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ايلیه کىگرٌ آزمبیشگبٌ پسشکی َیرکبویب
آزمبیشگبٌ ي بیمبری َبی قلب ي عريق

بررسی تبثیر مًاد ريان گردان بر بیمبری َبی قلبی
حسیه کتًلی وصاد (وًیسىدٌ مسئًل) :داًطجَی کبرضٌبسی پزستبری ،داًطکدُ پزستبری ٍ هبهبیی تْزاى ،داًطگبُ ػلَم پشضکی
تْزاى ،تْزاى ،ایزاى

ضوبرُ تلفي..............90209208390:ایویلHossein2000009@gmail.com :

فبطمٍ بُرام وصاد :استبدیبر ،داًطکدُ پزستبری ٍ هبهبیی تْزاى ،داًطگبُ ػلَم پشضکی تْزاى ،تْزاى ،ایزاى
محمدحسه صبلح وصاد :داًطجَی کبرضٌبسی پزستبری ،داًطکدُ پزستبری ٍ هبهبیی تْزاى ،داًطگبُ ػلَم پشضکی تْزاى ،تْزاى،
ایزاى

چکیدٌ

زمیىٍ ي َدف :هَاد رٍاى گزداى در طَل چٌد دِّ گذضتِ در سزاسز جْبى هحبَبیت خَد را بِ ػٌَاى یک دارٍی تفزیحی در
هیبى جَاًبى ٍ ًَجَاًبى بِ دست آٍردُ است .هسوَهیتْب یکی اس اٍرصاًسْبی پشضکی هی ببضٌد ٍ ایي هسوَهیت ّبی هی تَاًٌد سبب
هزگ هصزف کٌٌدگبى ضًَد .قلب یکی اس ارگبى ّبیی است کِ در هؼزض اسیب ّبی جدی بز اثز سَء هصزف هَاد رٍاى گزداى قزار
دارد ٍ هْوتزیي ػبهل هزگ ٍ هیز هصزف کٌٌدگبى رٍاى گزداىّب ،ایستّبی قلبی ٍ ػَارض قلبی هی ببضد .لذا هطبلؼِ هزٍری حبضز
بب ّدف تؼییي تبثیز هَاد رٍاى گزداى بز بیوبری ّبی قلبی اًجبم ضدُ است.
ريش بررسی :هطبلؼِ هزٍری حبضز بب جست ٍ جَی ًظبم هٌد هطبلؼبت ،در فبصلِ سبل ّبی  1990تب  1900در پبیگبُ ّبی
 Google Scholar ، SID ،PubMedبب کلید ٍاصُ ّبیی ّوچَى بیوبری ّبی قلبی( ، )heart diseaseتغییزات
اًشیوی( ، )Enzymatic changesهَاد رٍاى گزداى( ،)Psychoactive drugsاکستبسی ( ، )Ecstasyآهفتبهیي
() Amphetaminesاًجبم ضدُ است .در هجوَع  19هقبلِ هَرد یبفت ضد کِ بِ دالیلی ّوچَى تکزاری بَدى ٍ یب در دستزس ًبَدى
هتي کبهل هقبلِ  02هقبلِ حذف ضد در هجوَع  7هقبلِ هَرد استفبدُ قزار گزفت.
یبفتٍ َب :هَاد رٍاى گزداى ًِ تٌْب هٌجز بِ اًفبرکتَس قلبی ٍ ایست آى هی ضًَد بلکِ بز تطکیل پالک ّبی اتزٍاسکلزٍسیس
 ،سکتِ قلبی ،سٌدرٍم حبد کزًٍزی ،تَقف ابطبر اًؼقبدی ٍ اًسداد ػزٍق کزًٍزی ًقص دارًد .اس دستِ هَاد رٍاى گزداى ،آهفتبهیي ّب
ٍ هطتقبت آى هوکي است هَجب افشایص فطبر خَى  ،کبّص فطبر خَى ٍ اریتوی ّبی قلبی ّوچَى تبکی کبردی فَق بطٌی،
فیبزیالسیَى بطٌی ٍ اًفکبک الکتزیکی-هکبًیکی قلب ضًَد .هَاد رٍاى گزداى بز قسوتی اس گیزًدُ ّبی سزتًَیٌی 5- ٍ 5-HT2A
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 HT1Aهی ضًَد.گیزًدُ ّبی  5-HT2Aقبدر بِ ایجبد اسپبسن در ػزٍق کزًٍز ٍ اسیب بِ قلب هی ببضٌد .ػالٍُ بز ایي اهفتبهیي ّب ،
ّوبًٌد کَکبئیي هی تَاًد بِ ػلت آسادسبسی کبتئکَالهیي ،ببػث ایجبد اسپبسن کزًٍز ٍ تجوغ پالکت ّب ضًَد.
وتیجٍ گیری :بب تَجِ بِ آًچِ گفتِ ضد بِ ًظز هی رسد ایي هَاد سْن بِ سشایی در هزگ ٍ هیزّبی قلبی دارًد ٍ ّویي هسبلِ بز
ضزٍرت تَجِ بیطتز بِ رٍش ّبی کٌتزل ٍ پیطگیزی اس دستزسی ٍ هصزف ایي هَاد تَسط ًَجَاًبى ٍ جَاًبى  ،تأکید هی کٌد .ضبید
بْتز ببضد ،در سطح جبهؼِ ٍ بب کوک رسبًِ ّبی ػوَهی ّوچَى رادیَ ٍ تلَیشیَى خطزات ًبضی اس هصزف ایي هَاد بِ هزدم ّطدار
دادُ ض َد .ارگبًْبی دٍلتی ٍ خصَصی ّوچَى پلیس اجتوبػی ،هددکبراى ،جبهؼِ ضٌبسبى ،پزستبراى بْداضت جبهؼِ ٍ هؼلوبى ّوگی
هی تَاًد در آهَسش خطزات ایي هَاد بِ ًَجَاًبى ٍ جَاًبى ًقص داضتِ ببضٌد .تدریس درٍسی ّوچَى هْبرتْبی سًدگی در هدارس
حتی اس سطح دبستبى هی تَاًد آًْب را بزای سًدگی در جبهؼِ ٍ هقببلِ بب خطزات آهبدُ کٌد.
ياشٌ َبی کلیدی :آهفتبهیي  ،بیوبری ّبی قلبی  ،اکستبسی  ،هَاد رٍاى گزداى  ،تغییزات آًشیوی
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