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 در بیماران مبتال به نارسایی قلبی در ایران

 

 

مقدمه: نارساای  لبی  لب  صلب  صتال،  مگ    مرگ   تتالگ  مدد   ر شورراا   ر اا  ورسهه م  تادد  صندصه  یرگ  سح  پتالرد 

ته لنرصن رصانمای  تگص   صر  رمان  م  ورصند  مرجب صفزصیش تقا  ر ترمارصن میال، ته نارساااای  لبی  یگ    اد   Bناوگیررورک نرع 

ته   ر مقایتاه تا  ساایگ ر ه اا  ووصرص   ر ترمارصن میال، Bصلالصاا   زهمایش پتالرد ناوگیررورک نرع  صه محالهه ااضاگ صرهیات 

 نارسای  لبی   ر صیگصن تر   

 :ر ه شار

صثگتصوااا   صسااا    ر صین محالهه تا صساااالدا   صه مد    -صین محالهه جزء محالهات صرهیات  صلالصاااا   شام    صه  نرع ولبر  ازینه 

 ر مقایتااه تا صرهیات  تالرن  صساااالاندصر    ر  ترمارصن  میال، ته  Bینه اا   صثگتصواا   زهمایش  پتالرد ناوگیررورک نرع مارشر    از

نارسای   لبی  تگص  صفق همان  ش  لمگ مرر  تگرس  لگصر یگف    ص   اا  ازینه صه طگیق فگم جمع ز ر   ص      ص   اا  محبرتر  

ر  یگ ید  جه  صفزصیش  ل  محالهه  ولبر  اتااسر  ته لررت یک طگفه   صاالماتو  تا جمع ز  EQ5Dصه طگیف پگساوانامه 

 صندام دد   TreeAgeصسالدا   صه نگم صفزصر 

 یافاله اا:

صثگتصش وگ  م  - ر مقایته تا صرهیات  تالرن  صسالاندصر  ازینه Bنالایج محالهه ااضاگ  نوان  ص  شه صسالدا   صه پتالرد ناوگیررورک نرع 

سا  شااش م  یاتد   56-66سا   ر مقایته تا یگ   سن   56-56سا     66-56صثگتصو  زن  ر یگ   سن   -تادد   مرزصن ازینه

گتصش داادن پتالرد ناوگیررورک ریا   صاالما  ازینه صث 651 555 011ته ل،   یافاله اا  محالهه ااضااگ نوااان  ص   ر اد زسااالانه 

 رلاااد م  تاداااد  نالایج ته  سااا  زمد  صه ولبر  ازینه اا نواااان  ص   ر    یگ   پتالرد  56 ر مقایتاااه تا صرهیات  تالرن   Bنرع

  متاااالقرن ¬ رلاااد   ازینه 58    56  صرهیات  تالرن  صساااالاندصر   ازینه اا  متاااالقرن  رمان  ته وگورب   Bناوگیررورک نرع

  رلااااد صه سااااهاان صه ااازیاانااه شاا  رص تااه داار  صدااالصااااا   ص   تاار نااد   5   5تااه وااگواارااب تااا  غاارااگ رماااناا 

 ر ترمارصن میال، ته نارسای  لبی   Bتلث   نالرده یرگ : تگ صساا  نالایج محالهه ااضاگ صندصه  یرگ  ساح  پتالرد ناوگیررورک نرع 

ایتاه تا صرهیات  تالرن  صسالاندصر  یگ ید  پرونها  صرهه هیا   جه  لاگ  پر   صر      مرجب شااش ازینه   صفزصیش شال   ر مق

تگص  ترمارصن نارسااای  لبی   ساااهمان اا  ترمه یگ ازینه اا  صین زهمایش رص   BNPم  داار  ته  لر  ازینه اا  تات  زهمایش 

س  بی   سراپرداش  اند  امننرن پروانها  م  دار  ان ام طگصا   ساالررصلهم  اا  تالرن  تگص  ووصرم ترمارصن نارسای  ل

 ورسط مالصصصرن لبب   لگ ق رص  ر نظگ ت رگند  Bیذصرصن صندصه  یرگ    پایش سح   پتالرد ناوگیررورک نرع 

 

 


