
 چکیده

نشان دادن نتایج  ( در شناسایی و3-و گالکتین NT-pro BNP) بیومارکرهانارسایی قلبی یک سندرم بالینی است و 

قلبی  نارساییدر بیماران مبتال به  مقاومتی -تمرینات ورزشی هوازی. شونداستفاده میاین بیماران اقدامات درمانی در 

اثر یک دوره  هدف از این تحقیق، شود، به عنوان پیشگیری ثانویه مفید است.موجب افزایش تحمل ورزشی می

و  3-ان هوازی، ساختار و عملکرد قلب، متغیر های ضربان قلب، گالکتینمقاومتی همزمان بر تو -تمرینات هوازی

NT-proBNP  .در بیمار نارسایی مزمن قلب بود 

با ،  67±6با محدوده سنی  =n)33)بیمار نارسایی مزمن قلب در دو گروه مساوی تجربی و شاهد 67 در این تحقیق،

برنامه تمرینات گروه تجربی . لبانه شرکت کردندطور داوطبه EF≤40%با  NYHAطبقه بندی  IIIو  IIدرجه 

 مدتبهپیاده روی  روز هفته نیز 5و ، دقیقه 54-76در هفته و هر جلسه  روز 3هفته،  3در مدت مقاومتی را  -هوازی

دقیقه گرم کردن و سرد  4مل شا تمرینات .را انجام دادنددرصد حداکثر ضربان قلب  46تا  66دقیقه با شدت  36

% حداکثر ضربان قلب در هفته 34افزایش تدریجی تا در هفته اول و %  46-76ینات ایروبیک با شدت تمرکردن، 

 قبل و بعد از دوره تمرینی انجام شد.عضله بزرگ اصلی  3برای کشی همراه انجام تمرینات با وزنه و باندهشتم به

 3-و گالکتین NT-proBNPمقادیر و  ار قلبساخت اکوکاردیوگرافی بررسی ضربان قلب، هایمتغیر، میزان توان هوازی

آزمون شاپیروویلک برای ارزیابی توزیع طبیعی  از، آماریدر تجزیه و تحلیل ها، آوری دادهبعد از جمع شد.گیری اندازه

 های تی همبسته و ویلکاکسون وپارامتریک در تغییرات درون گروهی از آزمونهای پارامتریک و غیرو برای داده هاداده

 نظر گرفته شد. در ≥α 64/6 داریسطح معنی .شدمستقل و یومن ویتنی استفاده  ر تغییرات بین گروهی از تید

 53/76)از        BMI، (74/63به  76/64)از در وزن مقاومتی -هوازیت هفته تمرینات بعد از هش یافته ها نشان داد،

به  76/07)از   3-و گالکتین (76/764به  74/776)از NT-proBNP (،356/6به  036/6)از WHR  ،(63/77به 

گروه شاهد  کسر تزریقیدر متغیر  بین گروهی میانگین تفاوت(. p=67/6)دار بودتفاوت معنی تجربیدر گروه  (77/07

در گروه شاهد  ضخامت دیواره بین بطنی دیاستولی و (>64/6p)در گروه تجربی افزایش یافت 35/44به  73/76

و دیاستولیک بطن  (67/57به  50)از  قطر دیواره پایان سیستولیکو  (>64/6p)گروه تجربی رسید در 66/56به  77/37

 (. >64/6p)مشاهده شددار اختالف معنی بود که در گروه تجربی (>64/6p)(67/47به  67/45)از  چپ

کاهش در و  ر تزریقی، کستوان هوازی افزایشباعث  مقاومتی-هوازیاین برنامه تمرینی  که داد نشان تحقیق نتایج

-NTو  3-ابعاد و ضخامت دیواره بین بطنی، قطر انتهای دیاستولی و سیستولی بطن چپ، سطح خونی گالکتین

proBNP که بیانگر بهبود ساختار قلب بود. گردید 
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