تست ور زش چيست ؟
وقتي كسي دچار درد قلبي مي شودممكن است نوار
قلبي چيز خاصي را نشان ندهد ،اما شك باليني پزشك
به اين سمت است كه رگهاي قلبي بيمار گرفتگي
دلرنئژد در اين موارد با انجام تست ورزش تا حد
زيادي صحت اين مطلب روشن مي شود.

مي شوددر اين شرايط تغييراتي در نوار قلبي  ،فشار خون

فعايت فيزيكي شديد انجام نداده باشيد و همچنين الزم

و ضرباان قلبي ايجاد مي شود كه لبيماري را آشكار مي

است صبحانه سبك بخوريد و سيگار نكشيد و بعضي

سازد اين مو ضوع اساس بوجود آمدن تست ورزش است .

از داروهاي مداخله گر قبلي را كه مانع از افزايش

تست ورزش چگونه انجام مي شود ؟
بيمار در حالي كه به طور مداوم نوار قلب ،فشار خون و
ضربان قلبش ثبت مي شود روي يك دستگاه تردميل راه مي

فعاليت قلب در حين ورزش مي شوند(مانند پرو
پرانولول)در فاصله زماني معين قبل از تست ورزش
تحت نظر پزشك معالج قطع كرده باشد.

مدت زمان الزم براي انجام تست ورزش

اين آزمون يكي از مهمترين روش هاي بررسي

رود و به تدريج سرعت دستگاه اضافه مي شود فاگر بيمار

بيماريهاي كرونر قلب است .زما ي كه بيمار شروع

بتواند تا حد نهايي ضربان مجاز قلبي خود فعاليت كرده و

بر اساس سن ،حد معيني از ورزش و حد اكثر ضربان

به ورزش،خود قلب از همه اعضاي بدن فعال تر بوده و

دچار مشكل نشود تست قطع مي شود و اين به مفهوم منفي

قلب كه بيمار بايد به آدست يابد پيش از شروع ورزش

نياز به خون رساني دارند و بنابراين قلب مجبور است

بودن تست و سالمت افراد است اما در صورتي كه

براي وي مشخص شده و تست تا آن زمان ادامه خواهد

تندتر و قوي تر ضربان بزند به اين ترتيب حين

تغييراتي خاص در نوتار قلب يا فشار خون در حين تست

يافت بهترين و قابل اعتمادترين نتيجه مربوط به زماني

ورزش ،خود قلب از همه اعضاي بدن فعال تر بوده و

ورزش ايجاد شود تشخيص تنگي رگهاي قلبي داده مي

است كه به حداكثر فعاليت پيش بيني شده بدون بروز

نياز به خون رساني بيشتري دارند در يك قلب سالم

شود .

تغيير غير طبيعي در وضعيت باليني يا نوار قلب نايل

رگ هاي قلب مي توانند جوابگوي اين نياز افزايش
باشند ،اما زماني كه رگ هاي كرونري دچار تنگي

آمادگي هاي الزم جهت تست ورزش :
جهت رفاه بيشتر در حين ورزش بهتر است لباس و كفش

هستند از عهده اين كار بر نمي آيند و قلب دچار خون

راحت پوشيده و قبل از انجام تست فعاليت فيزيكي شديد

رساني و كمبود اكسيژن شده و متعاقب آن دچار درد

انجام نداده باشيد  .همچنين الزم است قبل از انجام تست

مي شوددر اين شرايط تغييراتي در نوار قلبي  ،فشار

سيگار نكشيد و صبحانه سبك ميل نماييد.بعضي از
داروهاي مداخاه گر قلبي را كه مانع از افزايش فعاليت

شود و اين حدود ا به 21-21دقيه ورزش و شكيبايي
نياز دارد .

در صورتيكه طي آزمون ضربان قلب به حدود
 %58از حداكثر ضربان قلب استاندار برسد

موارد عدم استفاده از تست ورزش :
در صورتيكه آزمون ورزش براي بيمار واقعا خطرناك

آزمون طبيعي تلقي خواهد شد  .معهذه در هر زمان

دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا شتي ردماني آرذبایجان رغبي

باشد .تست به صورت ديگري انجام مي شود  .به طور كلي

كه بيمار واقعا احساس كرد قادر به ادامه ورزش

در مواقعي كه بيمار به هر دليل قاذر به ورزش نباشد يا

معاونتامور ردمان

نيست يا چنانچه دچار بعضي عالئم باليني نظير

انجام ورزش براي وي غير ضروري باشد يا مضر تشخيص

درد سينه ،تنگي نفس مفرط ،سرگيجه و سردرد

داده شود بجاي آزمون ورزش ،از تزريق بعضي از داروهاي

شديد شود يا تغييرات غير عادي در نوار قلب

خاص استفاده مي شود  .اين داروها رگهاي قلب را گشاد

بروز كند يا فشار خون افت كند تست قطع مي شود

كرده و خون رساني به عضله قلب را چند برابر مي كند با

برخي ازافراد مسن يا كساني كه درد هاي مفصلي و
عضالني از انجام تست معاف هستند .

مركز آموزشي ردماني آيتا ..طالقاني

تست ورزش چيست؟

تزريق اين داروها مشابه اثرات ورزش در قلب ايجاد خواهد
شد بدون آنكه بيمار فعاليت جسمي قابل توجهي انجام داده
باشد .

عوامل خطر آفرين اين اقدام تشخيصي كدامند ؟
تست ورزش يك تست بي خطر است با اين حال
برخي مواقع ممكن است برخي مواقع احساس درد
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قفسه سينه ،تنگي نفس ،تپش قلب ،گيجي و تنگي
نفس ايجاد شود .حمله قلبي يا ايجاد ريتم هاي غير
طبيعي خطرناك در حين انجام تست نادر هستند.
دفتر تعال و خدمات حاكميت باليني

