
 :خالصَ
 تي هتغیرُبي از ثرخی ّ هیْکبرد اًفبرکتْش ثَ اثتال ثب ّیطفبتیي خًْی ضغخ ارتجبط ثررضی :هدف

 .خْى قٌذ ّ چرثی ،پرّفبیلِبي ضٌجی

 :روشها و مىاد

 ثیوبرضتبى ثَ کَ هیْکبرد اًفبرکتْش ثَ هجتال ثیوبر 47 رّي ثر کَ اضت هقغعی هغبلعَ یک دبضر هغبلعَ

 ُبي پرّژٍ از یکی از را ضبلن ّ هجتال غیر افراد ًفراز 47 .گردیذ اًجبم ًوْدًذ، هراجعَ تِراى قلت هرکس

 غذٍ گیري ًوًَْ اي خْغَ ثصْرت تِراى غِر درضغخ کَ هتبثْلیطن ّ ریس درّى غذد تذقیقبت هرکس

 ًظر از را گرٍّ دّ کٌٌذٍ هخذّظ ُبي هتغیر اثر کٌترل هٌظْر ثَ .ًوْدین اًتخبة تصبدفی صْرت ثَ ثْد

 فراّاًی رّظ ثَ ثذًی تْدٍ ًوبیَ ّ ضي ( FrequencyMatched-Selection) .ًوْدین اًتخبة

 قغعَ صعْد هػبُذٍ اضبش ثر ثیوبراى در هیْکبرد اًفبرکتْش تػخیص st الکترّکبردیْگرام، در

 پسغک تبییذ ثَ کَ ثْد قلجی آًسیوِبي فعبلیت گیري اًذازٍ ّ ( تیپیک آًژیٌی درد) ثبلیٌی تظبُرات

 قلت عولکرد ثررضی هٌظْر ثَ .ثْد رضیذٍ عرح ُوکبر هتخصص (LVEF) 5 ثیوبراى کلیَ از - پص رّز2

 عرّق درگیري درصذ ّ درگیر عرّق تعذاد ثررضی ثراي .آهذ ثعول اکْگبردیْگرافی غذى ثطتري از

 هتخصص پسغک تْضظ آًژیْگرافی تذت ثیوبرضتبى ثَ هراجعَ از پص رّز دٍ ثیوبراى کلیَ

 .گرفتٌذ قرار کبردیْلْژیطت

 ، د گلیطری تري ، ضرم گلْکس خْى، فػبر ثبضي، ّ کور دّر قذ،هذیظ غبهل ارزیبثی هْرد هتغیرُبي

 قلت عولکرد درگیر، عرّق تعذاد ، پبییي داًطیتَ ثب لیپْپرّتئیي ، ثبال داًطیتَ ثب لیپْپرّتئیي ، تبم کلطترّل

 ارزیبثی هْرد ُب هتغیر ضبیر ثب آى ارتجبط ّ غذ تعییي گرٍّ دّ در ضرم ّیطفبتیي هیساى .ثْد ّیطفبتیي ّ

 .گرفت قرار
٩٨ 

 آزهًِْبي از اضتفبدٍ ثب ُب گرٍّ ثیي تغییرات هقبیطَ t-test ضغخ قجْل ثب پیرضْى ُوجطتگی ضریت ّ

 05 داري هعٌی /P<0 .گرفت قرار آهبري قضبّت هْرد

 :ها یافته
 کٌترل گرٍّ از ثبالتر داري هعٌی عْر ثَ هیْکبرد اًفبرکتْش ثَ هجتال افراد در ضرم ّیطفبتیي هیساى

 کور، دّر اًذازٍ ثذًی، تْدٍ ًوبیَ هتغیرُبي ضبیر ّ ضرم ّیطفبتیي ضغخ ثیي داري هعٌی آهبري ارتجبط.ثْد

 تبم کلطترّل ثبضي، دّر ثَ دّرکور ًطجت ، HDL، ّ ضیطتْلیک خْى فػبر ّ ًبغتب خْى قٌذ

 اي راثغَ ّیطفبتیي هیساى ّ ُطتٌذ دچبرگرفتگی کَ عرّقی تعذاد ثیي ُوچٌیي .ًػذ دیذٍ دیبضتْلیک

 قلت عولکرد ّ ّیطفبتیي هیساى ثیي دیگر ضْي از .ًػذ یبفت (EF) دیذٍ داري هعٌی ّ ضعیف راثغَ

 .غذ

 :گیري نتیجه
 کبرد هیْ اًفبرکتْش ثَ هجتال ثیوبراى در ضرم ّیطفبتیي هیساى کَ داد ًػبى ثررضی ایي از دبصل ًتبیج

 پرّتئیٌِبي از یکی ّیطفبتیي کَ گفت تْاى هی هغبلعَ ایي ًتبیج ثَ تْجَ ثب ثٌبثرایي .یبثذ هی افسایع



 دارد ارتجبط کبرد هیْ اًفبرکتْش "خصْصب ، قلجی ثیوبریِبي ثب کَ اضت هِوی


