همسر و فرز  83 1/46  

7/11 21 با فرزندان  

 111 181 جمع

 شغل اصلی بیمار

3/18 33 بازنشسته  

 5 4 کارگر

4/3 7 کارمند  

1/26 47 شغل آزاد  

دارخانه  53 4/24  

2/17 31 غیره  

 111 181 جمع

 محل سکونت

 71 126 شهر

 31 54 روستا

 111 181 جمع

ها و نیز ریک از حیطهمعکوسی با سطح فعالیت بدنی در ه

)ضریب  است، شدت آن ضعیف دهدیمها نشان آن درمجموع

 طهیحهمبستگی خطی سن و سطح فعالیت بدنی درمجموع سه 

 (.=r= ،113/1P-224/1شده: بررسی

 و اوقاتهای کار همچنین سطح فعالیت بدنی در حیطه

ی نداشت داریمعنفراغت با سطح تحصیالت بیماران ارتباط 

کار و اوقات  طهیحبرای  =221/1Pو  =411/1Pیب )به ترت

ها نشان دادند سطح فعالیت بدنی بیماران فراغت(. اگرچه داده

ورزش با سطح تحصیالت همبستگی خطی مستقیم و  طهیدر ح

، =241/1rهمبستگی ضعیف بود ) اندازهی دارد، داریمعن

111/1P= سکونت افراد در شهر یا روستا با سطح فعالیت .)

ی داریمعنفراغت رابطه  و اوقاتها در حیطه ورزش آنبدنی 

نداشت، اما در حیطه کاری، سطح فعالیت بدنی افراد ساکن در 

)میانه  روستا بودافراد ساکن در  از ی بیشترداریطور معنبهشهر 

به ترتیب در ساکنان شهر و  88/2و  63/2سطح فعالیت  نمره

 (. =124/1Pروستا، 

و بین شاخص توده بدنی، سابقه ابتال به بیماری فشارخون 

و نیز سابقه ابتالی اعضای  ابتیو دی انهیزمی هایماریب

فعالیت بدنی  با سطحی قلبی هایماریبخانواده بیمار به 

ی مشاهده نشد )برای داریمعنواحدهای مورد پژوهش ارتباط 

 (.<15/1Pها تمام بررسی

و سطح  یبدن تیسطح فعال نیها نشان دادند بداده

 یداریمعن یخط یهمبستگ LDLو  HDLکلسترول خون، 

 اگرچه نیهمچن(. <15/1Pها یتمام بررس یوجود نداشت )برا

و  کار طهیح در یبدن تیفعالبا سطح  گلیسیریدتری سطح

 نشان را یمعکوسو  داریمعن یخط یهمبستگ فراغتاوقات 

و  =r-154/1 بیترتبه ) بود فیضع زینها رابطه نیا شدت داد،

163/1-r=  148/1باP=  134/1وP= یبدن تیسطح فعال یبرا 

 .کار و اوقات فراغت( طهیح

 
شده واحدهای توصیف پارامترهای آزمایشگاهی بررسی. 2جدول 

 پژوهش

(حداکثر-میانه )حداقل پارامتر آزمایشگاهی  

(387-81)156 لیتربر دسی گرمیلیمکلسترول،   

(441-37)117 لیتربر دسی گرمیلیمگلیسیرید، تری  

LDL ،(41/268-6/15)1/41 لیتربر دسی گرمیلیم  

HDL ،(282-18)34 لیتربر دسی گرمیلیم  
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 شده به تفکیک جنسیتهای بررسیفعالیت بدنی در کل و حیطه نمرهتوصیف  .9جدول 

فعالیت بدنی طهیح  P زنان مردان کل 

 کار

75/2 میانه  75/2  63/2  131/1  

میان چارکی دامنه  16/3-25/2  28/3-38/2  14/3-13/2   

حداقل-حداکثر  38/4-25/1  38/4-25/1  11/4-38/1   

 ورزش

75/1 میانه  75/1  51/1  624/1  

میان چارکی دامنه  11/2-51/1  11/2-51/1  11/2-51/1   

حداقل-حداکثر  11/4-11/1  11/4-11/1  51/3-11/1   

 اوقات فراغت

11/2 میانه  25/2  75/2  111/1>  

میان چارکی دامنه  51/2-75/1  51/2-11/2  25/2-51/1   

حداقل-حداکثر  25/4-11/1  25/4-25/1  11/3-11/1   

 کل

51/6 میانه  88/6  16/6  111/1  

میان چارکی دامنه  51/7-75/5  75/7-44/5  14/7-25/5   

حداقل-حداکثر  13/11-75/3  13/11-75/3  75/4-13/4   

 

 بحث

 ریوممرگعلل  نیترمهمی و عروقی یکی از ی قلبهایماریب

ها . عوامل خطرزای این بیماری(15)ودشیمدر جهان محسوب 

باال، چاقی و ...  فشارخونشامل سن، جنس، چربی خون باال، 

ی قلبی و عروقی هایماریب. فعالیت بدنی خطر ابتال به (3)هستند

سطح . مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط (6)دهدیمرا کاهش 

 مبتالبهفعالیت بدنی با برخی عوامل خطرزای قلبی در بیماران 

انفارکتوس میوکارد صورت گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن 

بود که سطح فعالیت بدنی با جنس و محل سکونت ارتباط 

ی دارد، ولی با سن، سطح تحصیالت، سابقه ابتالی داریمعن

ی هایماریب به ابتال سابقه اعضای خانواده به بیماری قلبی،

، TG سطح ی، دیابت، فشارخون و سطوح کلسترول،انهیزم

HDL  وLDL  ی ندارد.داریمعنارتباط 

در مطالعه حاضر متغیر سن ارتباط معکوس اما ضعیفی با 

سطح فعالیت بدنی داشت. در این راستا نتایج مطالعه 

Florindo ( 2113و همکاران)(4)  با نتایج مطالعه حاضر مغایر

نیا و همکاران روی رحمانی مطالعه. نتایج مطالعه حاضر با بود

روی  (11)و مطالعه اعتماد و همکاران (3)مردان سالمند 

در این مطالعات نیز ارتباط  کهیطوربهدانشجویان همسو بود، 

 ی بین این دو متغیر مشاهده نشد.داریمعن

نبود ارتباط معکوس بین سن و سطح فعالیت بدنی را شاید 

 جیتدربهتوجیه کرد که با افزایش سن و کهولت،  گونهنیاان بتو

کند که این های جسمی و روحی بروز میمشکالت و ناتوانی

دهد. از مشکالت توانایی انجام فعالیت را در افراد کاهش می

را شاید بتوان با توجه به اینکه  هاافتهطرفی وجود تناقض در ی

، اندبودهی مختلفی ی سنهاگروهروی  شدهانجاممطالعات 

 توجیه کرد.

یکی دیگر از عوامل مرتبط با سطح فعالیت بدنی در مطالعه 

مردان نمره سطح فعالیت بدنی  کهیطوربهحاضر جنس بود، 

باالتری نسبت به زنان داشتند؛ در این راستا نتایج مطالعه 

Florindo نیز ارتباط  (3)و رحمانی و همکاران  (4)و همکاران

را بین سطح فعالیت بدنی با جنس نشان دادند که با ی داریمعن

مطالعه عرب  نیهمچن .استاین یافته از مطالعه حاضر همسو 

داد در زنان بین سطح  نشان انجام شد 1348سال ی که در مؤمن

باسن و شاخص  دور ،دور کمرهای فعالیت بدنی و شاخص

گر . از نظر پژوهش(16)ی وجود داردداریمعنتوده بدنی رابطه 

شاید وجود سطح فعالیت بدنی کمتر در زنان را به دلیل وجود 

 وظایف متعدد آنان در منزل و خارج از منزل بتوان توجیه کرد.

از دیگر عوامل مرتبط با سطح فعالیت بدنی در این مطالعه 

ساکن در شهر سطح فعالیت  افراد کهیطوربهمحل سکونت بود، 

در این رابطه  شدهجامانبدنی بیشتری داشتند. در مطالعات 

شده ی نشده که آیا به دلیل تفاوت در متغیرهای بررسیااشاره

یا خیر. شاید اگر این متغیرها در مطالعات  استدر مطالعات 

 شد. ی مشاهده میداریمعنشد، ارتباط بررسی می شدهانجام

در رابطه با وجود ارتباط بین محل سکونت و سطح 

توجیه کرد که استفاده از  گونهنیاان فعالیت بدنی نیز شاید بتو

ها در افراد شهرنشین ی اطالعاتی جدید و رسانههایفناور

ی و ایجاد آگاهی در رابطه با انجام رساناطالعو  بیشتر است
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گیرد فعالیت بدنی و فواید آن نیز بیشتر در این افراد صورت می

نیز و به دنبال آن اماکن و تجهیزات ورزشی برای انجام ورزش 

 .استبرای افراد شهرنشین فراهم و در دسترس 

ی هایماریبدر مطالعه حاضر ارتباطی بین سابقه ابتال به 

و سطح  HDL ،LDLی، فشارخون، سطوح کلسترول، انهیزم

ی از پارامترها TGفقط با سطح  فعالیت بدنی مشاهده نشد.

راستای نتایج  در بیوشیمی خون ارتباط ضعیفی مشاهده شد.

و همکاران در پژوهش خود در  سرشتکینحاضر،  مطالعه

دریافتند ارتباط معناداری بین سطح فعالیت بدنی و  1347سال 

. (17)های سنی مختلف وجود نداردسن با فشارخون در رده

و  Matsuzawaمطالعه  در ،حاضرمغایر با نتایج مطالعه 

 داریمعنو فعالیت فیزیکی ارتباط  HDLهمکاران بین سطح 

 رحمانی و همکاران نیز ارتباط در مطالعه. (12)ده شدمشاه

، TG ،LDLی بین سطح فعالیت بدنی با کلسترول، داریمعن

HDL  و فشارخون مشاهده شد. در همان مطالعه بین سطح

ی داریمعنو کلسترول تام مردان ارتباط  LDLفعالیت بدنی با 

در  .(3)وجود نداشت داریمعنارتباط  HDLوجود داشت، اما با 

مطالعه اعتماد و همکاران نیز بین سطح فعالیت بدنی با 

و  TGوجود داشت، ولی با  داریمعنارتباط  LDLکلسترول و 

HDL نتایج مطالعه سوری و  .(11)ارتباط وجود نداشت

میانگین سطح هموسیستئین سرم در داد ( نشان 1345همکاران )

ی ردایمعنگروه فعالیت بدنی نسبت به گروه شاهد کاهش 

ی داریمعنی خون تفاوت هایچربدر میزان  ؛ اماداشته است

 .(18)فعالیت بدنی و شاهد وجود نداشت بین دو گروه

را  هاافتهپژوهشگر معتقد است شاید وجود تفاوت در ی

در  ذکرشدهبتوان با توجه به این توجیه کرد که مطالعات 

های مختلف از نظر سنی، جنسی، فرهنگی، اقلیمی گروه

 متفاوت بوده است. هاآنگرفته و جامعه پژوهش  صورت

 گیرینتیجه

 سطح دهدیمهای این پژوهش نشان ی یافتهطورکلبه

 دچار مارانیب یشگاهیآزماهای شاخص بهبودی، بدن تیفعال

ارتباط معناداری  نیهمچن .دارد دنبال به را وکاردیم انفارکتوس

، نیبنابرا ؛ها و سطح فعالیت بدنی مشاهده شدبین این شاخص

به فعالیت بدنی از  توجه توجه به اینکه سبک زندگی وبا 

 هیتوصسالمت و تندرستی افراد است،  کنندهنییتععوامل 

 نیدر اآموزشی مربوط به برنامه درمانی  مداخالت شودیم

ی نیبشیپتواند در های این مطالعه میافتهی بیماران انجام شود.

ئوالن دانشگاه کمک کند تا ی قلبی و عروقی به مسهایماریب

استراتژی الزم در این خصوص را اتخاذ کنند. همچنین نتایج 

 محل ،تأهل وضعیت اشتغال، نیداد بنشان  آمدهدستبه

 .وجود نداردوجود عوامل خطر تفاوت  زانیبا مسکونت و ... 

 ها در بالینکاربرد یافته

یت انجام فعال شودیمحاضر توصیه  مطالعهبر اساس نتایج 

بدنی منظم و صحیح در برنامه درمانی و مراقبتی بیماران قلبی، 

شود. با توجه به عوامل مرتبط  گنجانده در زنان خصوصبه

حاصل از نتایج مطالعه، با افزایش سطح فعالیت بدنی منظم و 

ی هایماریبصحیح برای بیماران، شاید بتوان از خطر پیشرفت 

با توجه به اهمیت و قلبی و عروقی پیشگیری کرد. همچنین 

ی در ترعیوسی قلبی و عروقی، مطالعات هایماریبشیوع زیاد 

بردن به منظور پیو بررسی عوامل بیشتر به تربزرگحجم نمونه 

شود که بتواند در بهبود شرایط این روابط علّی پیشنهاد می

 باشد. کنندهکمکبیماران 

 توان به خودابرازیهای این پژوهش میاز محدودیت

 نامه سطح فعالیت بدنی بیماران اشاره کرد.پرسش

 مالحظات اخالقی

مقاله تمام اصول اخالقی شامل گرفتن رضایت  نیدر ا

و تمایل برای خروج از مطالعه در  کنندگانشرکتآگاهانه از 

 بودن اطالعات رعایت شده است.هر زمان و اصل محرمانه

 حامی مالی
شگاه علوم پزشکی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دان

 گیالن از این پژوهش حمایت مالی کرده است.

 مشارکت نویسندگان 

ی هابخشو نگارش همه  اجرا همه نویسندگان در طراحی،

 پژوهش حاضر مشارکت داشتند.

 تعارض منافع
تعارض منافعی در چاپ این مقاله  گونهچیهنویسندگان 

 اعالم نکردند.

 تشکر و قدردانی

و دانشگاه علوم پزشکی گیالن از معاونت پژوهشی 

طرح  نیدر اتمام بیمارانی که و دکتر حشمت  مارستانیب

 کنیم.تشکر می مانهیصم شرکت کردند،
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