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هاگشناد يروانف  تاقیقحت و  مرتحم  نواعم  یمحرادخ  اضر  رتکد  ياقآ  بانج 

(ع) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياهناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا مالس و  اب 

هب خروم 1400/3/9  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتـسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعـسوت  دحاو  هسلج  تروص  هلیـسونیدب        
ناتـسرامیب و مرتحم  تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  هعـسوت  زکرم  تاسلج  نلاـس  رد  روبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاـسرا  روضح 

ياروش مرتحم  ياضعا  زکرم و  ـی  ـشهوژپ مرتحم  نواعم  یباهذ  یحلاص  ـح  لاصرتکد ياـقآ  باـنج  ینیلاـب ، تاـقیقحت  هعـسوت  دـحاو  سیئر 
.دیدرگ رازگرب  یشهوژپ 

يورین رفن  کی  يریگراـکب  رب  ینبم  دـحاو  یـشهوژپ  ياروـش  مرتـحم  ياـضعا  ررکم  ياـه  تساوـخرد  هب  هجوـت  اـب  هسلج  يادـتبا  رد    
دیدرگ ررقم  دـیتاسا ، یتاقیقحت  ياه  حرط  ياه و  همان  نایاپ  رد  يرامآ  ياه  هرواشم  ماجنا  تهج  یتسیز  رامآ  يرتکد  دشرا / سانشراک 

رد یشهوژپ  ياه  تیلاعف  دشر  هب  ور  دنور  ات  دوش  تساوخرد  مرتحم  تنواعم  نآ  زا  یتسیز  رامآ  دشرا  سانشراک  یحرط  يورین  يریگراکب  ات 
.دوشن لالتخا  راچد  دحاو  نیا 

تفرگ و رارق  یـسررب  دروم  لیذ  حرـش  هب  یمومع  یکـشزپ  هرود  نایوجـشناد  هماـن  ناـیاپ  هب  طوبرم  لازوپورپ  دروم  هس  هسلج ، نیا  همادا  رد 
.دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت 

هب  " پاولاف لاـسکی  یط  یبلق  هتکـس  ناراـمیب  یهگآ  شیپ  رب  تیـسنج  رثا  یـسررب  ناونع "  اـب  یمالغ  میرم  مناـخ  ییوجـشناد   لازوپورپ 
رد هدش  حرطم  تاحالصا  دییات  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دش و  حرطم  یناجناج  اسیرپ  رتکد  مناخ  یناهبزور و  دـمحم  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار 

هـسیفن رتکد   مناخ  راکرـس  روپ و  يردان  نالسرا  رتکد  ياقآ  بانج  يدومحم ، نسوس  رتکد  مناخ  راکرـس  طـسوت  یـشهوژپ ، ياروش  هسلج 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  يرظتنم 

لمع تحت  نارامیب  يور  رب  یتفایرد  نوخ  ياه  هسیک  دادعت  ضراوع  عویـش  یـسررب  ناونع "  اب  یمیهاربا  هزئاف  مناخ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
رتکد مناخ  راکرس  ییامنهار  هب  ياه 1397 و 98"  لاس  یط  یلع  ماما  ناتسرامیب  رد  يالاب 35%  EF اـب بلق  يا  هچیرد  یحارج CABG و 

ياروـش هسلج  رد  هدـش  حرطم  تاحالصا  دـییات  زا  سپ  دـیدرگ  ررقم  دـش و  حرطم  هدـینچ  ناریا  رتـکد  مناـخ  راکرـس  يردـیح و  قـیقع 
رارق یسررب  درم  روپ  تمه  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  يداهرف و  .رسخ  رتکد  ياقآ  بانج  ابـص ، نیدلارخف  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  یـشهوژپ ،
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.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و 

زوتپوپآ دنیآرف  رب  كدـصاق  هایگ  یلکلاوردـیه  هراصع  یتظفاحمرثا   in vitro یسررب ناونع "  اب  یناهج  نافرع  ياـقآ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
زا سپ  دیدرگ  ررقم  دـش و  حرطم  یلیلج  ارهز  رتکد  مناخ  راکرـس  ییامنهار  هب  تسالبویمویدراک "  یلولس  هدر  رد  نیسیبوروزگود  زا  یـشان 

مدقم و يردـیح  اضررتکد  ياقآ  بانج  یعازخ ،  روصنم  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  یـشهوژپ ، ياروش  هسلج  رد  هدـش  حرطم  تاحالصا  دییات 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  یباهذ  یحلاص  حلاص  رتکد 

 

            

                         

  

: ھب تشونور    

یناقلاط   ھلا  تیآ  ناتسرامیب  یشھوژپ  مرتحم  تنواعم  یباھذ  یحلاص  حلاص  رتکد  یاقآ 
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