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بزرسی ارتببط َیپًکلسمی ديران ببرداری ي
شبخصَبی رشد وًسادی
دکتز سیمب َبشمیپًر ،1دکتز محمدحسیه خًئیىیَب ،2دکتز ودا
اسمبعیلسادٌَب ،3شبَیه داوٍ ياش ،4دکتز شکًٌ السبدات حبج سید ابًتزابی
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داًؾیبر گزٍُ غذد ،هزوش تحمیمبت ثیوبریّبی هتبثَلیه ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي ،لشٍیي ،ایزاى.
پبتَلَصیغت ،هزوش تحمیمبت ثیوبریّبی هتبثَلیه ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي ،لشٍیي ،ایزاى.
داًؾدَی دوتزای اپیذهیَلَصی ،داًؾىذُ ثْذاؽت ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى ،تْزاى ،ایزاى.
داًؾدَی پشؽىی ،هزوش تحمیمبت ثیوبریّبی هتبثَلیه ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي ،لشٍیي ،ایزاى.
اعتبدیبر گزٍُ سًبى ٍ هبهبیی ،هزوش تحمیمبت ثیوبریّبی هتبثَلیه ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي،
لشٍیي ،ایزاى.

خالصٍ

تبريخ دريبفت 1396/09/14 :تبريخ پذيزش1396/12/06 :
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مقدمٍّ :یپَولغوی ،پذیذُ ای ؽبیغ در ثبرداری اعت .در طی ثبرداری خْت هیٌزالیشاعیَى اعىلتی خٌیي ،حذٍد
 20-30گزم ولغین ثِ صَرت فؼبل اس طزیك خفت اس هبدر ثِ خٌیي هٌتمل هیؽَد .هطبلؼِ حبضز ثب ّذف ثزرعی
ارتجبط ّیپَولغوی ثبرداری ثب ؽبخصّبی رؽذ خٌیٌی اًدبم ؽذ.
ريشکبر :ایي هطبلؼِ وََّرت در عبل  1395ثز رٍی  112سى ثبردار در ّفتِ  22-26ثبرداری اًدبم ؽذ .هیشاى
ولغین ،آلجَهیيً ٍ 25(OH)D ،غجت ولغین ثِ وزاتیٌیي ادرار در افزاد هَرد هطبلؼِ اًذاسُگیزی ؽذ .ولغین
تصحیح ؽذُ ووتز اس  8/5هیلیگزم در دعیلیتز ثِ ػٌَاى ّیپَولغوی تؼزیف ؽذ .هیشاى ً ٍ 25(OH)Dغجت
ولغین ثِ وزاتیٌیي ادرار هبدر ٍ ؽبخصّبی رؽذ ًَسادی (لذٍ ،سى ٍ دٍر عز ًَساد) در دٍ گزٍُ ّیپَولغویه ٍ
ًزهَولغویه اًذاسُگیزی ٍ ثب آسهَى تی همبیغِ ؽذًذ .هیبًگیي ؽبخصّبی رؽذ ًَسادی در چبرنّبی ولغین هبدر
پظ اس تؼذیل اثز عي ،ؽبخص تَدُ ثذًی ٍ  ،25(OH)Dثب آسهَى  ANCOVAهمبیغِ ؽذًذ .هیشاى  pووتز اس
 0/05هؼٌیدار در ًظز گزفتِ ؽذ.
يبفتٍَب :در هطبلؼِ حبضز ً 35فز ( )%31/2هجتال ثِ ّیپَولغوی ثَدًذ .هیبًگیي ً ،25(OH)Dغجت ولغین ثِ
وزاتیٌیي ادرار هبدر ٍ ؽبخصّبی رؽذ ًَسادی در دٍ گزٍُ تفبٍت هؼٌبداری ًذاؽت ( .)p<0/05ؽبخصّبی رؽذ
ًَسادی در چبرنّبی عطح ولغین هبدر تفبٍتی ًذاؽت .هیبًگیي تؼذیل ؽذُ ؽبخصّبی رؽذ ًَسادی در دٍ گزٍُ
تفبٍتی ًذاؽت (.)p<0/05
وتیجٍگیزی :در هطبلؼِ حبضز ّیپَولغوی ،یه ثیوبری ؽبیغ در ثبرداری ثَدٍ ،لی ّیپَولغوی ثبرداری تأثیز عَئی
ثز ؽبخصّبی رؽذ ًَسادی ًذارد.
کلمبت کلیدی :ثبرداری ،رؽذ ،لذًَ ،سادٍ ،سىّ ،یپَولغوی

* وًيسىدٌ مسئًل مکبتببت :دوتز ؽىَُ الغبدات حبج عیذ اثَتزاثی؛ داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي ،لشٍیي ،ایزاى .تلفه028-33360084 :؛
پست الکتزيویكshabotorabi@qums.ac.ir :
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ّیپَولغوی ثبرداری ٍ ؽبخص ّبی رؽذ ًَسادی خٌیي
حبئش اّویت اعت .هطبلؼبت اًذوی ثِ ثزرعی ٍضؼیت
ؽبخصّبی رؽذ خٌیي در ّیپَولغوی ثبرداری
پزداختِاًذ .در هطبلؼِ وَهبر ٍ ّوىبراى ( )2010هیشاى
ٍسى ًَساد ٍ ثزٍس ػَارضی چَى سایوبى سٍدرط در هبدراى
ّیپَولغویه تفبٍتی ثب هبدراى دارای عطح ولغین
طجیؼی ًذاؽت ( .)9ثب تَخِ ثِ اًذن ثَدى هطبلؼبت
اًدبم ؽذُ در ایي سهیٌِ ،هطبلؼِ وََّرت حبضز ثب ّذف
ثزرعی طَلی ارتجبط ّیپَولغوی دٍراى ثبرداری هبدر ثب
ؽبخصّبی رؽذ ًَسادی اًدبم ؽذ.

مقدمٍ
 دکتز سیمب َبشمی پًر ي َمکبران

فیشیَلَصی ّوَعتبس ولغین در دٍراى ثبرداری دعتخَػ
تغییزات ػظین هیؽَد .ولغین ػٌصزی اعبعی ثزای
اعتخَاىعبسی اعىلت خٌیي اعت .ولغین ثِ صَرت
فؼبل اس طزیك خفت ثِ خٌیي هٌتمل هیؽَد ٍ در طی
دٍراى ثبرداری ثِ طَر هتَعط خٌیي حذٍد  20-30گزم
ولغین اس هبدر دریبفت هیوٌذ .حذٍد  %80ایي تدوغ
ولغین در عِ هبِّ عَم خٌیٌی اتفبق هیافتذ .خْت
ثزآٍردُ ؽذى ًیبس خٌیي ،افشایؼ دٍ ثزاثزی ثبسخذة
رٍدُای ولغین در هبدر اتفبق هیافتذ .افشایؼ تزؽح
 1,25(OH)Dتَعط خفت هىبًیغن اصلی افشایؼ
خذة رٍدُای ولغین هبدر اعت (.)2 ،1
در هطبلؼبت اٍلیِ وبّؼ ولغین ول عزم در طی دٍراى
ثبرداری گشارػ ؽذ؛ ثب ایي حبل اًذاسُگیزی ولغین
یًَیشُ در سًبى ثبردار ًؾبى داد وِ هیشاى ولغین یًَیشُ
در ثبرداری ثبثت ثبلی هیهبًذ .در دٍراى ثبرداری افشایؼ
حدن خَى ٍ تزلیك آى اتفبق هیافتذ .وبّؼ غلظت
آلجَهیي عزم ثِ ػلت تزلیك خَى ثِ ػٌَاى ػلت اصلی
وبّؼ ولغین ول عزم ػٌَاى ؽذُ اعت ( .)3ثب ایي حبل
هطبلؼبت در ّوِ گًَِّب یىغبى ًجَدُ اعت .هثالً در
هَرد گَسى عفیذ ٍ هَػ صحزایی ،وبّؼ ولغین یًَیشُ
در ّفتِّبی آخز ثبرداری گشارػ ؽذُ اعت .در ایي
هَارد هیشاى تدوؼی ولغین در خٌیي اس هیشاى افشایؼ
ثبسخذة رٍدُای ولغین هبدر پیؾی هیگیزد (.)4
ػوذُ هطبلؼبت اًدبم ؽذُ در هَرد ولغین یًَیشُ ٍ
ولغین تصحیح ؽذُ در ثبرداری هزثَط ثِ وؾَرّبی
غزثی اعت .در ثزخی هطبلؼبت ؽیَع ثبالتز ّیپَولغوی
ثبرداری در سًبى آعیبیی گشارػ ؽذُ اعت ( .)5ووجَد
ٍیتبهیي  ٍ Dووجَد ولغین تغذیِای ،اس ػلل احتوبلی
آى هیثبؽذ .حذٍد  %80سًبى ثبردار ایزاًی هجتال ثِ
ووجَد ٍیتبهیي  Dهیثبؽٌذ (ّ .)6وچٌیي هیشاى هصزف
عزاًِ ولغین پبییي ثَدُ ٍ حذٍد  %80سًبى هٌَپَس ٍ
 %89سًبى ثبردار هصزف ولغین پبییيتز اس حذ تَصیِ
ؽذُ دارًذ (.)8 ،7
ثب تَخِ ثِ هَارد فَقالذوز ثِ ًظز هیرعذ ّیپَولغوی
ثبرداری هٌحصزاً لبثل اًتغبة ثِ ّیپَآلجَهیٌوی تزلیمی
ًویثبؽذ ،اس ایي رٍی ثزرعی تأثیزات آى ثز عالهت

ريشکبر
ایي هطبلؼِ وََّرت در عبل  1395ثز رٍی ً 112فز اس
سًبى ثبرداری وِ خْت هزالجتّبی ثبرداری ثِ هطت یه
هتخصص سًبى ٍ سایوبى در ؽْز لشٍیي هزاخؼِ وزدُ
ثَدًذ ،اًدبم ؽذ .ایي هطبلؼِ تَعط وویتِ اخالق در
پضٍّؼّبی ػلَم پشؽىی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لشٍیي
تأییذ ؽذ ٍ افزاد ثب رضبیتًبهِ وتجی ٍ آگبّبًِ ٍارد
هطبلؼِ ؽذًذ.
حدن ًوًَِ ثب تَخِ ثِ ؽیَع ّیپَولغوی در هطبلؼبت
لجلی ( )%20-70وِ هتَعط ؽیَع آى  %40ثزآٍرد ؽذ،
ثب  ٍ d;%10 ٍ %20 β;%20 ،α;0/05ثب در ًظز گزفتي
 %20ریشػ حدن هطبلؼًِ 112 ،فز ثزآٍرد ؽذ.
ًوًَِگیزی ثِ صَرت در دعتزط اًدبم ؽذ .هؼیبر ٍرٍد
ثِ هطبلؼِ ،عي ثبرداری ّ 22-26فتِ ثَد .هؼیبرّبی
خزٍج اس هطبلؼِ ؽبهل :افزاد هجتال ثِ دیبثت ثبرداری یب
دیبثت لجل اس ثبرداری ،فؾبرخَى هشهي ،اختالالت
پبراتیزٍئیذ ،ثیوبریّبی وجذی یب ولیَی ،ثیوبریّبی
هتبثَلیه ،عَء تغذیِ ،تؾٌح ،آرتزیت رٍهبتَئیذ ٍ
ثیوبریّبی خَدایوٌی ،هصزفوٌٌذگبى دارٍّبی
عزوَةوٌٌذُ عیغتن ایوٌی ،عبثمِ ًبٌّدبری خٌیٌی،
الیگَّیذرآهٌیَط یب پلی ّیذرٍآهٌیَط ٍ عبثمِ عمط
هىزر ثَد .در صَرت ٍضغ حول لجل اس ّفتِ  37ثبرداری
ًیش هبدر اس هطبلؼِ حذف هیؽذ.
در افزاد ٍاخذ ؽزایط ،عي ،تؼذاد ثبرداری لجلی ٍ ؽبخص
تَدُ ثذًی افزاد در سهبى هزاخؼِ ثجت هیؽذ 5 .عیعی
خَى اس افزاد در آسهبیؾگبُ گزفتِ ؽذً .وًَِّب عبًتزیفَص
ؽذُ ٍ در دهبی  -20درخِ عبًتیگزاد ًگْذاری ؽذًذ.
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توبم آسهبیؾبت در آسهبیؾگبُ ٍاحذ اًدبم ؽذ .ولغین
تَتبل عزم ثِ رٍػ وبلزیوتزی ٍ ثب ویت سیغت ؽیوی
(عبخت ایزاى) اًذاسُگیزی ؽذ .ضزیت تغییزات
درٍىعٌدی ٍ ثزٍىعٌدی ثِ تزتیت  %6/4 ٍ %0/3ثَد.
ٍیتبهیي  Dعزم ثب دعتگبُ ELISA reader
 ٍ awarenessثب ویت ( Euroimniunعبخت آلوبى)
اًذاسُگیزی ؽذ .ضزیت تغییزات درٍىعٌدی ٍ
ثزٍىعٌدی عٌدؼ ٍیتبهیي  Dثِ تزتیت %6/7 ٍ %3/3
ثَد .ولغین تصحیح ؽذُ ثب فزهَل سیز هحبعجِ ؽذ:
=(گزم در دعیلیتز) آلجَهیي عزم ( + 0/8 *<4 -هیلیگزم
در دعیلیتز) ولغین عزم ; ولغین تصحیح ؽذُ
عطح ولغین ،آلجَهیيٍ ،یتبهیي  Dعزم ٍ وزاتیٌیي ادرار
افزاد هَرد هطبلؼِ اًذاسُگیزی ؽذً .غجت ولغین ثِ
وزاتیٌیي ادرار هحبعجِ ؽذ.
ثز اعبط هحذٍدُ ًزهبل ولغین عزم در ویت سیغت
ؽیوی ،ولغین تصحیح ؽذُ عزم ووتز اس  8/5ثِ ػٌَاى
ّیپَولغوی در ًظز گزفتِ ؽذ .ثب تَخِ ثِ هیشاى ولغین
تصحیح ؽذُ ،ثیوبراى در دٍ گزٍُ ّیپَولغوی ٍ گزٍُ
ًزهَولغوی لزار گزفتٌذٍ .یتبهیي  Dووتز اس ً 25بًَهَل
در لیتز ثِ ػٌَاى ووجَد ؽذیذ ٍیتبهیي ٍ ٍ Dیتبهیي D
ثیؼتز اس ً 25بًَهَل در لیتز ٍ ونتز اس ً 50بًَهَل در
لیتز ثِ ػٌَاى ووجَد هتَعط ٍیتبهیي  Dدر ًظز گزفتِ
ؽذ (.)10
خبهؼِ هطبلؼِ تب پبیبى ثبرداری تحت هزالجت ثَدًذ ٍ پظ
اس سایوبىٍ ،سى ،لذ ٍ دٍر عز ًَساد آًْب اًذاسُگیزی
هیؽذٍ .سى ووتز اس  2500گزم ،لذ ووتز اس 45
عبًتیهتز ٍ دٍر عز ووتز اس  32عبًتیهتز ثِ ػٌَاى

يبفتٍَب
در هطبلؼِ حبضز  112سى ثبردار در عي ثبرداری 22-26
ّفتِ ٍارد هطبلؼِ ؽذُ ٍ تب پبیبى ثبرداری تحت هزالجت
ثَدًذً 54 .فز ( )%48/2ولغین ول پبییي ٍ ً 35فز
( )%31/2ولغین تصحیح ؽذُ پبییي داؽتٌذً 23 .فز
( )%20/5اس افزاد هَرد هطبلؼِ هجتال ثِ ووجَد ؽذیذ
ٍیتبهیي ً 57 ٍ Dفز ( )%50/9هجتال ثِ ووجَد هتَعط
ٍیتبهیي  Dثَدًذ .خصَصیبت پبیِ ثبلیٌی ٍ ثیَؽیویبیی
خوؼیت هَرد هطبلؼِ ٍ همبیغِ ایي خصَصیبت در دٍ
گزٍُ ّیپَولغوی ٍ ًزهَولغوی (تصحیح ؽذُ ثز اعبط
آلجَهیي) در خذٍل ً 1ؾبى دادُ ؽذُ اعت .عي
( ،)p;0/09تؼذاد ثبرداری لجلی ( ،)p;0/17هیبًگیي
ٍیتبهیي ً ٍ )p;0/14( Dغجت ولغین ثِ وزاتیٌیي ادرار
( )p;0/29در دٍ گزٍُ تفبٍت هؼٌیداری ًذاؽت.

جديل  -1ييژگیَبی پبيٍ ببلیىی ي بیًشیمیبيی مبدران ببردار مًرد مطبلعٍ
گزٍُ
هتغیز
*

عي
تؼذاد ثبرداری لجلی
*
ؽبخص تَدُ ثذًی
*
ٍیتبهیي ً( Dبًَهَل در لیتز)
*
ولغین عزم (هیلیگزم در دعیلیتز)
*
ولغین تصحیح ؽذُ عزم (هیلیگزم در دعیلیتز)
*
ًغجت ولغین ثِ وزاتیٌیي ادرار
*

ول
(ً 112فز)
28/8±4/4
1/8±1/1
27/0±3/2
38/0±21/4
8/5±0/5
8/7±0/5
0/16±0/12

گزٍُ ّیپَولغوی
(ً 35فز)

**

27/8±4/7
1/7±1/1
27/5±4/0
41/9±22/5
8/1±0/3
8/2±0/3
0/15±0/08

* همبدیز ثِ صَرت اًحزاف هؼیبر±هیبًگیي ثیبى ؽذُاًذ ** .ثز اعبط ولغین تصحیح ؽذُ ثب آلجَهیي
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گزٍُ ًزهَولغوی
(ً 77فز)

عطح هؼٌی-
داری

29/1±4/1
1/9±1/0
26/8±2/8
36/3±21/0
8/8±0/5
9/0±0/4
0/17±0/13

0/09
0/17
0/26
0/14
0/001
0/001
0/29

َ یپًکلسمی ببرداری ي شبخص َبی رشد وًسادی

ؽبخصّبی رؽذ ًَسادی ووتز اس هحذٍدُ طجیؼی در
ًظز گزفتِ ؽذًذ ( .)11ثزٍس ؽبخصّبی پبییي رؽذ
ًَساد ثب آسهَى وبی دٍ ثیي دٍ گزٍُ همبیغِ ؽذ .هیبًگیي
هتغیزّبی ووّی پبیِای ٍ آسهبیؾبت ثیَؽویبیی هبدراى ٍ
ًیش ؽبخصّبی رؽذ ًَسادی در دٍ گزٍُ هبدراى
ًزهَولغویه ٍ ّیپَولغویه ثب آسهَى تی ٍ ثیي
چبرنّبی ولغین تصحیح ؽذُ هبدراى ثب آسهَى
 ANOVAهمبیغِ ؽذ .هیبًگیي تؼذیل ؽذُ
ؽبخصّبی رؽذ ًَسادی (ثب عي ،ؽبخص تَدُ ثذًی ٍ
عطح ٍیتبهیي  Dهبدر) ثب آسهَى  ANCOVAهمبیغِ
ؽذ .هیشاى  pووتز اس  0/05هؼٌیدار در ًظز گزفتِ ؽذ.

 دکتز سیمب َبشمی پًر ي َمکبران

 49/6±1/9عبًتیهتز ٍ  34/8±1/2عبًتیهتز ثَد.
همبیغِ هیبًگیي ؽبخصّبی رؽذ ًَساداى هتَلذ ؽذُ در
دٍ گزٍُ هطبلؼِ ثِ دٍ صَرت خبم ٍ تؼذیل ؽذُ ثب عي،
ؽبخص تَدُ ثذًی ٍ ٍضؼیت ٍیتبهیي  Dهبدر در خذٍل
 2آهذُ اعت.

در ایي هطبلؼِ ًَ 4ساد در گزٍُ ًزهَولغوی ٍ ًَ 2ساد در
گزٍُ ّیپَولغوی ٍسى ووتز اس  2500گزم داؽتٌذ
(ًَ 1 .)p;0/6ساد در گزٍُ ّیپَولغوی لذ ووتز اس 45
عبًتیهتز ٍ ًَ 3ساد در گزٍُ ًزهَولغوی دٍر عز ووتز اس
 32عبًتیهتز داؽتٌذ .هیبًگیي ٍسى ،لذ ٍ دٍر عز
ًَساداى هتَلذ ؽذُ ثِ تزتیت  3163/0±378/6گزم،

جديل  -2مقبيسٍ شبخصَبی رشد وًسادان متًلد شدٌ در دي گزيٌ مطبلعٍ
گزٍُ ّیپَولغوی

گزٍُ ًزهَولغوی

(ً 35فز)

(ً 77فز)

3125/7±357/8

3174/5±388/2

0/53

49/6±2/4

49/6±1/7

0/99

34/8±1/5

34/7±1/2

0/69

3129/2±76/8

3186/1±54/3

0/58

49/9±2/5

49/6±1/6

0/57

34/8±0/3

34/8±0/3

0/9

عطح هؼٌیداری
ٍسى (گزم)
لجل اس تؼذیل

*

*
*

لذ (عبًتیهتز)

دٍر عز (عبًتیهتز)
تؼذیل ؽذُ

†

ٍسى (گزم)

*

**

لذ (عبًتیهتز)

**

دٍر عز (عبًتیهتز)

**

* همبدیز ثِ صَرت اًحزاف هؼیبر±هیبًگیي ثیبى ؽذُاًذ .همبدیز ثِ صَرت خطبی هؼیبر±هیبًگیي ثیبى ؽذُاًذ.
† تؼذیل ؽذُ ثب عي ،ؽبخص تَدُ ثذًی ٍ عطح ٍیتبهیي  Dدر هبدر ثب آسهَى ANCOVA
**

 Dدر هبدر در چبرنّبی ولغین تصحیح ؽذُ هبدر در
خذٍل  3آهذُ اعت .هیبًگیي ٍسى ،لذ ٍ دٍر عز ًَساداى
در چبرنّبی هختلف ولغین تصحیح ؽذُ هبدر تفبٍت
هؼٌیداری ًذاؽت (.)p<0/05

هیبًگیي تؼذیل ؽذُ ؽبخصّبی رؽذ ًَساداى در دٍ
گزٍُ ّیپَولغوی ٍ ًزهَولغوی تفبٍت هؼٌیداری
ًذاؽت ( .)p<0/05هیبًگیي تؼذیل ؽذُ ؽبخصّبی
رؽذ ًَسادی ثب عي ،ؽبخص تَدُ ثذًی ٍ عطح ٍیتبهیي

جديل  -3مقبيسٍ میبوگیه تعديل شدٌ شبخصَبی رشد وًسادان متًلد شدٌ در چبرکَبی کلسیم تصحیح شدٌ مبدران
*

ٍسى (گزم)
لذ (عبًتیهتز)
*
دٍر عز (عبًتیهتز)
*

چبرن اٍل

چبرن دٍم

چبرن عَم

چبرن چْبرم

عطح هؼٌیداری

3127/0±81/5
50/0±0/4
34/8±0/3

3247/2±85/5
49/8±0/4
34/7±0/3

3121/5±108/2
49/2±0/5
34/8±0/4

3157/3±98/09
49/3±0/3
34/9±0/3

0/196
0/250
0/644

* همبدیز ثِ صَرت خطبی هؼیبر±هیبًگیي ثیبى ؽذُاًذ † .تؼذیل ؽذُ ثب عي ،ؽبخص تَدُ ثذًی ٍ عطح ٍیتبهیي  Dدر هبدر

 %20در هطبلؼِ ػَیٌی ٍ ّوىبراى ( )2006تب  %70در
هطبلؼِ ثٌبلی ٍ ّوىبر ( )2014هتفبٍت گشارػ ؽذُ اعت
( .)13 ،12ثب ایي وِ اس دِّّب لجل ّیپَولغوی حبهلگی
ثِ ّیپَآلجَهیٌوی تزلیمی ًغجت دادُ ؽذُ اعت؛ ثِ ًظز
ًویرعذ ایي هغئلِ تٌْب تَخیِگز ّیپَولغوی ثبرداری
ثبؽذ .در هطبلؼِ حبضز پظ اس تصحیح ولغین ثب تغییزات
آلجَهیي ،ثبس ّن تؼذاد لبثل تَخْی اس سًبى هجتال ثِ
ّیپَولغوی ثَدًذ .در ثزخی هطبلؼبتً ،ضاد ٍ هلیت ثب
فزاٍاًی ّیپَولغوی ثبرداری ارتجبط داؽتِ اعت .در
هطبلؼبت پَالًغىی ٍ ّوىبراى (ٌّ ٍ )1976زیىغي ٍ

بحث
در ایي هطبلؼِ حذٍد یه عَم سًبى ثبردار هجتال ثِ
ّیپَولغوی تصحیح ؽذُ ٍ حذٍد ً 80فز ( )%70هجتال ثِ
ووجَد ٍیتبهیي  Dثَدًذ .هیبًگیي ٍیتبهیي  ٍ Dهؼیبرّبی
آًتزٍپَهتزیه در هبدراى ّیپَولغوی ثب هبدراى
ًزهَولغویه تفبٍتی ًذاؽتٌذ .ؽبخصّبی رؽذ خٌیٌی
ؽبهل ٍسى ،لذ ٍ دٍر عز ًَساداى دٍ گزٍُ لجل ٍ ثؼذ اس
تؼذیل ثب ّن تفبٍت هؼٌیداری ًذاؽتٌذ.
در هَرد ؽیَع ّیپَولغوی در ثبرداری ،آهبر هتفبٍتی
گشارػ ؽذُ اعت .ؽیَع ّیپَولغوی ثبرداری اس حذٍد
20

ّوىبراى ( )1995ولغین عزم در سًبى ثبردار آعیبیی ونتز
اس سًبى ثبردار ارٍپبیی گشارػ ؽذ (.)14 ،5
در هطبلؼِ وَهبر ٍ ّوىبراى ( )2010ؽبخص تَدُ ثذًی،
عي ،درآهذ ،تؼذاد حبهلگی لجلی ٍ هیشاى هصزف ولغین
رٍساًِ در دٍ گزٍُ تفبٍتی ًذاؽت ،اهب ولغین ادرار در گزٍُ
ّیپَولغویه پبییيتز ثَد وِ هیتَاًذ ثِ ػلت تأثیز
احتوبلی افشایؼ ثبًَیِ  PTHثبؽذ ( .)9در هطبلؼِ حبضز
ًیش هیشاى ٍیتبهیي  ،Dؽبخص تَدُ ثذًی ،عي ،تؼذاد
حبهلگی لجلی ٍ هیشاى ولغین ادرار ارتجبطی ثب ّیپَولغوی
ثبرداری ًذاؽت.
در هطبلؼِ ثٌبلی ٍ ّوىبر (ّ )2014وجغتگی ولغین عزم
ًَساد ثب ولغین هبدر ًؾبى دادُ ؽذ .اس ایي رٍ ثزرعی تأثیز
ّیپَولغوی هبدر ثز رؽذ ًَساد ٍاخذ اّویت اعت (.)13
در هطبلؼِ حبضز پظ اس تؼذیل فبوتَرّبی هؤثز ثز رؽذ
خٌیي ،ارتجبطی ثیي ّیپَولغوی ٍ ؽبخصّبی رؽذ
خٌیي یبفت ًؾذ .در هطبلؼِ وَهبر ٍ ّوىبراى (ً )2010یش
ارتجبطی ثیي پیبهذ ًَسادی (ٍسى ،سایوبى سٍدرط ٍ
هزدُسایی) ثب ّیپَولغوی هبدر یبفت ًؾذ (.)9
ثزخی هطبلؼبت تأثیز تدَیش ٍیتبهیي  Dدر ثْجَد
ؽبخصّبی رؽذی ًَساداى را ًؾبى دادُاًذ (.)16 ،15
اگزچِ ًتبیح ایي هطبلؼبت یىغبى ًیغت ،اهب در اوثز
هطبلؼبتی وِ هزثَط ثِ وؾَرّبی ثب ؽیَع ثبالی ووجَد
ٍیتبهیي  Dاعتٍ ،یتبهیي  Dثز ثْجَد یه یب ّز عِ
ؽبخص رؽذ اعتخَاًی هؤثز ثَدُ اعت .ثب تَخِ ثِ ًتبیح

وتیجٍگیزی
در هطبلؼِ حبضز پظ اس تصحیح ثب آلجَهیيّ ،وچٌبى
ّیپَولغوی در درصذ لبثل تَخْی اس سًبى ثبردار هؾبّذُ
ؽذ .ثب تَخِ ثِ ًتبیح هطبلؼِ حبضز ثِ ًظز ًویرعذ
ّیپَولغوی ثبرداری تأثیز عَئی ثز رؽذ خٌیي داؽتِ ثبؽذ.

تشکز ي قدرداوی
ایي همبلِ حبصل طزح تحمیمبتی هصَة داًؾگبُ ػلَم
پشؽىی لشٍیي هیثبؽذ .ثذیيٍعیلِ اس ّوىبری وبروٌبى
ٍاحذ حوبیت اس تَعؼِ تحمیمبت ثبلیٌی لذط داًؾگبُ
ػلَم پشؽىی لشٍیي تؾىز ٍ لذرداًی هیؽَد.
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