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  چكيده
به عنوان يك فاكتور ) Heart Rate Recovery )HRRنقش  ،هاي اخير انجام شده استدر مطالعات زيادي كه طي سال :سابقه و هدف

و شدت درگيري عروق به خوبي شناخته شده ) CAD( كارآمد در پيش گويي احتمال مرگ و مير بيماران مبتال به بيماريهاي عروق كرونر
 . انسدادي مورد بررسي قرار گرفت CADو ابتال به  HRRدر اين مطالعه ارتباط بين  .است

به دليل درد قفسه سينه   1/10/92تا  1/10/91در اين مطالعه بيماراني كه از تاريخ  .انجام گرفت Diagnosticتحقيق به روش  :بررسي روش
سپس در  .گرفتندابتدا بيماران تحت انجام تست ورزش قرار مي .به بيمارستان لقمان حكيم مراجعه كرده بودند تحت بررسي قرار گرفتند

اي درخواست  اگر تست ورزش منفي بود اسكن هسته، اما .گرفتندقرار مي نژيوگرافي كرونرآت صورتي كه تست ورزش مثبت بود بيماران تح
و در صورتي كه اسكن مثبت بود  شدندميدر نظر گرفته  Non CADاي  هم منفي بود اين بيماران در صورتي كه اسكن هسته .مي شد

نژيوگرافي توسط يك اينترونشنيست آنتايج  .شدايق اول و دوم محاسبه  ميدق HRR ،پس از انجام تست ورزش .شدنژيوگرافي كرونر انجام ميآ
  .مستقل بدون اطالع از نتيجه تست ورزش تفسير شد

 8دقيقه اول غير طبيعي و  HRR )درصد 10( بيمار 11 مرد بودند، )درصد 3/61( نفر 65زن و  )درصد7/38( نفر 41بيمار كه  106از :هايافته
 81بارز و  CADمبتال به  )درصد 6/23( نفر 25 ،نفر مورد مطالعه 106از  دقيقه دوم غيرطبيعي داشتند و در آنژيوگرافي HRR )درصد 8( بيمار
  .بودند non significant CAD) درصد 4/76( نفر

م به ترتيب درصد و در دقيقه دو 8/81درصد و ارزش پيش بيني منفي دقيقه اول  2/38ارزش پيش بيني مثبت دقيقه اول  :گيرينتيجه
بارز را ندارند و   CADدقايق اول و دوم قدرت پيش گويي  HRRرسد كه  نتايج به نظر مي .)p>9/0( محاسبه شد درصد 75درصد و  6/80

   .بارز استفاده كرد  CADبراي تشخيص  HRRتوان از الاقل در شرايط فعلي نمي

   .آنژيوگرافي بيماري عروق كرونر، تست ورزش، :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
از ) CAD= Cronary Artery Disease(درگيري عـروق كرونـر  
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هـاي عـروق كرونـري    شيوع  بيماري ،در شهر تهران انجام شد
بـر اسـاس    CADتشخيص قطعي  ).1( درصد برآورد شد 8/21

و  ايســتهاســكن ه ولــي از تســت ورزش، ،آنژيــوگرافي اســت
غيرتهـاجمي بيمـاري عـروق     استرس اكو نيز بـراي تشـخيص  

هـاي  اين روش False Positiveاما اگر  .شوداستفاده مي كرونر
دليـل تحـت درمـان غيـر الزم     بـي   بيمار ،تشخيصي باال باشد

تست تشخيصـي   False Negativeگيرد و اگر  دارويي قرار مي
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 HRR ).2( ل داردباال باشـد بيمـار رهـا و عـوارض را بـه دنبـا      
(Heart Rate Recovery)   هـاي قابـل انـدازه    يكـي از شـاخص

گيري بر اساس نتايج تست ورزش است كه بر اساس تفاوت در 
تعداد ضربان قلب حداكثري بيماران و دقـايق مختلـف در فـاز    

در مطالعات زيادي كـه   .آيدريكاوري پس از تست به دست مي
به عنـوان يـك    HRRش نق ،طي ساليان اخير انجام شده است

فاكتور كارآمد در پيشگويي احتمال مرگ و مير بيماران مبـتال  
 ). 3( هاي عروق كرونر به خوبي شناخته شده استبه بيماري

غيـر نرمـال در    HRRچنين مطالعاتي در رابطه با ارتبـاط   مه
و شدت درگيري عروق كرونري بر اساس نتـايج   CADبيماران 

هنگامي كـه بيمـار در    HRR ).4( آنژيوگرافي انجام شده است
دراز كشيده باشـد   supineفاز پس از تست ورزش در وضعيت 

در دقيقه اول در صورتي غير نرمال در نظر گرفته مي شود كه  
يا كمتر باشد و در دقيقه دوم در صورتي غير نرمال در نظر  18

بـه   HRRبه طـور كلـي    .يا كمتر باشد 22گرفته مي شود كه 
ربان قلب پس از فعاليت به دليـل تاثيرگـذاري   كاهش تعداد ض

اما سوال اين است كـه   .)2،3( سيستم پاراسمپاتيك اشاره دارد
اول و دوم در تشخيص درگيري عـروق كرونـر تـاثير     HRRآيا 

  !دارد يا نه؟
نشـان داده   2011در مطالعه دكتر غفاري و همكاران در سـال  

رتبـاط وجـود   ا CAD دقيقه اول و ابتال به  HRRشده كه بين 
ارزش اخباري مثبـت و منفـي   و  اختصاصيت دارد و حساسيت،

 درصد 48 درصد و 3/83 درصد، 7/72 درصد، 4/63به ترتيب 
  ).2( بودند

و همكـاران در رابطـه بـا اهميـت      Michael Jبر اساس مطالعه 
HRR   در دو دقيقه اول ريكاوري پس از تست ورزش در پـيش

 روق كرونـري در مـردان،  بيني مورتاليتي و وجـود بيمـاري عـ   
HRR باشد و مي ييك فاكتور پروگنوستيك پررنگHRR   غيـر

هـاي عـروق كرونـر    نرمال دقيقه دوم در پـيش بينـي بيمـاري   
  ).4( كاربرد دارد
و همكارانش در سال  Mathieu Gaydaاي كه توسط در مطالعه

در مـورد   HRRگويي كننده نقش پيش ،به چاپ رسيد 2012
CAD ر اين مطالعه از بين بيمـاران  د. سنجيده شدCAD   كـه

كاتتريزاســيون قلبــي شــده  1974-1979در فاصــله ســالهاي 
در  .درصد بيماران داراي تسـت ورزش اوليـه بودنـد    15 بودند،

پس از ريكـاوري انـدازه گيـري     3در دقيقه  HRRاين بيماران 
نفــر  1842نرمــال و  HRRنفــر  2255 ،در ايــن مطالعــه .شــد

HRR تند و چنين نتيجه گيري شـد كـه   غير نرمال داشHRR 
شاخصي ساده و مفيد براي ارزيابي و پيش بيني مرگ  3دقيقه 

  ).5( است CADو مير در پيگيري طوالني مدت بيماران 

خوانيم مي 2012و همكاران در سال  Johnson NPدر مطالعه 
دقيقه اول در پـيش   HRRكه اگرچه ارزش پيش گويي كننده 

ولـي   ،دن بيماران به اثبـات رسـيده اسـت   ميزان زنده مان بيني
دير هنگام در تست ورزش به  HRRهنوز ارزش پروگنوستيك 
 Late HRR ،طبق نتايج اين مطالعه .خوبي شناخته نشده است
داري با مرگ و مير بيماران مـرتبط  يغير نرمال به صورت معن

  ).Hazard ratio=) (6%28/5( بود
ـ   داراي  ،ه خواهـد آمـد  اين تحقيقات آنچنان كه در بحـث مقال

باشند كه به هـر حـال اسـتدالل آنهـا توجيـه      هايي ميكاستي
تسـت   HRRلذا اين تحقيق جهت بررسي تـاثير   ؛كننده نبوده

ورزش با تشـخيص درگيـري بـارز عـروق كرونـر در مـراجعين       
   . انجام گرفت 92بيمارستان لقمان در سال 

  
  مواد و روشها

كليه  .تشخيصي انجام گرفت تحقيق به روش كار آزمايي باليني و
مورد بررسـي   ،بيماراني كه با درد قفسه سينه مراجعه كرده بودند

، عوامـل  جـنس ، خصوصيات اين بيماران از نظر سن .قرار گرفتند
با  Bruceتست ورزش به روش  .و مصرف داروها ثبت شدندخطر 

تست ورزش در صورتي مثبـت در   .انجام گرفت Mortaraدستگاه 
نوار قلبي بيماران حين تست ورزش  STد كه قطعه نظر گرفته ش

و يـا    Horizontalميلي متر نسبت به خط پايـه نـزول    1حداقل 
Down slope  ضربان  3ميلي ثانيه در حداقل   80به مدت حداقل

بيمـاران بـا نتيجـه     .ليد مجاور داشته باشند 2پشت سر هم و در 
اني كه تسـت  مثبت تست ورزش كانديد آنژيوگرافي شدند و بيمار

اي قرار گرفتنـد كـه اگـر    ورزش منفي داشتند تحت اسكن هسته
نتيجه اسكن منفي از مطالعه حذف و اگر اسـكن مثبـت داشـتند    

بيماراني كـه بـا درد قفسـه سـينه      .تحت آنژيوگرافي قرار گرفتند
ــد  ــرده بودن ــه ك همگــي تحــت تســت ورزش و   ،تيپيــك مراجع

 .آنژيوگرافي قرار گرفتند

انجام شد و اگـر تنگـي بـاالي      Zimensدستگاه  آنژيوگرافي با
بـارز   CADدرصد در عروق كرونري وجود داشت به عنوان  70

در آن نتـايج   كـه  تلقي و در غير اين صورت سـالم تلقـي شـد   
ارزش پـيش بينـي مثبـت    ميـزان   .ارائه شـده اسـت   1جدول 

)Positive predictive value(  ــي م و ــيش بين ــيارزش پ  نف
)Negative predictive value(  ــوگرافي و ــت  HRRآنژي تس

ورزش جهت تشخيص درگيري عـروق كرونـر تعيـين و تـاثير     
HRR   دقيقه اول و دوم جهت پيش گويي درگيري بارز عـروق

   .ها مورد قضاوت آماري قرار گرفتكرونر با آزمون نسبت
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  هايافته
بيمـار كــه بـا درد قفسـه ســينه بـه اوژانــس      106تحقيـق روي  
تعـداد   .انجام گرفت ،ن حكيم مراجعه كرده بودندبيمارستان لقما

 .مرد بودند )درصد 3/61(نفر 65زن و  )درصد 7/38( نفر 41

 88و حـداكثر   24بـا حـداقل    4/53±1/12سن آنهـا  ميانگين 
 24 ،درصـد ديـابتي   16 .سـال بـود   50سال و نماي سني آنها 

 ليپيـدمي ديسدچار  درصد  14، درصد مبتال به فشارخون باال
كردنـد  درصد دارو مصرف مـي  35 .بودنددرصد سيگاري  24و 

درصد بلوك كننـده كانـال كلسـيم     5و بتابلوكر  درصد 30كه 
  .كردندمصرف مي

  
 HRRو به تفكيـك   CADبر حسب ابتال به  توزيع بيماران .1جدول 

    طبيعي و غير طبيعي
  CADابتال به            

 
HRR 

 جمع كل دارد ندارد

 95 16 79 طبيعي دقيقه اول

 11 9 2 دقيقه اول غير طبيعي

 98 9 79 دقيقه دوم طبيعي

 8 6 2 دقيقه دوم غير طبيعي

  
دقيقه اول و دوم تست ورزش براي ابتال بـه   HRR مقايسه .2جدول 

CAD بارز  
  
جمع قدرت تشخيصي 
 مثبت كاذب و منفي كاذب مثبت واقعي و منفي واقعي 

HRR  
106 18 88دقيقه اول
106 21 85دقيقه دوم

  
 )درصـد  6/23(نفـر   25آنژيـوگرافي  ، نفر مـورد مطالعـه   106ز ا

توزيـع   .منفـي بـود   )درصـد  4/76(نفـر   81آنژيوگرافي مثبت و 
بـه   و )بـارز  CADابـتال بـه   ( بيماران بر حسب نتيجه آنژيوگرافي

دهد ارائه شده است و نشان مي 1 در جدول HRRتفكيك زمان 
  :كه
 3/83دقيقه اول نرمال باشد آن فرد با اطمينـان   HRRر اگ )1

 3/83نفـي  ارزش پـيش بينـي م  ( بارزاسـت  CADدرصد فاقد 
دقيقه اول غير طبيعـي باشـد بـا اطمينـان      HRRو اگر) درصد

 بارزاسـت  CADتوان گفت كه فـرد مبـتال بـه    درصد مي 8/81
  .)درصد 8/81مثبت  ارزش پيش بيني(
درصـد   6/80باشد با اطمينان دقيقه دوم طبيعي  HRRاگر )2

 ارزش پـيش بينـي  ( بارزاستCAD توان گفت كه فرد فاقد مي

دقيقه دوم غير طبيعي باشد بـا   HRRو اگر) درصد 6/80منفي 
 بارز است CADتوان گفت فرد مبتال به درصد مي 75اطمينان 

  ).درصد 75مثبت ارزش پيش بيني (
ي ابـتال بـه   دقيقه اول و دوم تست ورزش برا HRR مقايسه )3

CAD  دهد كـه در  ارائه شده است و نشان مي 2بارز در جدول
 17(مـورد   18منفي كـاذب و مثبـت كـاذب     دقيقه اول ميزان

 بـود  )درصد 8/19(مورد  21و در دقيقه دوم به ترتيب  )درصد
و آزمون آماري نشان داد كـه ايـن اخـتالف بـه لحـاظ آمـاري       

   ).p>9/0( دار نيستيمعن
  

  بحث
از ) CAD= Cronary Artery Disease( روق كرونـر درگيري ع

هاي قابل يكي از شاخص HRR ).1( باشدهاي شايع ميبيماري
گيري بر اساس نتايج تست ورزش اسـت كـه بـر اسـاس     اندازه

تفاوت در تعداد ضربان قلب حداكثري بيماران و دقايق مختلف 
طي ساليان اخير .در فاز ريكاوري پس از تست به دست مي آيد

غيـر نرمـال در بيمـاران     HRRمطالعاتي در رابطـه بـا ارتبـاط    
CAD    ــايج ــر اســاس نت ــري ب ــروق كرون ــري ع و شــدت درگي

 HRRاز آنجـا كـه محاسـبه     ).4( آنژيوگرافي انجام شده اسـت 
طبق مطالعـات انجـام شـده بـه      ،كاري آسان و كم هزينه است

فاكتوري مناسـب جهـت پـيش گـويي      HRRنظر مي رسد كه 
كرونر در بيماران مراجعه كننـده بـا درد قفسـه    درگيري عروق 

سينه و تعيين ضرورت انجام آنژيوگرافي و پـيش بينـي نتـايج    
با در نظر گرفتن مـوارد   ).8، 6(حاصل از آنژيوگرافي مي باشد 

غيرنرمـال بـا    HRRفوق اين مطالعه جهت بررسي ارتباط بين 
 تحقيـق نشـان داد كـه منفـي    . انجام گرفت بارز CADابتال به 

كاذب و مثبت كاذب تست ورزش و آنژيوگرافي در دقيقـه اول  
ضمن اينكه ارزش  .درصد بود 8/19درصد و در دقيقه دوم  17

درصد و ارزش پـيش بينـي    2/83پيش بيني مثبت دقيقه اول 
درصـد و   6/80درصد و در دقيقه دوم بـه ترتيـب    8/81منفي 

دهـد  ما مقاله مشابهي ييدا نكـرديم كـه نشـان    . درصد بود 75
ارتباط وجـود نـدارد تـا بتـوان      بارز CADو ابتال به  HRRبين 

هاي مغاير با پژوهش اما يافته ،تفسير و تحليلي روي آنها داشت
ما در مقاله ارايه شده توسط دكتر غفـاري و همكـاران كـه دو    

كـه   اند بـدين صـورت بـود   سال قبل منتشر شده گزارش كرده
بـت و منفـي بـه    مثبينـي  پبشارزش  اختصاصيت، حساسيت،

 درصـد   48 درصـد و  3/83 درصد، 7/72 درصد، 4/63ترتيب 

 ).                                       2( بود
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هـاي  اي كه مبتال به همه تحقيقات است از اين شاخصمسئله
و نمي تواند قـدرت   استدرصد  3/83چهارگانه حداكثر مقدار 

ين حالـت حـدود   زيرا در بهتر ،الزم براي تشخيص داشته باشد
به تعبير ديگر اگر ايـن فـرد تحـت     .درصد خطا وجود دارد 17

درصد موارد اصال بيمار نبوده و مصرف  17درمان قرار گيرد در 
  .داروها نيز عوارض خاص خودشان را دارند

در اين مطالعه با توجه به محدوديت در دسترسي به بيمـاراني  
فقـط   رفته بودنـد، كه از شروع اين پژوهش مورد ارزيابي قرار گ

تـا   1/10/91بيماراني مورد بررسي قرار گرفتنـد كـه از تـاريخ    
به بيمارستان لقمان حكيم مراجعه كرده بودنـد كـه    1/10/92

اين امر موجب كاهش حجـم نمونـه در مقايسـه بـا مطالعـات      
اي با حجم نمونه بيشتر نتايج دقيق و لذا مطالعه .مشابه گرديد

همچنـين در ايـن مطالعـه     .دهـد قابل اعتمادتري به دست مي
HRR       دقايق اول و دوم مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد و ممكـن
 ،در ساير دقايق نتايج ديگري را نشان دهد HRRبررسي   است

وهمكـاران بـين    Mathieu Gaydaهمان گونه كـه در مطالعـه   
HRR  با  3دقيقهCAD 5( دار وجود داشتيارتباط معن.(  

يج اين مطالعه بر خالف ساير مطالعـات  ها و نتابا توجه به يافته
 HRRداري بــين يارتبــاط معنــ انجــام شــده در ايــن زمينــه،

غيرنرمال دقايق اول و دوم با درگيري بارز عروق كرونـر وجـود   
توان با اطمينـان بـااليي از   ندارد و حداقل در شرايط فعلي نمي

اين روش تشخيصي جهـت ارزيـابي درگيـري عـروق كرونـري      
هايي داشتيم كه از جملـه  در اين تحقيق كاستي .استفاده كرد

آنها تعداد كم نمونه آماري و همچنين تعـداد بيشـتر بيمـاران    
Non significant CAD    ــه ــتال ب ــاران مب ــارز  CADازبيم      ب

بـارز بـراي تشـخيص     CADمـورد ابـتال بـه     25باشد كـه  مي
از اين رو نيـاز بـه مطالعـات جـامع و      .باشدتحقيقي كافي نمي

 HRRقيقتر و با نمونه آماري بيشتر جهت بررسي ارتباط بين د
  .غير نرمال با درگيري عروق كرونري وجود دارد

  
  تشكر و قدرداني

از كليه بيماراني كه اجازه دادند مطالعه روي آنها انجام شـود و  
از كليه همكاران و عزيزاني كه ما را در انجام اين پژوهش ياري 

  .ني را داريمنمودند كمال تشكر و قدردا
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