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خالصه
مقدمه :انفارکتوس حاد قلبي از علل مهم مرگ و مير در دنيا و کشور ما است .از محلول گلوکز  -انسولين -
پتاسيم([ )GIK]1با اثر گذاري بر متابول يسم ميوکارد به منظور بهبود سير كلينيكي در اين بيماري استفاده شده
است ،اما علي رغم مطالعات متعدد ،در مورد اثرات احتمالي آن هنوز اختالف نظر وجود دارد .هدف از اين مطالعه
بررسی تاثير سرم  GIKبر سير بيمارستانی بيماران مبتال به انفارکتوس حاد ميوکارد با صعود قطعه  STبوده
است .
روش کار :اين پژوهش كارآزمايي باليني در مورد  113بيمار مبتال به آنفاركتوس قلبي با صعود قطعه ]2[STكه در
طي سالهاي  1342- 43در بخش هاي اورژانس ،بخش قلب و سی سی يو بيمارستان قائم(عج) بستري شدند
انجام گرديده است .اين بيماران در چهار گروه  3)SK ، 2)GIK ، GIK+S K ) 1و )none (no GIK, no S K )4
موردمطالعه قرار گرفتند STK .به همه واجدين شرايط و  GIKبا دوز باال به ط ور تصادفي به بعضي بيماران تجويز
شد .پارامترهاي كلينيكي شامل روزهاي بستري در  CCUو بيمارستان ،آنژين بعد از  ، MIانفاركتوس مجدد،
نارسايي قلب ،مرگ و الكتروكارديوگرافي شامل آريتمي و اكوكارديوگرافي شا مل عملكرد سيستوليك بطن چپ
در  4گروه بررسي و اطالعات فردی در پرس شنامه جمع آوری گرديد .اطالعات جمع آوری شده با استفاده از آمار
توصيفی پردازش شد .
نتايج :از  113بيمار با ميانگين سني  81/1سال STK %11 /1 ،و  GIK %37 / 2گرفتند .تفاوتي از نظر سن،
جنس ،عوامل خطرزا ( به جز سيگار)  ،داروهاي همراه مصرفي ،ناحيه انفارکتوس و کليپ بدو ورود بين گروه هاي
مختلف مورد مطالعه وجودنداشت .درمقايسه چهار گروه GIK ،با يا بدون  SKو همچنين SKبه تنهايي تاثير قا بل
مالحظه اي بر تعداد کل روزهاي بستري و يا سی سی يو ،ادم حاد ريه ،انفارکتوس مجدد ،ميانگين کسر تخليه
اي بطن چپ ( )p= 8/ 48نداشت .به طور جالبي نتايج مشابه گروه  4بود كه هيچ كدام از دو داروي فوق را
دريافت نكرده بودند .آ نژين صدري ناپايدار ( )p= 8/87و آريتمي ( ( )p = 8/ 81تنها درگروهي که  GIKبه تنهايي
گرف ته بودند و زمان شروع عالئم تا بستري در آ نها زياد بود) اندکي کاهش يافت .عوارض  GIKشامل
هيپوگليسمي ( ، )%1 /4فلبيت شديد ()%7 /1و هيپرکالمي ( )%1 /4بود .
نتيجه گيری :بر اساس ياف ته هاي اين پژوهش  GIKتاثير مهمي بر حوادث دا خل بيمارستاني بيماران  STEMIبه
جز کاهش ا ندک درآ نژين صدري ناپايدار و آريتمي ندارد .
کلماتکليدي :انفارکتوس حاد با صعود قطعه ، STآريتمي ،استرپتوکيناز ( ، )SKسرم GIK
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