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الولخص
خلفية الذراسة :اًراض اهشرا َٜٛاهراجٜح ٓ ٚاالسثاب اهرئٜسٜح هوعجز اهطثٕ ٚاهٌٖخ .عٖاًلن اهططلٖ ج ل ٚللن اهثٜاُلاخ
اهسرٛرٛح ٕ اهٌؤ راخ اهحٖٜٛح ل ٚمى اهٌرضل٘ اهٌالات َٜترالوة اهشلراً َٜٛدٜل ج جل ا هرقٜلٜي اهٌطلا,روُٖا اهعلوم ًِٕل
ح ٕز ٓذّ االًراض.
اهذاف الذراسة :هرقٜٜي ًسرٖٗ ٖٓ ًلٍٖ اهرسرٖسلرٜرٍٕ لً ٚرضل٘ ذالٜر اهشلرا َٜٛاهراجٜلح اهٌسلرقرج ٕ ًرضل٘ احرشلا
اهعالوح اهقوثٜلح ًقا ُللح ًل اال للطاا االالحا ٕ .ذلايٜر ًللرض اهسللر ٙعولل٘ ًسلرٖٗ اهرسرٖسلرٜرٍٕ للً ٚرضل٘ ذاللٜر
اهشرا َٜٛاهٌسرقرج ً ًرض٘ احرشا اهعاوح اهقوثٜح.
الورضي والطرائق  :اجريت دراسة مقطعية على  87مريض من الذكور 57 ,مرضى تضيي الريرايين التاجيية رصويوا
بواسطة قثطرة الررايين و  53مريض رصووا ان لديهم احتراء العضلة القلبية مقارنة مع  53رجال اوحاء مين الناحيية
القلبية في مركز هولير المراض القلب صالل الفترة الممتدة من  8ايلول  4306لغاية  4رباط . 4307
الٌتائج :كاٍ ًسرٖٗ اهرسرٖسلرٜرٍٕ ُ 0.655 ± 0.4.0لاُٖكراىً/ووٜورر لً ٚرضل٘ ذالٜر اهشلرا َٜٛاهراجٜلح اهٌسلرقرج و
ُ 0.000 ±0.040اُٖكراىً/ووٜورر ً ٚرض٘ احرشا اهعاوح اهقوثٜح اهحام ٕ ُ 0.10 ± ...1اُٖكراىً/ووٜورر ل ٚاهرجلام
االاللحا ٕ كاُللد ًعظللي اهقللٜي ذاخ مالهللح احاللائٜح ثٌللح ب ً . 0.001رضلل٘ اهسلللر ٙكللاٍ ه ل ٔٛي اُطدللاض ٕاض ل للٚ
ٖٓ ًٍٖ اهرسرٖسرٜرٍٕ  ٚاهٌجاً ٜكا ح.
االستٌتاجاتٛ :لٍٖ ذقٜٜي اهرسرٖسرٜرٍٕ ًد ٚ ٜاهٌرض٘ اهذٛ َٛعاٍُٖ ًَ ًرض ذاٜر اهشرٛاٍ اهراجٜح ً ع ى ٕجلٖم
عٖاًن اهططٖ ج اهرقوٛ ٜح ٌٕٛلَ أٍ ٛع أح عٖاًن اهططٖ ج إذا اجرٛد م اساخ ً ع م اكثر ًَ اهٌرض٘ هرقٜٜي ًسرٖٗ
ٓرًٍٖ اهرسرٖسرٜرٍٕ  ٚذاوة ٕذاٜر اهشراَٜٛ
الكلوات الوفتاحية :اهرٜسرٖسرٜرٍٕو ٕذاوة اهشرا َٜٛاهراجٜحو ٕاحرشا عاوح اهقوة.
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را االحٜا اهٌجٔرٛح  -كو ْٜاهطة  -جاًعْ ٖٓهٜر اهطثٜح  -ا تٜن -اهعراق.
 2را اهجراحح  -كو ْٜاهطة  -جاًعْ ٖٓهٜر اهطثٜح  -ا تٜن -اهعراق.
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