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 هقذهَ

ت ّ غالثًا  تَ دلیل کاُغ ًاگِاًی جزیاى خْى کزًّز تَ دًثال اًفارکتْص هیْکارد اس ػایغ تزیي تیواری ُای قلثی اط

(.در اهزیکا ُز 1تزّاطکلزّستٌگ ػذٍ اطت رّی هی دُذ)آاًظذادتزّهثْتیک یکی اس ػزیاى ُای کزًّز کَ قثاًل تْطط 

یز ٌُْس ّهیز ًاػی اس آى در طَ دَُ اخ ثاًیَ یکٌفز تَ اًفارکتْص هیْکارد هثتال هی ػْد ّػلی رغن کاُغ هزگ 02

در اثز اًظذاد کاهل ػزیاى  درؿذ هْارد 02(. اًفارکتْص هیْکارد در تیغ اس 0ّهیز ُا اطت ) ػاهل یک طْم هزگ

رر هی دُذ. در ؿْرت ػذم خْى رطاًی هجذد،  تَ دالیل دیگزی درؿذ هْارد  5کزًّز تْطط تزّهثْس ّ تٌِا در کوتز اس

قلة تَ دًثال اًفارکتْص هیْکارد هی ػْد .اس جولَ اقذاهات درهاًی  تزاتزآطیة ّاردٍ تَ 0-6هٌاطة ّ تَ هْقغ هیشاى 

تزّهثْلیتیک ُا اس جولَ  (.3,4تزای خْى رطاًی هجذد اطتفادٍ اس تزّهثْلیتیک ُا تَ خـْؽ اطتزپتْکیٌاس هی تاػذ)

فارکتَ،کن کزدى ػْارف پالطویي ّ دل کزدى تزّهثْس، تاػث کاُغ اًذاسٍ ًادیَ اً اطتزپتْکیٌاس، تا تثذیل پالطویٌْژى تَ

ػولکزد هیْکارد  اًفارکتْص هیْکارد هاًٌذ ػْک کاردیْ ژًیک،دیض ریتوی ُای تذخین ّ ... ػذٍ ّ در ًِایت تاػث دفظ

 (.1هی گزدًذ)

اثزات درهاًی هفیذ هی تْاًذ خطزات جذی اس جولَ خًْزیشی  تایذ خاطز ًؼاى کزد کَ کارتزد اطتزپتْکیٌاس ػلی رغن داػتي

اًافیالکظی، اختالل در طیظتن اًؼقادی، کاُغ فؼار خْى  ، گْارػی، داخلی ّ خًْزیشی اس دُاى ّ تیٌی، ػْکهغشی ُای

(.تا تْجَ تَ هیشاى هزگ ّ هیز تاال در اًفارکتْص داد  هیْکارد 3ّاختالل در طیظتن ُذایتی را تَ ُوزاٍ داػتَ تاػذ )

ٍ تز هذذّدیت اًذاسٍ ًادیَ اًفارکتَ, تاػث کاُغ خطز ًظثی درهاى طزیغ ایي تیواراى تا دارُّای تزّهثْلیتیک ػالّ

 هی ػْد. درؿذ52هزگ ّ هیز تیوارطتاًی تا دذّد 

تزقزاری هجذد جزیاى خْى در تیواراى هثتال تَ اًفارکتْص داد هیْکارد طٌگ تٌای درهاًی تزای ایي تیواراى اطت کَ 

اس تزّهثْلیتیک ُا در تیواراى اًفارکتْص هیْکارد کَ  . اطتفادٍتْطط تزّهثْلیتیک تزاپی ّ اًژیْپالطتی قاتل اًجام اطت 

هٌافغ تیؼتزی  تاػذ تزجیخ دادٍ هی ػْ د ّ طال 55طاػت ًگذػتَ ّ طي آًِا کن تز اس  4درد آًِا تیغ اس  اس ػزّع

طیغ ّ تذّى ُیچ طال تاهطالؼات سیاد ّ ّ 55ثیزدرهاًی تزهثْلیتیک ُا کاُغ هزگ ّ هیز تیواراى سیز (. تأ5ّ  4دارد ) 

 .)6گًَْ اتِام ثاتت ػذٍ اطت )

تا تْجَ تَ ایٌکَ طکتَ قلثی در جْاهغ کًٌْی تَ ػلت افشایغ ریظک فاکتْرُای قاتل تؼذیل ّ غیز قاتل تؼذیل در دال 

 ػْد،افشایغ اطت ّتزای کاُغ ایي پذیذٍ اس دارُّای تزّهثْالیتیک اس قثیل اطتزپتْکیٌاس ّ اّرّکیٌاس ّ ... اطتفادٍ هی 

هظلوا ایي دارُّا ػْارف جاًثی قاتل تاهلی دارًذ کَ تایذ تزای تزرطی آى ُا تذاتیز هٌاطثی درًظز گزفتَ ػْد.الثتَ تایذ 

خاطز ًؼاى کزد کَ در ایزاى تَ ػلت ارساى قیوتی دارّی اطتزپتْکیٌاس ،تیؼتز اس ایي دارّ اطتفادٍ هی ػْد. دارّی 

تی در تؼضی اس تیواراى هٌجز تَ هزگ ػذٍ  اطت ; اُویت اى ایجاب هی کٌذ کَ اطتزپتْکیٌاس ػْارف هِلکی دارد کَ د

ایي ػْارف تزرطی تیؼتزی ػًْذ . در ضوي هذاخالتی تایذ اًجام داد کَ اس ایي ػْارف پیؼگیزی یا اًِا را کاُغ داد. 

تطْر اطتزپتْکیٌاس هی تْاًذ  هی تاػذ.دارّی اطتزپتْکیٌاس تَ ػٌْاى در دطتزص تزیي دارّی دل کٌٌذٍ لختَ در ایزاى 

هظتقین ّ غیز هظتقین ػولکزد تطي چپ را در تیواراى هثتال تَ طکتَ قلثی داد تِثْد تخؼذ ّ هزگ ّهیز را در ایي 

پزطتار ًقغ  .ى هی تاػذآًکتَ هِن در تجْیش ایي دارّ سهاى طالیی ػغ طاػتَ  .ؼوگیزی کاُغ دُذ چتیواراى تطْر 

هِن دارد .پزطتار ّظیفَ تشریق ایي دارّ را تز ػِذٍ دارد کَ در کوتزیي سهاى هوکي ّ تَ  هِوی را در کاُغ ایي سهاى



ػکل ؿذیخ ّ تا دّس هٌاطة اى را تشریق ًوایذ .  تا تْجَ تَ ایٌکَ پزطتار طاػت ُای تیؼتزی را تا تیواراى هی گذراًذ 

دارّ خْاُذ ػذ.پزطتار تا هاًیتْریٌگ دقیق  هظلوا اّلیي ػخـی خْاُذ تْد کَ هتْجَ اثزات هفیذ ّ ػْارف جاًثی ایي

ّ هٌاطة ّ دضْر دایوی در تالیي تیوار هی تْاًذ اس ایي ػْارف پیؼگیزی یا اى را تَ هْقغ تؼخیؾ ّ درهاى ًوایذ تا 

هٌجز تَ هزگ تیواراى ًؼْد. ایي هظالَ تایذ هْرد تْجَ هذیزاى پزطتاری قزار گیزد تا ُن سهاى تشریق ًظثت تَ سهاى 

اس آًجایی کَ اکثز . دقیقَ هی تاػذ کاُغ یاتذ ّ ُن اس ػْارف هِلک ّ کؼٌذٍ اى پیؼگیزی ػْد32اًذارد اى کَ اطت

هطالؼات اًجام ػذٍ، در هْرد ػْارف دارّیی اطتزپتْکیٌاس تیؼتز رّی گزٍّ طالوٌذاى توزکش داػتَ اًذ،در ایي هطالؼَ 

گزٍّ ُای طٌی ًیش هْرد تزرطی قزار خْاٌُذ گزفت تا تتْاى  طی ػْارف هِلک ایي دارّ  تقیَرتزای جاهؼیت تیؼتزّتز

 هٌجز تَ هزگ ّ هیز تیواراى ًؼْد ایي ػْارف را فْری تؼخیؾ داد ّ اًِا را درهاى ًوْد تا

 

 


