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انًهخص
خهفية انذراسة :اٌ يشع انششٚاٌ ان تاجٔ ْٕ ٙادذ يٍ اْى االيشاع انت ٙتؤد٘ انٗ انٕفاجٔ ْٕٔ .ادذ يٍ إَاع يتعذدج
يٍ ايشاع انششٚاٌ انتاج ٙانُاتج عٍ تشسة انهٕٚذاخ انذُْٛح عهٗ جذساٌ انششٚأٌُْ .ان انعذٚذ يٍ انثذٕث انتٙ
اشاسخ انٗ اسثاتٓأ ,تذمٛماتٓأ ,طشق عالجٓا ٔيع تطٕس انتظٕٚش انطثم ٙانًمطع ٙانزب فتخ طفذّ جذٚذج تتطٕس طشق
انشخٛض انخاسجٔ ٙانًستخذو ف ٙتشخٛض ٔجٕد دسجح انكانسٕٛو ف ٙانٕٚذاخ انذُْٛح كًؤشش عهٗ كًٛح انهٕٚذاخ
انًتشسثح ف ٙانششٚاٌ انتاج ,ٙار ًٚكٍ تذذٚذ انًٕلع ٔ كًٛح االَسذاد تاستخذاو ْزا انجٓاص.
انهذف يٍ انذراسة :انتذمك يٍ طذح استخذاو دسجح انكانسٕٛو كعاليح ف ٙتشخٛض ايشاع انششٚاٌ انتاج ٙاػافح انٗ
اٚجاد انعاللح تْ ٍٛزِ دسجح انكانسٕٛو  ,انتكهس ,انٕٚذاخ انًتكٌٕ عهٗ انجذساٌ نهششٚاٌ.
انًرضً وطرائك انعًم :تى فذض  11يشٚغ يًٍ ظٓشخ عهٓٛى أعشاع آالو ف ٙانظذس تُٓٛى  00سجم ٔ 21ايشأج تعذ
انفذض تٕاسطح  ECGنذساب انم ًّٛانظذٛذح تاستخذاو جٓاص CTنتذمك يٍ ٔجٕد انتكهساخ كذنٛم عهٗ تظاب
انششا .ٍٛٚانتأسٚخ انًشػ ٙيٍ َادٛح ػغط انذو ٔ انسكش٘ تى تسجٛهٓا تاالػافح انٗ انمٛاساخ االَثشٔتٕيتشٚح  ,يستٕٖ
انذٌْٕ ف ٙانذانّ انطثٛعٛح ٔغٛش انطثٛعٛح ( انضٚادج) .كافح انعُٛاخ تى جًعٓا يٍ انًشػٗ ْٔى يًتُع ٍٛعٍ انطعاو (طائى).
ٔتى اعطائٓى دٔاء ٚمهم يٍ دلاخ انمهة نٛظم انٗ يذٖ ت 15-55 ٍٛدلح نكم دلٛمح .تستخذو يادج يهَٕح اثُاء انفذض تذمٍ
ٔسٚذٚا تٕاسطح جٓاص دمٍ خاص.
انُتائج :اظٓشخ َتائج انذساسح انذانٛح اٌ جًٛع انزٚ ٍٚعإٌَ يٍ انى ف ٙيُطمح انظذس نى ٚتى فذظٓى تٕاسطح  ECGفأٌ
نٛس نذ ّٚدسجح كانسٕٛو ف ٙانششا ٍٛٚ؛ يٍ َادٛح اخشٖ انزٚ ٍٚعإٌَ يٍ دسجح كانسٕٛو عانٛح تضداد تضٚادج انهٕٚذاخ فٙ
ششآُٚى.ايا ف ٙدانح دسجح انكانسٕٛو انمهٛهح ت )100-0( ٍٛانكهسٛتٛشٔل ,انذٌْٕ انثالثٛح ,فمذ اػٓشخ تُاسة عكسٛا
ٔكثافح انذٌْٕ انًشتفعح انكثافح.
يفتاح انكهًاخ /دسجح انكانسٕٛو ,جٓاص انتظٕٚش انطثم ٙانٕعائ ,ٙتكهساخ.
انبريذ االنكتروَيibrahimtareq48@yahoo.com :
تاريخ استالو انبحث 1 :تشش ٍٚاالٔل 2015
تاريخ لبىل انبحث 0 :تشش ٍٚاالٔل 2015
 1كهٛح انطة – جايعح تغذاد – تغذاد – انعشاق.
 2انًجهس انعشال ٙنالختظاطاخ انطثٛح ٔ يستشفٗ اتٍ انثٛطاس – تغذاد – انعشاق.
 3كهٛح انطة  -جايعح دٚانٗ – دٚانٗ – انعشاق.
 4يستشفٗ اتٍ انثٛطاس – تغذاد – انعشاق.
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