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  7941اول مهر  ی /هفته984 ی /شمارهمو شش  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 1/1/1931تاریخ چاپ:  11/6/1931تاریخ پذیرش:  1/4/1931تاریخ دریافت: 

  
 های تست ورزش در افراد با عالیم آنژین صدری پایدار تأثیر زمان روز بر پاسخ ایسکمی و شاخص

 
 4زاد ، سجاد احمدی 3مقدم رجبی حسن، 2، خسرو ابراهیم 1مریم مهرابی

 
 

چکیده

 .های تست ورزش در افراد با عالیم آنژین صدری پایدار بود هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر زمان روز بر پاسخ ایسکمی و شاخص مقدمه:

سال( انتخاب و به صورت متقاطع در دو نوبت صبح  45-65ی  سال )محدوده 4/55 ± 4/6و میانگین سن  عالیم آنژین صدری پایدار باداوطلب  44تعداد  ها: روش

های ایسکمی افراد  انجام دادند. با توجه به پاسخ Bruceی  نامه ساعت، تست ورزش را بر اساس شیوه 36ی زمانی حداقل  ( با فاصله9-5( و عصر )ساعت 1-11)ساعت 
 Coronary artery diseaseی تغییرات( میزان خطر ابتال به  ی شروع تغییرات و تعداد لیدهای نشان دهنده در زمان فعالیت و ریکاوری، مرحله STی  )میزان افتادگی قطعه

(CADآزمودنی ) بندی شد و در نهایت، میزان خطر ابتال به  ها به صورت منفی، مثبت با خطر پایین و مثبت با خطر زیاد درجهCAD ست ورزش های ت و شاخص
(Metabolic equivalents  یاMETs ،ضربان قلب، فشار خون ،Rate-pressure product (RPP) )مدت زمان تست، مسافت طی شده و میزان درک خستگی ،

 .در صبح و عصر با هم مقایسه شدند

در مراحل زودتر و افزایش تعداد لیدهای  STی  ، شروع افتادگی قطعهST ی  ها در تست ورزش عصر پاسخ ایسکمی شدیدتر )افزایش افتادگی قطعه آزمودنی ها: یافته

 داری نداشتند های تست ورزش صبح و عصر تفاوت معنی (، اما شاخصP < 151/1را نشان دادند ) CADی افزایش احتمال ابتال به  ی تغییرات(، در نتیجه نشان دهنده
(15/1 < P). 

باشد، اما مشخص نیست کدام تست ورزش  ترین دستاورد تست ورزش تحت تأثیر زمان انجام تست ورزش می عنوان مهم ها، به پاسخ ایسکمی آزمودنی گیری: نتیجه

 .باشد و نیاز به بررسی بیشتری دارد ی بهتری جهت تشخیص تنگی عروق کرونری می گویی کننده )صبح یا عصر( پیش

 تست ورزش، بیماری کرونر قلبی، ایسکمی واژگان کلیدی:

 
های تست ورزش در افراد با  تأثیر زمان روز بر پاسخ ایسکمی و شاخص .زاد سجاد مقدم حسن، احمدی مهرابی مریم، ابراهیم خسرو، رجبی ارجاع:

 191-144(: 413) 96؛ 1931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . عالیم آنژین صدری پایدار

 

 مقدمه

آنژیوورافی عروووفروررفرنووف رشفیووبرماوو کررنک ووبی ررفرنووفر   ووعر

(Coronary artery diseaseیبررCADردیری فیدردییی روالیمرآنوژی رر)

نبشد ریشبریی ریرش روالرهرنفرمهبی عرنردن رشریبررصدی رپبیدییرشع

شورد ریزرییو ریر رپزشو بنریزررررر رزیبدرینسبنعرررشوبیعرشوعرررصففرهزینه

یوورریرشررکووفرمهووبی ع ردیرد وو ف رررررمسووورریزشرنووهرونوورین

نند رشدترنک بی ر  لریزرررردییهرCADهزینهرنهرشنظریرما کررررم

رنند رمسورریزشریررآزشرنریو بلر اوبیرنوهررررآنژیرافی عری  فبدهرشع

شوردررردیررر  بررروفروری وررهریر رمفدشکلریبردرچفخهرینجبمرشوعر

  وول رنووک رررنزوودریزرینجووبمرآن ر اووبیرخوورن ر ووفنبنر  ووبررررررررر

( ر1شردر)ر(رث ورشعECGیبررElectrocardiogramیی  فرربیدیرافیمر)

هب رنبدرنوهرررشرد ر زبیکورمسورریزش ریرر زبیکورنبدرشحسربرشع

ریژهر زبیکورشدید رشریبرییجبدرمغککفیتره ر  بز ررر کزیریرژی عر

شرندرروهرشکوزینرییو رمغککوفیت رنوهروریشولرش   فوعرنظکوفرررررررررردیر فدرشع

( رناوبنرر2-5نرینجبمر زبیکورنس گعردییدر)ر زکور الش عر فدرررزشب

دیدهرشدهری ورروهرشکوزینرمغککوفیتره ریوریورژی عررر کزیریورژی عرررررر

نبشعریزر زبیکورنبدردیری فیدرنک بیرنسکبیرنکا فریزری فیدر وبیمری ووررررر

ریوبررMyocardial infarction ر   وعر)ررین  بلری وزیی رخروفر و  هررر

 مقاله پژوهشی
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MIنباهبنعر   عردیریثفر زبیکوورنوبد ردیرییو ری وفیدرنسوکبیرررررررشفگرر(ر

ر( ر2-3نکا فریزری فیدر بیمری ور)

هبیعرروهریشوفرزهرشوریدرمریوهرشح  وک ر فییاف  وهرررررررری عریزرنحث

هوب ر کزیریورژی عرررررری و رموثثکفیترزشوبنرینجوبمر زبیکوورنوفرپب و رررررر

( ردیریی ریی  ب رناوبنردیدهرشودهری وورررر5-8نبشدر)رو   فد ری فیدرشع

هوبرررروریمکزرل( ررررهب روصو عر)روبم ریشک رررنهرمنهبرشکزینرهریشرنرره

(رررن وعرر4-8هب روریشلریی هبنعر)روریشلر   عررروفر ع ر زبیکورپالرو

(ری فیدردیرپب  رنهر زبیکوورنوبدرمحوورموثثکفرزشوبنرررررر9پب  رییس  عر)

اکفند رن  هریرجرو   فدری فیدرنکوزرمحوورموثثکفرررررینجبمر زبیکور فییرشع

ر( 11-11نبشدر)ر زبیکورشعزشبنرینجبمر

نبرمریهرنهرشفییطرنبشنب بره ر و بز رررو   وفدررکوفرع کزوعررررر

هوب ررررره چنک  رموثثکفرزشوبنریرزرنوفرپب و رررررCADیندرم کبیعرنک بیینر

آیوبرر»شوردرروهرررر کزیریرژی عرررو   فد ری فید ریی ر ؤیلرشروف رشوعرر

هب رمسورریزشردیری فیدردییی روالیمررهب رییس  عرررشبخررپب  

 رصدی رپبیدییرش   ری ورمحورمثثکفرزشبنرینجوبمرمسوور وفییررررآنژی

هوب ررریافرچهردیرچندی رشربیزه رو   فدری وفیدردیرزشوبنرر« راکفدریبرنه؟

یرزرشریدرنفی عر فییراف  هرررنابنردیدهرشدهری ورروهرررش فبرترش بنه

( ریشبر11-11و   فدری فیدرریزش بیردیروصفرنه فریزرص حرنردهری ور)

بنرینجبمر زبیکور)مسورریزش(رنفرپب و رییسو  عرررررمبررنرنرمثثکفرزش

و   فد ری فیدردییی روالیمرآنژی رصدی رپبیدییررهرنهرعوریرشز ورلررر

ی فید رشس ررررمرمحفکرهس ند رشریدرنفی وعر وفییرنگف  وهرنورد ریزررررر

دیرمزکک رشسکفردیشبنررروودمررریی ریر رنبرمریهرنهریه کورمسورریزش

 رنب فرنبریی ر وف رروهررررربیزهریردرشربیزبتررب عردیریی رزشکنه رش

هوب رررمریندرنفرپب  رییسو  عرررشوبخررررزشبنرینجبمرمسورریزشرشع

 رپب و رییسو  عررررررمسورریزشرمثثکفاذییرنبشدرررنبرهدفرش بیسوهر

هب رمسورریزشری فیدردییی روالیمرآنژی رصدی رپبیودییرنوهررررشبخر

ر مسورریزش ردیردررزشبنرص حررروصفرینجبمرشد

ر

 ها روش

مح کو، ررهوب رییو ررررآزشردنعیی رشربیزهریزرنرعرنک هرمجفنعرنرد ررهب:رعآزشردن

ر نردنودرر بلر45-55نک ررمرنبیکنعرآنژی رپبیدییینففردیرع برنبروالر31رمزدید

شفینولررر رنففرنوهرو ووروودمرشوفروردیره وهرررررر5 ر رشربیزهردیرعرلردریه

 وبلررررر4/55ر±ر2/5)نوبر و ررررنفوفرر24ر نذفرشودندررردیرنهبیوورررشربیزه

ر رنوهرونورینرن رنوهررررک رافم/ش فشفنوب(ررر3/28ر±ر7/7 رندنعررشبخررمرده

چهوبیرهف وهروالیومرررررهب رنودی لرنوهرشودترررر رآزشردنعین  ببرشدندرشربیزه

آنژی رپبیدییرییردیش ند ردیریی رشربیزه رشنظریریزرآنژی رصدی رپبیودیی رر

نوب رر رپاووریررینسب رنبیین عرشبشلردید ر ابیررر نگکنعردیرنبنکه

 کنهرنبرین  بلرین ابیرنهرشنبع،رشجبریرنردررهرنبر زبیکورشز ریعرییجبدر

یب و رنبرمریهرنهروالیمرنک وبیینرروهریزررررشدرررنبری  فینورنه ردرشعرشع

 ررنرعرمکپکرریبرنبرین  بلرآنژی رصدی رپبیدییرنردندررره چنک  ردیشنه

رCADنوهررآزشرنرین الرر بلرنرد رین  بلرپک ر45-55هبررهرنک رر نعرآن

( ر وبیفرشوفییطررر12 رش ر طرمبرخرفرنبیرنردر)رهبردیرشحدردهرآزشردنع

مرینبیعرینجبمرمسورریزشرنبررهبردیریی رشربیزه رشبشلرشفرورآزشردنع

هوب رر کور  ررررهوب ر   وع رنک وبی ررررودمرین الرنهر بیفرنک وبی ر رمفدشکل

یفینوعررر رودمر وبن هرر ودمرشصففردییر ر فعبنرررشا الترمنفسع

 زبیکوورشونظمررررودمر رآنژیرافی ع رودمر بن هر شبهریخکفردیرعرلرش 

 وبشک عرشوفگرررر رودمرریردر بن ه رودمرشصففر کگبیررریی لرررندنع

  نباهبنعردیریثفرریزشرنرد

نزودریزرمر وکحریرنودرپوژره ررررررررانجام تست  رزش:   یندفرا

نوبرمجوریزرپزشوررررررشفرعرشود ررشربیزه فییندرر نبشهرم  کلر فمری بیو

ر رهب رریزش رشصففرر کوهرر  لریزرینجبمرمسور بوور24ش  صر ر

هب رن بنالرفهوبرررر سوکمرنالرفهوبرررررییس  کررشبنندرنک فیتردییرهب رآن ع

هبرخری  هرشدریزرهوفرارنوهر زبیکوورنودنع رررررر ربرشد ریزرآزشردنع

شصففرروب یک  ر وکگبیرررررره چنک  رخرینعرررشصففردییرهبرررنع

ینجووبمرمسووورخوورددیی رن بینوود ررر ووبوور  وولریزررر24یزریی وولر

رر رنوهرصووریترش  ووبعبراف ووهرپوک رهووبرنوبریوبیووورشوورییدرررآزشوردنعر

(Cross overر)(ررروصووفر8-11دیردررنرنووورصوو حر) ووبووررر

(رنوهرشفروزررر9 وبوور)رر95زشبنعرنودی لررر رنبر بص هر(3-5) بوو

رررنودرمسورریزشرنک بی  بنرشوهکدرنهاو عرربشوبنرشفییزوهررفدرررر

ینجوبمرریر رمفدشکلررBruce ررهنبشرییرنفری ب رشکرهمسورریزشر

رررپو ریزرنووریرآزشوردنعررررر ردیرهوفری سوه رمسوورریزشررردیدند

ررراکوف رر ر ابیرخورنرینودیزهرردیرنبیورناس هد ک هری  فینورر15

رشد ررچس بندهرشعرECGی رریکدهب ر کنه

شوفدینرررردیرر221نبررسفر و ریزررمزکک ر فنبنر  برهدفررنزدریز

شبخرردیکر ابیردیرر شد رمسورریزشرشفرعرزنبندیرر211  ریزر

اکوف ررریش کبز رنوریگرینودیزهررر11ین هب رهفرشفن هرنبری  فبدهریزرش کب ر

چورنرخسوو گع رره  وعرریدیرصوریترشووفرعروالرر دیرنهبیووررافدیود ر

ررآیی  وعرررECG کنه ر فاکجه رمغککفیترشودیدررر رنبمرینع ردیدر فسه

مسورش ر فررر ابیرخرنر فنبنر  برهدف ردیصدرر85یبری کدنرنهر

 ریی بری رمبرزشبنرنفااور فنبنر  برنوهرررشد ردریهراکف رشعرهیندیز

هب رمسوورریزشرشوبشلررررنبیوری  فینوریدیشهردیشو ر بیفرشبخر

Metabolic equivalentsر(METs)ر فنبنر  ب رشدترزشبنرینجوبمرر 

شدند ردیریی رشربیزه ررمسورررشسب ورععرشدهرمر طر کس مرث ورشع

رRate pressure product  فبدهریزر ریرسکژنرشکرربیدرنبریرشکزینرهزینه

(RPPررریزرنبصلر وفبر وفنبنر  وبردیر اوبیرخورنر کسو رلررررررر)

)دیررST ررهب رییسو  عرنظکوفری  وبداعر رزوهرررررم  ک رزدهرشد رپب  

 رشوفرعرمغککوفیت رمزودیدریکودهب ررررررزشبنر زبیکوررریی بری ( رشفن ه

اف هرمر طرپزشررش  صررنفی عرشودررر رمغککفیترپک رنابنردهنده
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نوهرصوریترشنفوعرررررCADهوب رشکوزینرخروفرینو الرنوهررررررری وب رآنررررنوفر

(Negative(رشث ورنبرخرفرپبیک ر )Low risk positiveرررشث وورنوبررر)

شود ردیرصوریتررررننود رشوعررر(ردییوهرHigh risk positiveخرفرزیبدر)

ندی لرنهرشکزینرر(Down slopeنهرصریتری  عر)رST رری  بداعر رزه

 رییع رمسورریزشرشث ورما کررش فریبرنکا فررردیر هرنکورشرشک عر1

رنوهرشکوزینررررST رر ری  وبداعر رزوهرررشدررردیرصریترشاوبهدهرردیدهرشع

رنووهرشکووزینررST ررش ووفریووبرنکاوو فررره چنووک  ری  ووبداعر رزووهرشک ووعر2

د ک وهریی وبری  رررر5 ریرلریوبرمودیرمرآنرنزودریزرررررش فردیرشفن هرشک عر1

ر( 12شدر)رمسورریزشرشث ورنبرخرفرزیبدرما کرردیدهرشع

رنوردنررر  آمتاز   برزسي ر ها داده تحليل ر تجزیه زر: ع کزوع

نفی وعرررKolmogorov-Smirnovهبرنبری  فبدهریزرآزشورنرررمرزیبردیده

 رشودترمسوو رشسوب و رررررنوفی رش بیسوهرررDependent tشد رآزشورنرر

METsر فنبنر  ب ر ابیرخرنرر رشکزینردیکرخس گعررر رر رپبیه 

 رمغککفیتر وفنبنررردیرص حررروصفری  فبدهرشد رنفی رش بیسهرRPPرر

دیرپب  رنهرمسورریزشرصو حررروصوف ریزررررRPP  ب ر ابیرخرنررر

ی  فبدهرشودررردیرصوریتررررRepeated measures ANOVAآزشرنر

ی وو فبدهرشود ریزرآزشوورنرررBonferroniدیی  ریزرآزشوورنرمز ک وعرررشزنوعر

McNamara-Bookerفرینو الرنوهررر رشکوزینرخرورررنفی رش بیسوهررCADر

ر24 ررنس هرSPSSری زییرو  کبترآشبی رمر طرنفمر رهر کی  فبدهرشد ر

(version 24, IBM Corporation, Armonk, NY)وورحرردیر 

ر شدری  فبدهرPر<ر15/1دیی ررشزنع

ر

 ها افتهی

رپب و رر1دیریودرلررر CAD بته  ابتل   خطر ميزان ر ایسکمي پاسخ  

هوبرنوهرمسوورریزشرصو حررروصوف رشوبشلرشکوزینرررررررررییس  عرآزشردنع

دیرزشبنر زبیکوررریی بری  رمزدیدریکدهب ردیاکفررST رری  بداعر رزه

 رشفرعرمغککفیترییییهرشدهری وو ردیرمسوورریزشروصوف رررررررشفن ه

رST ررهبری زیی ردیشور)ی زیی ری  بداعر رزهرپب  رییس  عرآزشردنع

دیرشفینولرررST رردیرزشبنر زبیکوررریی بری  رشفرعری  وبداعر رزوهرر

دیریکودهب رنکاو ف( رروهرررررST ررین دییعرمسورررییجوبدری  وبداعر رزوهررر

ردیرمفسکفرمسورریزشروصوفرشود رررCADنبوثری زیی رخرفرین الرنهر

پزشررش  صررنبرمریهرنهرپب و رییسو  عری وفیدردیرمسوورریزشررررر

نفوفرییرشث وورررر3رررخرفرپبیک ث ورنبرنففرییرشر7نففرییرشنفع رر14ص ح ر

نفوف ررر14دیصود(ریزررر1/57نففر)ر8مزدیدرما کرردیدند ررخرفرزیبدنبر

هبرشنفوعرنورد رن وبیسرمسوورریزشرررررر رمسورریزشرص حرآنررهرن کجه

نفوفررر1رررخروفرپوبیک ررنففرشث وورنوبرررر7هبرشث ورشدررهرشبشلرروصفرآن

شث وورنوبررررنفف ررهردیرصو حریوزگراوفرهرررر7شث ورنبرخرفرزیبدرنرد ریزر

دیصود(ردیرمسوورریزشروصوفرنکوزرررررر7/85نففر)ر5نردند ررخرفرپبیک 

ییرناوبنرررخروفرزیوبدرردیصد(روالیومررر3/14نففر)ر1رررخرفرپبیک والیمر

ییرنابنردیدهرنردنود رررخرفرزیبدنفف ررهردیرص حروالیمرر3دیدندرررهفر

نفوفررر9ییرنابنردیدند ردیرشج رع رمزودیدرررخرفرزیبددیروصفرنکزروالیمر

هوب( ردیرمسووروصوفرپب و رررررردیصدرآزشوردنعرر5/37ففر)شزبدلرنر24یزر

رییسووو  عرشووودیدمف رییرناوووبنردیدنووود رنوووبری ووو فبدهریزرآزشووورنررر

McNamara-Bookerرشکزینرخرفرین الرنهر CADدیرصو حررروصوفرررر

ر( P=رر131/1دیی رییرنابنردیدر)رنبرهمرش بیسهرشدررهرمفبرترشزنع

هوبرمفوبرتررررمجزیوهرررمح کولردیدهرررهتا  تست  رزش:    شاخص

( رشوودترمسووورریزشررP=رر511/1)رMETsدیی ردیرشکووزینررشزنووع

(رررشکوزینردیکرخسو گعرررP=531/1( رشسب ورععرشدهر)P=رر751/1)

(رنک رن بیسرمسوورریزشردیرصو حررروصوفرناوبنرنودیدررررررP=رر131/1)

ر( 2)یدرلر

دیی رر ری وفیدردیرصو حررروصوف رمفوبرترشزنوعرررررر فنبنر  برپبیه

دییر وفنبنررر( رمسورریزش رشریبری زیی رشزنعP=رر291/1ندیشور)

ر(ررووهرمحووورمووثثکفرزشووبنرینجووبمرمسووورن ووردرP=رر111/1  ووبرشوودر)

ر( 2(ر)یدرلرP=رر371/1)

ر

 ها به تس  رزش: صبح ر عصر . پاسخ ایسکمي آشمودني1جدرل 

 ریکاوری در زمان انجام تست ورزش 

 STی  افتادگی قطعه لیدهای درگیر ی شروع ایسکمی مرحله STی  افتادگی قطعه

 نفر( 8متر ) میلی 1 تست ورزش صبح

 نفر( 2متر ) میلی 2

 نفر( 2ی یک ) مرحله

 نفر( 3ی دو ) مرحله

 نفر( 4ی سه ) مرحله

 نفر( 5ی چهار ) مرحله

 نفر( 2) لید دو

 نفر( 2) لید سه

 نفر( 1) لید چهار

 نفر( 5) لید پنج

 نفر( 4متر ) میلی 1

 نفر( 1متر ) میلی 2

 نفر( 14متر ) میلی 1 تست ورزش عصر

 نفر( 3متر ) میلی 2

 نفر( 3ی یک ) مرحله

 نفر( 4ی دو ) مرحله

 نفر( 10ی سه ) مرحله

 نفر( 4) لید دو

 نفر( 6) لید سه

 نفر( 4) لید چهار

 نفر( 3) لید پنج

 نفر( 7متر ) میلی 1
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 ها  تس  رزش: دز صبح ر عصر مقادیرشاخص. 2جدرل 

 تست ورزش عصر تست ورزش صبح متغیر

 بعد قبل بعد قبل

 *08/13 ± 04/87 54/13 ± 04/151* 14/41 ± 58/90 13/49 ± 54/151 (beat/minضربان قلب )

 *91/12 ± 46/125 96/18 ± 17/153* 23/12 ± 87/123 98/20 ± 42/151 (mmHgفشار خون سیستول )

 *14/12 ± 17/80 27/13 ± 62/88* 98/8 ± 29/78 98/9 ± 67/86 (mmHgفشار خون دیاستول )

RPP (mmHg.beat/min) 32/2307 ± 59/10976 77/3495 ± 92/23131* 7272/2075 ± 79/11236 72/2075 ± 00/23023* 

METs 58/2 ± 08/12 55/2 ± 35/12 

 13/472 ± 22/117 46/456 ± 38/127 مدت )ثانیه(

 46/538 ± 74/202 50/528 ± 86/213 مسافت )متر(

 15/4 ± 40/2 91/4 ± 34/2 میزان درک خستگی

RPP: Rate-pressure product; METs: Metabolic equivalents 

رش دیفرنهرصریترشکبنگک ررینحفیفرشزکبیرآریدهرشدهری و ر
رنک ر  لرررنزدریزرمسورریزشرردییرمفبرترشزنعر*

ر

(رP=رر711/1دیی ردیرشکزینر ابیرخرنر کس رلرپبیوهر)ررمفبرترشزنع

(ردیرصو حررروصوفرشاوبهدهررررP=رر351/1 ابیرخرنردیب  رلرپبیوهر)ررر

دییر اوبیرخورنر کسو رلرررررناد رمسورریزش رشریبری وزیی رشزنوعرر

(رشد ریشبرشکوزینری وزیی ر اوبیررررP=رر111/1(ررردیب  رلر)P=رر111/1)

(ردیرپب و رنوهرررP=رر931/1(ررردیب و رلر)رP=رر981/1خرنر کسو رلر)ر

ر( 2مسورریزش رمحورمثثکفرزشبنرینجبمرمسورریزشرن ردر)یدرلر

پبیهردیرصو حرررررRPPدیی ردیرشکزینررمفبرترشزنعرردیریی رشربیزه 

( رمسووورریزش رشریووبری ووزیی رP=رر551/1وصووفرشاووبهدهرناوودر)

هبردیرپب و رررآزشردنعرRPP( ری زیی رP=رر111/1شدر)رRPPردییرشزنع

(رP=رر591/1نهرمسورریزشرمحوورموثثکفرزشوبنرینجوبمرمسوورن وردر)رررررر

ر( 2)یدرلر

 

 بحث

 رن وبیسر اوبیرخورن ر وفنبنر  وبرررررررررمح ک،رنب فرنبرهدفرش بیسه

یی  فرربیدیرافیمردیرمسورریزشردیردررزشبنرص حررروصفردیری وفیدرر

دییی روالیمرآنژی رصدی رپبیدییرینجبمرشد ردیرمسوورریزشروصوف ررر

رST ررهبری زیی ردیشور)ی زیی ری  بداعر رزهرپب  رییس  عرآزشردنع

دیرشفینولرررST رر رشفرعری  وبداعر رزوهرردیرزشبنر زبیکوررریی بری 

دیریکودهب رنکاو ف( رروهرررررST ررین دییعرمسورررییجوبدری  وبداعر رزوهررر

دیرمفسکفرمسورریزشروصوفرشود ررررCADنبوثری زیی رخرفرین الرنهر

 رر( ردیرشربیزوهر9رره  بیینره سوررنوردر)رررDufour ررن بیسرنبرشربیزه

Dufourدرهوب رییسو  عری وفیرررررره  بیینرنکزرشکزینرپب  رCADروهررر

ن بنالرفرشصففررفدهرنردند ردیر زبیکوروصفری زیی ردیشو رنبرمریوهرر

نهرودمرشصففردییرردیرییو رشربیزوه ری سوبنرنوردنرشودترررشودتررررررر

 زبیکور)مسورریزش(ردیرصو حررروصوفررره چنوک  ری سوبنرنوردنرررررر

پب  ر فنبنر  ب ر ابیرخرنرررخسو گعرنوهرمسوورریزشرصو حررررررر

 ردیری زیی رپب و رییسو  عرررشردررهروریشلردیگفروصف رشا ررشع

دیروصفرن  ردییند رنهرو ورشربیزبترشحدردردیریی رزشکنه رش بنکسومرر

ی زیی رپب  رییس  عرنهرمسورریزشروصفرنهرعریرربشولرشاو رررر

یرز رنوفروریشولرشوؤثفردیررررریردرمثثکفریی مرشو بنهررنکسو ریشبرین  بلرشع

رییجووبدرررماوودیدرییسوو  عریزری  ووهروریشوولرخرووفزی ریدیوودررررررر

(Novel risk factorررروریشلروفر عررررکفهرررنکوزرپب و رش فوبرترررر)

وریشلرشؤثفرنفرییس  عرنهرینجوبمر زبیکووردیرصو حررروصوف ردیرییو رررررر

ن بیسرشؤثفرنردهرنبشند ردیریی ریی  ب رشربیزبتر)نکورینع(رینجوبمرشودهرررر

ر(NO)رNitric oxideدهدررهردیری وفیدرشسو  رشکوزینر ون زررررررنابنرشع

(ردییی رییو مررVasodilatorفر وعریوبررر رورموفی رشن سوطررننودهرررر)شهم

(؛ردیرنوبیعرروهررر13-14یبنودر)رریرز ری وررردیروصفرربه رشعرش بنه

رC-reaction proteinنابنردیدهرشدهری وررهرشکزینره ر کسو یک رررر

(CRP)(ررر15-15یبندر)ر)وریشلرخرفزی ریدید(ردیروصفری زیی رشعر

محوورموثثکفررره چنک  رشکزینره ر کس یک ری فیدردیرپب  رنوهر زبیکوو ررر

ر( 17یبندر)رنبشدررردیر زبیکوروصف ری زیی رشعرزشبنر زبیکورشع

دیرمح ک،رنب ف ریافرچهرشریهدرییسو  عرمسوورریزشروصوفرررر

نکاوو فریزرصوو حرنوورد ریشووبرشاوو ررنکسوووررووهرروودیمرمسووورریزشر

 رنه وف ریهوورماو کررمنگوعرووفروررفرنوف رررررررراریعررننودهررپک 

رنبشدررهرنکبزرنهرنفی عردیید رشع

هوب رمسوورریزشرصو حررررررریزه رمفوبرمعردیرشوبخررردیریی رشرب

وصفرشابهدهرناد رنفریی ری ب  رنهرمنهوبرو   وفدری وفیدردیرصو حررررررر

هب ره ردینبشک عر) وفنبنر  وب رررروصفری سبنرنردهری و؛رن  هرپب  

هبردیریثفرمسورریزشرصو حررر(رررخس گعرآزشردنعRPP ابیرخرنررر

رروصوفرنکووزری سووبنرنوورد رن ووبیسرشاووبهدهرشوودهرنووبرن ووبیسرشربیزووبترر

Fernandes(ررر11رره  بیینر)رWest(رنبه سررنرد ر11رره  بیینر)ر

مریندرشفنور رنوهرنورعر زبیکوور)شودتررررررررردیکلریی ریخ الفرن بیس رشع
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بی/ ووبیمرررهووبر)نک رشوودتر زبیکووو(رررر ووزکوریسوو بنعرآزشووردنعر

رررFernandesریزش بی/رکفرریزش بی(رنبشد؛رچوفیرروهردیرشربیزوبترررر

هوبرریزشو بیرررر(رآزشوردنعر11رره  وبیینر)ررWest(رررنکزر11ه  بیینر)

هب ر زبیکورشودیدرررینفجوبی رنوردرروهرررررر رم فینعرآنرنبشهرنردندرررشکره

د ک هرینجبمرر1 رمرینرخردرآنرییردیرشدترر  فریزررهبرنبرنکاکنهرآزشردنع

محفکررررهبری فیدررمرر ریخکفررهرآزشردنعردیدند ریزریی ریر رنبرشربیزهرعش

ی رییررد ک وهرر5-9دییی روالیمرنک بی رنردندررره چنک  ر زبیکورندردر

نبشود رن وبیسرررردیصدر فنبنر  برنکاکنهرینجبمردیدند رش فبرترشعر85مبر

 رییو ریدووبررررمریندرمثیکودررننودهررر(رشع9رره  بیینر)رDufour ررشربیزه

هبرنکزرروهرموثثکفرشصوففرن بنالرفهوبرنوفررررررر رآنرنبشد؛رچفیررهردیرشربیزه

دیرینجبمر زبیکوریر رمفدشکلردیردررزشوبنرصو حررررCADو   فدری فیدر

رروصفرییرش بیسهررفدندرنابنردیدهرشدررهرشدترزشبنر زبیکوو ر اوبیررر

نبشوند رنوبرییو رررررمحورمثثکفرزشبنر زبیکورن عرMETsخرنردیب  رلررر

خس گع ر ابیرخرنر کس رلرنکاکنهررر وفنبنر  وبررررریرد رشکزینردیک

رر( 9نکاکنهردیروصفرنکا فرنردررهرآنرییرنبشعریزرشصففرن بنالرفردینس ندر)

مفی ردییلروودمرموثثکفرزشوبنرینجوبمررررررین  بلردییدررهری عریزرشهم

هوب رمسوورریزشردیری وفیدردییی روالیومررررررمسورریزشرنفرشوبخرر

دنرنوهر وفنبنر  وبرهودفرررررآنژی رپبیدیی ر روبر زبیکوور  ولریزری وکرررر

نبشد؛رچفیررهردیریی ری فید ر زبیکور)مسورریزش(رنهرو ورنوبمرینعرررشع

دیرییهری   ر فیب رپب و رییسو  ع رنوفرزرخسو گعررررکوفهر  ولریزررررررر

رشرد رری کدنرنهر فنبنر  برهدفر ربرشع

دهدرروهرنوبرریوردروودمررررررنهرعریرر ع رن بیسریی رشربیزهرنابنرشع

یرص حررروصوف رپب و رییسو  عررررهب رمسورریزشردرمفبرترشبخر

مفی رد  بریدرمسورریزش رمحورمثثکفرزشبنرینجبمرری فیدرنهرونرینرشهم

دییروریشولرررنبشود ریشوبرنوهردیکولروودمرمفوبرترشزنوعررررررررمسورریزشرشع

( ردیکلرمفبرترشاوبهدهررRPPه ردینبشکرر) ابیرخرن ر فنبنر  بررر

کوفررشدهردیرپب  رییس  عردیرمسورص حررروصفرییرنبیدردیروریش عرر

یزروریشلره ردینبشکررنظکفرمغککفروریشلرخروفزی ر   وعرررشاو الترررر

ر وفر عررر   ریس جرررفد

ر

 تشکر و قدردانی

ییووو رپوووژره ردیرپبیگوووبهرربیآزشوووبیعرنوووبیکنعرییوووفینرنوووبررووودرررر

IRCT2017061834616N1ث ورشدهری و ریزرشزبرنوورپژرهاوعرررر
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Abstract 

Background: The aim of the present study was to investigate the effect of time of day on ischemic response, and 

exercise test indexes in persons with symptoms of chronic stable angina.  

Methods: We selected 24 volunteers with symptoms of chronic stable angina aged 45 to 65 years with average 

age of 55.4 ± 6.2. All the participants performed exercise test with treadmill (Bruce protocol) at two times, 

morning (8-10 am) and evening (3-5 pm) with interval of 96 hours. Considering individual ischemic responses 

(rate of ST segment depression during recovery and testing, starting stage of changes, and the number of leads 

with ST segment depression), the risk of developing coronary artery disease (CAD) was graded as negative, and 

low-risk and high-risk positive, and eventually the risk of CAD development and change of exercise test indexes 

[metabolic equivalents (METs), heart rate, blood pressure, rate-pressure product (RPP), time, distance, and rate 

of perceived exertion] were compared between morning and evening exercise tests. 

Findings: The subjects developed more intense ischemic response in the evening exercise test (rise of ST 

segment depression, the start of ST segment depression at earlier stage, and increasing number of leads)  

(P < 0.5). But exercise test indexes did not show any significant change between morning and evening exercise 

test (P > 0.5). 

Conclusion: Ischemia response is considered as the most important achievement of exercise test, subject to the 

time of exercise test, but it is not clear enough that which test (morning or evening) is well indicative of coronary 

artery stenosis, so it needs to be investigated further. 
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