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 چکیده

ناشی از اختالالت ژنتیکی شناخته می شود. این سندرم  سندرم داون به عنوان شایعترین دلیل کم توانی ذهنی

-عروقی، عصبی-قلبی به وسیله ی چندیدن نشانه ی کلینیکی مشخص می شود که شامل اختالالت ارتوپدی،

برابر بیشتر از سایر افراد    8-5عضالنی، بینایی، شناختی، ادراکی و حرکتی می باشد. افراد سندرم داون بین 

عروقی می  –دچار اختالالت مادرزادی قلبی و عروقی بوده و بیشترین دلیل مرگ و میر در آنها مشکالت قلبی 

رات یک دوره برنامه تمرینی منتخب را بر عملکرد قلبی و عروقی باشد. محقق در این تحقیق قصد دارد تا تاثی

 بزرگساالن سندرم داون بررسی نماید.

جامعه آماری این تحقیق نیمه تجربی را بیماران سندرم داون واقع در مرکز توانبخشی نمونه تشکیل می دادندد.  

بیمار سندرم داون تربید    91رکز پس از مطالعه ی پرونده ی پزشکی و روان شناسی مددجویان حاضر در این م

سال بده ودورت تصدادفی بده دو      480/55 ± 490/0( با میانگین سن 55-55پذیر )با میانگین بهره هوشی بین 

نفر( تقسیم شده و گروه تجربی در معرض یک دوره برنامه منتخدب تمریندی    1نفر( و کنترل ) 94گروه تجربی )

تقامتی، تعدادلی و  هدوازی( قدرار گرفتندد. قبدل و بعدد از دوره ی       )ترکیبی از تمرینات قدرتی، اسد  هفته ای 95

دسدتگاه کداردیو    روش امپددانس کداردیوگرافی بدا    افراد گروه نمونه  به وسیلهمتغیر(  94) تمرینی عملکرد قلبی

 تی وابسته انجام شد.  آزموندر هر گروه توسط  آزموناکرین اندازه گیری شد. مقایسه داده های پیش و پس 

در متغیرهای حجم ضربه ای، برون ده قلبی، کدار قلدب چد ،     اعضا نمونه تحقیقج این تحقیق نشان داد که نتای

شاخص ضربه ای، شاخص قلبی و شاخص کار قلب چ  دارای مقادیر کمتر از دامنه ی طبیعی بودندد و ضدربان   

ظم عروقی و شاخص مقاوم  قلب و فشار خون نزدیک به مرز ضربان قلب باال و پرفشار خونی بوده و مقاوم  من

منظم عروقی نیز بیشتر از مقادیر دامنه طبیعی خودشان بودند. دوره ی تمرینی منتخب سه ماهده ایدن تحقیدق    

معنی داری  بر بهبود سالم  قلبی عروقی با تاکید بر پنج متغیر محتوای مایعات سدینه ای، بدرون    تأثیرتوانس  

 م  منظم عروقی و شاخص مقاومد  مدنظم عروقدی داشدته باشدد     ده قلبی، میانگین فشار خون سرخرگی، مقاو

(P<0.05  .) 

با توجه به اینکه هیچ متغیری پس از سه ماه در گروه کنترل تغییر معنی دار  نکرد لذا می تدوان چندین نتیجده    

در گروه تجربی در نتیجده اجدرای تمریندات     آزمونگیری نمود که تغییرات مشاهده شده در نمرات پیش و پس 

زشی منتخب بوده اند و فعالی  ورزشی ترکیبی توانسته اس  باعث بهبدود معندی دار عملکدرد قلبدی در پدنج      ور



متغیر محتوای مایعات سینه ای، برون ده قلبی، میانگین فشار خون سرخرگی، مقاوم  منظم عروقی و شداخص  

 مقاوم  منظم عروقی بیماران سندرم داون شود. 
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