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کلماتکلیدی :آریسویّای قلثی؛ طة سٌسی
کاربرد در زمینهی سیاستهای بهداضت و درمان/پژوهص و آموزش پسضکی :ایي هقالِ ،تیاًگز دیذگاُ اتي سیٌا درتارُ آریسوی قلثی اسر؛ تذیي ٍسیلِ هیزَاى دیذگاُ
ٍی را تا دیگز دیذگاُّای خشضکی ًَیي تِ هقایسِ گذاردُ ٍ ،ایذُّایی خیزاهَى زفاٍذّا ٍ ضثاّرّای هیاى آىّا تذسر آٍرد.

سزدتیز هحسزم،
آریسوی ،اخساللی اسر در سزػر ٍ ًظن ضزتاى قلة ،یا ًاٌّجاری اسر
کِ هَجة غیزطثیؼی ضذى زَالی زدص قلة هی ضَد .آریسویّا هوکي اسر
در اثز دگزگًَی در ضکلگیزی زدصّ ،ذایر زدص یا ّزدٍ آىّا ایجاد ضًَذ
( .)1آریسویّا هیزَاًٌذ ًاٌّجاریّای جذی در قلة ایجاد کٌٌذ (ّ .)2ز
قلة سالن  55زا  155تار در دقیقِ هیزدذ .آریسویّا هیزَاًٌذ در سزػر
ػادی ،کٌذ یا سزیغ ضزتاى قلة رخ دٌّذ .در ایاالذ هسحذُ ،ساالًِ تیص اس
ً 855555فز تِ دلیل آریسوی قلثی در تیوارسساى تسسزی هیضًَذ (.)3
ػالئن آریسوی قلثی هوکي اسر تا تزٍس ایي ًطاًِ ّا ّوزاُ تاضذ :زدص قلة
"( "Palpitationاحساس جسسي ،زکاى خَردى ،حالر فلیح-فالج ،یا
حسی ضثیِ "اس سیٌِ تیزٍى آهذى" قلة) ،کَتیذى قلة در سیٌِ ،یا تزٍس
حالر گیجی ٍ سزگیجِ ،زٌگی ًفسً ،اراحسی در سیٌِ ،ضؼف یا خسسگی
(خسسگی هفزط) (.)4
زدص قلة ( )Palpitationهیزَاًذ یکی اس ًطاًِّای آریسویّای قلثی،
ّوچَى زاکیکاردی ٌّگام تزٍس گزُ دّلیشی  ،زاکیکاردی سیٌَسی،
اًقثاض سٍدرس دّلیش یا تطي ٍ ،زفکیک اًقثاض تطي ٍ دّلیش تاضذ (.)5

زدص قلة هوکي اسر تِ صَرذ فلیح-فالج در سیٌِ ،سزیغ زکاى خَردى
یا کَتیذى در گزدى احساس ضَد ( .)6در طة سٌسی ایزاًی ،قلة ػضَی
اسر ضٌاخسِ ضذُ کِ تیواریّای هزتَط تِ آى اس دیذگاّی هسفاٍذ هَرد
تحث ٍ زطزیح قزارگزفسِ اسر .اتي سیٌا ،داًطوٌذ تلٌذ آٍاسُ ٍ دیزیٌِ ایزاًی،
اس خَد تیص اس  255کساب ًِ ،زٌْا خیزاهَى ػلن خشضکی ،تلکِ درتارُ فلسفِ
ٍ دیگز ػلَم تِ جای گذاضسِ اسر .ایي فیلسَف ضْیز ایزاًی کِ در فاصلِ
سالّای  985زا  1537هیالدی هیسیسسِ ،آثاری چَى «قاًَى در طة» را
تِ رضسِ زحزیز درآٍردُ کِ تا ًام «قاًَى خشضکی» ضٌاخسِ هی ضَد .ایي
کساب تزای سالّا در داًطگاُّای غزتی زذریس هیضذُ اسر ( .)7در کساب
«قاًَى در طة» ،اتي سیٌا یکی اس اخسالالذ قلثی را کِ تِ صَرذ حزکر
لزسضی قلة تزٍس هییاتذ ،زحر ػٌَاى «زدص قلة تزای دفغ ػاهل اخسالل
اس درٍى یا دیَارُ آى» زطزیح کزدُ اسر .هیزَاى ایي ػٌَاى را هؼادل
آریسوی در ًظز گزفر ،کِ گاّی تِ زدص قلة ،یا در صَرذ ضذذ تِ
سٌکَج ًیش هیاًجاهذ ( .)8در خشضکی ًَیي ،اًسذاد ػزٍقی ٍ ایسکوی
هیزَاًذ هٌجز تزٍس اًَاع آریسویّا ضَد (ّ ٍ ،)9وچٌیي تز اساس دیذگاُ اتي
سیٌا ،اًسذاد در رگ ّای خًَی هی زَاًذ تاػث زدص قلة ٍ یا لزسش قلة
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آریتمی (اختالل ضربان قلب) و ابه سینا

ارضادیفر ت و همکاران

تطکر و قدردانی

تذیٌَسیلِ اس آقای هحوذ حجاسی ،کِ تا یافسي هقاالزی چٌذ اس ٍب سایر
ایٌسزًسی  ، .....تِ اًجام ایي هطالؼِ یاری رساًذُاًذ ،زطکز ٍ قذرداًی هیضَد.
میسان مطارکت نویسندگان:

خاًن زثسن ارضادیفز در گزدآٍری هطالة اس کسابّای قذیوی ٍ
ایٌسزًر ٍ ،جٌاب آقای دکسز هحوذ تاقز هیٌایی ایذُخزداس هطالؼِ دردسر
تَدُاًذ .خاًن ػفر ضاُ کزهی در یافسي هٌاتغ زحقیقازی کوک کزدُ اسر.
تضاد منافع:

تیاى ًطذُ اسر
پطتیبانی مالی:

خژٍّص حاضز زحر حوایر ٍ خطسیثاًی تخص طة سٌسی ایزاًی
داًطکذُ ػلَم خشضکی داًطگاُ زْزاى تِ اًجام رسیذُ اسر.

تزای هطاّذُ هٌاتغ ایي هقالِ ،تِ هسي اًگیسی هزاجؼِ ضَد.

42

قزآى ٍ طة.)1(2 :1392 .

Downloaded from quranmed.com at 0:46 +0330 on Wednesday November 14th 2018

گزدد ( .)4اتي سیٌا تذیي هؼسقذ تَد کِ تسیاری اس ػَاهل هیزَاًٌذ هَجة تِ
زدص قلة ضًَذ؛ ٍی ّواًٌذ تسیاری اس داًطوٌذاى دیزیي تاٍر داضر کِ
تذى اًساى ززکیثی اسر اس اخالط چْارگاًِ ( .)8،15چٌاًچِ ّز یک اس ایي
اخالط تیص اس اًذاسُ گسسزش یافسِ یا فاسذ ضَد ،هیزَاًذ تِ کج خلقی ٍ در
ًْایر تزٍس تیواری تیاًجاهذ .سَء ػولکزد قلة در اثز ػَاهل اسسزسسای
قلة ایجاد هیضَد؛ ایي ػَاهل سیاى آٍر هوکي اسر اس درٍى قلة ،غطای
قلة ،اًذامّای ًشدیک آىّ ،وچَى هغش ،هؼذُ ،کثذ ،ریِ ،رحن ٍ رٍدُ ٍ ،یا
زواهی تذى ًطاذ گزفسِ ٍ هٌجز تِ ًاراحسی قلثی ضًَذ .ایي هسالِ اغلة در
اثز ػَاهل خلطی ٍ غیز خلطی ٍ ،ػاهل سادُای چَى کج خلقی ایجاد ضذُ،
یا گاّی تَاسطِ اًسذاد ،گزفسگی ،ػفًَر ٍ ،ضؼف قلة تزٍس هییاتذ .ػَاهل
خلطی ،خًَی ،صفزاٍی ،تلغوی یا هالیخَلیایی ًیش هیزَاًٌذ هَجة اًسذاد
رگّای قلة ضًَذ .هوکي اسر طثغ تلغوی هزطَب درغطای قلة زجوغ
یاتذ؛ ایي حالر هیزَاًذ در اثز طثغ هالیخَلیایی ،کِ هَجة گزفسگی
رگّای قلثی هیضَدً ،یش ایجاد گزدد .کج خلقی سادُ یا ّز گًَِ کج خلقی
کِ قلة را زحر الطؼاع قزاردّذ ،هوکي اسر هٌجز تِ ضؼف ضذُّ ٍ ،ز
گًَِ ضؼف قلة در هقاتل هیزَاًذ هَجة آریسوی قلثی گزدد ( .)11السْاب
گزم ،زة ،اًسذاد ػزٍق قلثی ٍ ریَی ،سوَم ،گشیذگیّاٍ ،اکٌص قلة
حساس تِ ّز ػاهل ًاچیش ،یا اتسال تِ تیواریّای دیگز اًذامّا ّوچَى
السْاب خزیکارد ،هؼذُ ٍ ،اخسالالذ ریَی هیزَاًذ هٌجز تِ تزٍس زدص قلة
ضَد؛ تزای هثال ،تیواراى هثسال تِ آسن در هؼزض اتسال تِ زدص قلة ًیش
قزاردارًذ (.)8
اتي سیٌا ٍ دیگز داًطوٌذاى دیزیي ،دالیل تزٍس زدص قلة را تز تسیاری
اس ػَاهل ٍ ًطاًِّای تیواراى هثسٌی داًسسِاًذ کِ هْوسزیي آىّا احساس
ًثض سیز چْار اًگطر دسر اسر ( .)12چٌاًچِ سزػر ًثض تاال تاضذ،

تیاًگز ًاراحسی خًَی ٍ ،چٌاًچِ ًثض سیز اًگطساى هحکن احساس ضَد،
ًطاى دٌّذُ ًاراحسیّای سَداٍی ٍ صفزاٍی اسرً .ثض تا سزػر خاییي
ًیش ،اضارُ تز ًاراحسیّا تلغوی دارد ( .)8خشضک هیزَاًذ ٌّگام هؼایٌِ
جسوی ،تِ کوک تزرسی ًثض یا ًَار الکسزٍکاردیَگزام ،زدص قلة غیزػادی
را زطخیص دّذ ( .)4تز اساس دیذگاُ اتي سیٌا ٍ دیگز داًطوٌذاى دیزیي،
هیزَاى دیگز ػَاهل آریسوی ،تِ جش آریسوی قلثی ،را ضٌاسایی کزدُ ٍ ،ضوي
اسسفادُ اس رٍشّای درهاًی هسفاٍذ ،اس ػَارض جاًثی تسیاری اس دارٍّای
ضذ آریسوی جلَگیزی تِ ػول آٍرد.

