
آشنایی با تست ورزش



تست ورزش يكي از مهمترين روش هاي 
بررســي بيماري رگهاي كرونروي قلب كه 
مسئول خون رساني به خود عضله قلب است، 
مي باشــدزماني كه بيمار شــروع به ورزش 
مي كند عضالت نياز بيشتري به خون رساني 
دارند.بنابرايــن قلب مجبور اســت،تندتر و 
قوي تر ضربــان بزند. به اين ترتيب در هنگام 
ورزش كــردن خود قلب از ديگــر اندام هاي 
بدن فعال تر است و به خون رساني بيشتري 

هم نياز دارد.
در يك فرد سالم رگ هاي كرونروي مي 
توانند پاســخ گوي اين افزايش يافته باشند 
اما زماني كــه رگ هاي كروني تنگ شــده 
باشــند، از عهده ايــن كاربرنمي آيند وقلب 
به كمبود خون رســاني و اكسيژن دچار مي 
شودو از پس آن درد سينه پديدار مي گردد. 
در اين شــرايط تغييراتي در نوار قلبي فشار 
خون وضربان قلب ديده مي شود كه بيماري 
را آشكار مي ســازد.اين موضوع، بنياد تست 
ورزش راتشكيل م دهد از تست ورزش افزون 
بر تشخيص تنگي كرونر در بيماران كرونروي 
براي تعيين ســطح فعاليت قابل تحمل هم 
اســتفاده مي شــود و نيز پس از انفاركتوس 
قلبي براي سنجش ميزان تحمل قلب به كار 

مي رود.



تست ورزش چگونه انجام مي شود:

آمادگي الزم پيش از تست ورزش

بيمار درحالي كه به طور مداوم نوار قلب شارخون 
و ضربان قلبش ثبت مي شــود روي يك دســتگاه 
تردميل راه مي رود، به تدريج سرعت دستگاه ازايش 
مي يابد،اگر بيماربتواند تا حــد نهايي ضربان مجاز 
قلبي خود فعاليت كند و دچار مشــكل نشود فرايند 
سنجش ورزش قطع مي گردد كه نشان دهنده منفي 
بودن تست و در پايان ســالمت فرد است اما اگر كه 
دگرگوني وتغييري خاص در نوار قلب يا فشــار خون 
در هنگام تســت ورزش رخ دهد تشــخيص بر تنگ 

بودن رگ هاي كرونروي داده مي شود. 
در صورتي كــه به هر دليلي بيمار توانايي ورزش 
كردن را نداشته باشــد براي باال بردن فعاليت قلب 
مي تــوان از داروهــاي خاص كمــك گرفت پس 
از تزريــق برخــي از ايــن داروها اگر كــه رگ هاي 
كرونري دچــار تنگي شــده باشــند تغييراتي در 
خون رســاني به قلب پديد مي آيد كه با اســتفاده از 
 استرس اكوكارديوگرافي يا اســكن هسته اي قابل 

تشخيص است.

دو روز پيش از تاريخ انجام تست ورزش داروهاي 
قلبي ماننــد نيتروكارنيتين ايزوســوربايد متورال 
كاروديلول نيكورانديل ديلتيــازم ايندرال با اجازه و 

نظر پزشك معالج قطع گردد.
بيماراني كه ديگوكســين مصرف مي كنند يك 
هفته پيش از انجام تســت ورزش اين دارو را با توجه 

به نظر پزشك معالج قطع كنند.
صبح روز تســت صبحانه اي مختصر ميل شود و 

پس از آن ناشتا باشد

در مورد بانوان شــب پيش از انجام تست حمام 
كنند.

در مــورد آقايــان شــب پيش از تســت حمام 
 كنند و ناحيه قفســه ســينه تا زير ناف تراشــيده 

شود.
هنگام مراجعه نوار قلب و ديگر ســوابق درماني 

قبلي خود را همراه داشته باشيد.
بهتر اســت روز مراجعه و در هنگام تست ورزش 

يك نفر شما را همراهي كند 
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