Hyrcania Medical Laboratory Congress1

اٍلیي کٌگرُ آزهایشگاُ پسشکی ّیرکاًیا
آزهایشگاُ ٍ بیواری ّای قلب ٍ عرٍق

هرٍری بر تأثیر پرفشاری ششی در ایجاد فیبریالسیَى دّلیسی
هْدی حسام ،رستن رضائیاى ،جالل هحودی خَشرجّ ،ادی حدادی ،هائدُ فکری
چکیدُ

زهیٌِ ٍ ّدف :فیثزیالسیًن دَلیشی )(Atrial Fibrillationضایغتزیه وًع آریتمی قلثی است کٍ تٍطًر میاوگیه  % 1-2افزاد
یک جمؼیت را تحت تأثیز قزار میدَذ .طثق پضيَصَای گذضتٍ ضیًع AFتا افشایص سه تیطتز میضوًد  %5.0در  05-05سواگگی توا
 % 0 -10در  05ساگگی) .ػًامل سیادی در ایجاد ایه وًع آریتمی دخیل است اسجملٍ تیماری سزخزگی کزيوزی ،حملٍ قلثی ي تیمواری
دریچٍای قلة .یکی اس ػًامل مًردتزرسی ،پزفطاری ریًی (PH)Pulmonary Hypertensionمیتاضذ .مؼمًالً مقوادیز میواوگیه
فطار سزخزگی ضطی )(pulmonary artery pressureاس mm/Hg 25تٍ تاال PHتلقی میضًد .گشارضوا متؼوذدی اس توزيس
تیماری AFدر افزاد تا سمیىٍی تیماری  PHمىتطزضذٌ اسوت اموا اطالػوا محوذيدی در موًرد ارتثوای کلیىیکوی آنَوا يجوًد دارد.
در ایووووه مهاگؼووووٍ تووووٍ تزرسووووی اجموووواگی ي تووووأثیز پزفطوووواری ضطووووی تووووز ایجوووواد فیثزیالسوووویًن دَلیووووشی موووویپووووزداسی .
َذف وُایی ایه است کٍ تتًان ارتثای تیه دي فاکتًر پزفطاری ضطی ي فیثزیالسیًن دَلیشی را تطخیص داد.
رٍش بررسی :مقاگٍ حاضز ،مزيری تز مقاال در مًرد تیمواری فیثزیالسویًن دَلیوشی ي توأثیز پزفطواری ریوًی در ایجواد ایوه
تیماری میتاضذ کٍ در پایگاٌَا ي وطزیا مؼتثز داخلی ي تیهاگمللی جستجً ضذٌ است .کلیوذياصٌَوای فیثزیالسویًن دَلیوشی ،آریتموی
قلثووی ،پزفطوواری ریووًی ،ریووت  ،گووزٌ سیىًسوویpulmonary artery ،Sinus Rhythm ،pulmonary Hypertension ،
Atrial Fibrillation ،pressureاس پایگاٌَای ػلمی Wiley ،Pubmed ،Google Scholar ،Irandoc ،SIDي Science
Directمًردتزرسی قزارگزفتٍاوذ کٍ  1101مقاگٍ در ایه سمیىٍ یافت ضذ کٍ تا تزرسی ػىايیه ي چکیذٌَا  05مقاگٍ تاقی ماوذ.
یافتِ ّا :وتایج تحقیقا  ،وطاندَىذٌی ارتثای سیاد تیه  PHپیطزفتٍ ي احتمال اتتال تٍ AFمیتاضذ .اکثوز موًارد اتوتال توٍ ایوه
تیماری ياتستٍ تٍ پزفطاری ریًی ،تا ػالئ کلیىیکی اختالال سمت راسوت قلوة در ارتثوای مویتاضوذ .پیطوزفت فیثزیالسویًن دَلیوشی
دائمی ،مًجة افشایص مزگيمیز در مثتالیان میضًد اما تزيس ػالئ گذرای تیماری ارتثای مؼىیداری تا افشایص موزگيمیوز ووذارد .در
اکثز تیماران ،ریت گزٌ سیىًسی Sinus Rhythmتا ریکايریَای کلیىیکی تُثًد مییاتذ.
ًتیجِگیری :وتایج وطان دادٌ است افشایص اتتال تٍ AFتا PHدر ارتثای است ي اختالال قلثی پیطزفتٍتز کٍ تٍ PHمىتُی میضوًوذ
ریسک فاکتًری تزای گستزش AFمیتاضىذ ي تا افشایص سه ویش تیطتز میضًد .میتًان وتیجٍ گزفت ،اختالال سمت چپ قلة وقص
فیشیًپاتًگًصیکی در ایجاد تیماری AFياتستٍ تٍ PHوذارد ي پزفطاری ریوًی ویوش توٍتىُوایی تاػو

 AFومویضوًد تلکوٍ توا افوشایص

فطارخًن دَلیش راست ي ایجاد اختالل در آن سمیىٍ اتتال تٍ AFرا فزاَ میکىذ .تا تًجٍ تٍ وتایج حاصل اس سوایز تحقیقوا  ،تاسیواتی ي
تىظی ریت گزٌ سیىًسی ،یکی اس اَذاف مُ درمان در تیماران تا يضؼیت واپایذار محسًب مویضوًد .ػلیوز

تحقیقوا اوجوا ضوذٌ ي

وتایج تٍدستآمذٌ اس ارتثای ایه دي اختالل ،تٍ وظز میرسذ تزای یافته درمان قهؼیتز تٍ پضيَصَای گستزدٌتزی ویاس است.
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ٍاشُ ّای کلیدی :فیثزیالسیًن دَلیشی ،آریتمی قلثی ،پزفطاری ریًی ،گزٌ سیىًسی
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