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 (PEAC)(91 کًيیس يیريس کريوا) تیماران تر آسپریه حفاظتی اثر

 ترذًرزار تاالیی میر ي مرگ ي ػفًوت میسان از (91کًيیس تیماری واشی از يیريس کريوا )

 زر قلثی ػملکرز اذتالل. گرفت وازیسٌ تًان ومی را قلثی آسیة ماوىس جسی ػًارع ي است

 وامشرض قلثی ػملکرز اذتالل مکاویسم ي قاوًن اما ، است زازٌ رخ COVID-91 تیماران

 ي شسیس مًارز زر اوؼقازی ػملکرز لاذتال ي پیشريوسٌ التُاتی فاکتًر طًفان يقًع. است

 جُت ، NCP(Novel Coronavirus Pneumonia)جسیس يیريس کريوا الریٍ شات مُلک

 مست طًل کرزن کًتاٌ ، زَس می وشان تسحال ي شسیس تیماران تريز کاَش ترای را جسیسی

 ػريقی قلثی تیماریُای ػًارع تريز کاَش ي تسحال ي شسیس تیماران زر

 زر اما ، است التُاب ضس ي اوؼقاز ضس ، يیريس تکثیر مُار زر گاوٍ سٍ اثرات زارای آسپریه

 مؼمًالً آسپریه اگرچٍ. است وگرفتٍ قرار تًجٍ مًرز( NCP)  ازپىًمًوی پیشگیری ي زرمان

 سىتس ايلیه از پس اما ، گیرز ومی قرار استفازٌ مًرز NCP زرمان تٍ مرتًط رَىمًزَای زر

 استفازٌ مًرز تسیار اوساوی َای تیماری اوًاع از پیشگیری ي زرمان زر ، 9111 سال زر آن

 یک ، ایه تر ػاليٌ.  زارز سطح چىسیه زر يیريسی ضس تأثیر آسپریه ، متؼاقثاً. گرفت قرار

 زر( PGE2)  پريستاگالوسیه مُار تا تًاوس می آسپریه کٍ است کرزٌ تأییس مطالؼٍ

 ، آن از پس. کىس مُار را يیريس تکثیر ، I وًع ایىترفرين تًلیس مجسز تىظیم ي ماکريفاشَا

 مُار تا زرز ضس ي التُاتی ضس زاريی ػىًان تٍ آسپریه کٍ اوس زازٌ وشان زاريیی مطالؼات

 شاتی ایمىی پاسد اطلی ػامل پالکت ، ذاص شرایط تحت. است( COX) اکسیساز کًکس

 يتجمغ وًتريفیل تجمغ ریٍ آسیة مسل زر کٍ اوس زازٌ وشان مطالؼات ، است

 .َستىس زذیل( ذًن شسن لرتٍ شريع)پالکت



      t.me/jadidpdfکاوال زکترجسیس                           سایت پسشکی زکترجسیس 

 کٍ covid-91 تیماران زر آسپیریه زيزرس مظرف کٍ شًز می تیىی پیش ، ذالطٍ طًر تٍ

 آسیة ضس ي التُاتی ضس اثرات ، َا پالکت  تجمغ ضس ، يیريس تکثیر زر مُاری اثرات زارای

 زر تستری مست طًل.  شًز حیات کىىسٌ تُسیس شسیس تیماری تريز کاَش تاػث زارز را ریٍ

 .یاتس کاَش ػريقی قلثی ػًارع تريز ي کمترشسٌ تیمارستان
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