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بزرسی عًارض سيدرس ي دیزرس آمىیًسىتش در
بیمبرستبن امالبىیه (س) مشُد اس سبل 3151-59
دکتز فبطمٍ تبرا ،3دکتز مزضیٍ لطفعلیسادٌ ،2دکتز سمیٍ معیه درببری

*1

 .1استاد ٌز ٜٚس٘اٖ ٔ ٚأاییٔ ،زوش تحمیمات سالٔت س٘اٖ ،دا٘طىذ ٜپشضىی ،دا٘طٍا ٜػّ ْٛپشضىی ٔطٟذٔ ،طٟذ ،ایزاٖ.
 .2دا٘طیار ٌز ٜٚس٘اٖ ٔ ٚأاییٔ ،زوش تحمیمات سالٔت س٘اٖ ،دا٘طىذ ٜپشضىی ،دا٘طٍا ٜػّ ْٛپشضىی ٔطٟذٔ ،طٟذ ،ایزاٖ.
 .3استادیار ٌز ٜٚس٘اٖ ٔ ٚأاییٔ ،زوش تحمیمات سالٔت س٘اٖ ،دا٘طىذ ٜپشضىی ،دا٘طٍا ٜػّ ْٛپشضىی ٔطٟذٔ ،طٟذ ،ایزاٖ.

خالصٍ

تبریخ دریبفت 1396/12/10 :تبریخ پذیزش1397/03/12 :
1

مقدمٍ :آٔٙیٛسٙتش تٙٔ ٝظٛر تزرسی ص٘تیىی لثُ اس تِٛذ ا٘داْ ٔیضٛد .ضایغتزیٗ ػٛارض آٔٙیٛسٙتش ضأُ :پارٌی پزد-ٜ
ٞای خٙیٙی ،سمط ،آٔٙی٘ٛیت  ٚآسیة ٔستمیٓ  ٚغیز ٔستمیٓ خٙیٗ ٔیتاضذٔ .طاِؼ ٝحاضز تا ٞذف تزرسی ٔیشاٖ تزٚس
ػٛارض سٚدرس  ٚدیزرس آٔٙیٛسٙتش ا٘داْ ضذ.
ريشکبر :ایٗ ٔطاِؼ ٝوٛٞٛرت ،تز رٚی ٘ 1000فز اس تیٕارا٘ی و ٝاس ساَ  1393-95ت ٝدرٔاٍ٘ا ٜپزیٙاتِٛٛصی تیٕارستاٖ
اْ اِثٙیٗ (س) ٔطٟذ ٔزاخؼٕٛ٘ ٝد ٚ ٜوا٘ذیذ آٔٙیٛسٙتش تٛد٘ذ ،ا٘داْ ضذ .تٙٔ ٝظٛر ا٘داْ آٔٙیٛسٙتش ،تا ٞذایت
سٌٛ٘ٛزافی؛ حذٚد  20سیسی ٔایغ آٔٙیٛتیه وطیذ ٜضذ  ٚت ٝآسٔایطٍا ٜارساَ ٌزدیذ .اس طزیك تٕاس تّفٙی در ٔٛرد
ػٛارض سٚدرس  ٚدیزرس ،سٔاٖ ختٓ تارداری  ٚػٛارض ٘ٛساداٖ پزسیذ ٜضذ .تدشی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞا تا استفاد ٜاس ٘زْافشار
آٔاری ٘( SPSSسخ ٚ )20 ٝآسٔ ٖٛوٌِٕٛٛزٚف  -اسٕیز٘ٛف ا٘داْ ٌزفت.
یبفتٍَب :در تیٗ ٘ٛساداٖ ٔتِٛذ ضذٛ٘ 887 ٜساد ( )%88/7سآِ تٛد٘ذ .در تزرسی ػٛارض ایداد ضذ ٜدر سٔی ٝٙآٔٙیٛسٙتش،
سمط خٛدتٝخٛدی در ٘ 10فز (٘ ،)%1طت ٔایغ آٔٙیٛتیه در ٘ 16فز (ِ ،)%1/6ىٝتیٙی در ٘ 16فز ( ،)%1/6آٔٙی٘ٛیت در
٘ 2فز ( ٚ )%0/2سایٕاٖ لثُ اس ٞ 37فت ٝدر ٘ 173فز (ٌ )%17/3شارش ضذ ٜتٛد .در ایٗ ٔطاِؼٌ ٝشارضی اس ػٛارض
چطٕی ،پٛستی  ٚارتٛپذی ٚخٛد ٘ذاضت.
وتیجٍگیزی :تز اساس ٘تایح حاصُ اس ایٗ ٔطاِؼ ،ٝضایغتزیٗ ػارض ٝسٚدرس آٔٙیٛسٙتش ،تزٚس ِىٝتیٙی ٘ ٚطت ٔایغ
آٔٙیٛتیه  ٚضایغتزیٗ ػارض ٝدیزرس ،سایٕاٖ لثُ اس ٞ 37فت ٝتٛد.
کلمبت کلیدی :آٔٙیٛسٙتش ،آٔٙی٘ٛیت ،سایٕاٖ سٚدرس ،سمط
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ٔحاسث ٝحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛتز اساس آِفا  ٚ 5%تتا 864 ،%20
٘فز ٔحاسث ٝضذ و ٝخٟت افشایص تٛاٖ ٔطاِؼٚ ٝ
خٌّٛیزی اس خطای احتٕاِی تیپ  ،2حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛتٝ
ٛٔ 1000رد افشایص پیذا وزد.
ٔؼیارٞای ٚرٚد تٔ ٝطاِؼ ٝضأُ :س٘اٖ تارداری و ٝتٝ
دِیُ اختالَ در تستٞای تیٛضیٕیایی یا ٔاروزٞای
سٌٛ٘ٛزافی وا٘ذیذ آٔٙیٛسٙتش ضذ ٜتٛد٘ذ ،ساتمٝ
٘اٙٞداری وزٛٔٚسٔٚی در فزس٘ذ لثّی  ٚتٕایُ افزاد تٝ
ا٘داْ آٔٙیٛسٙتش تٞ ٝز دِیّی تٛدٔ .ؼیار خزٚج اس ٔطاِؼٝ
ٔٛاردی تٛد٘ذ و ٝأىاٖ پیٍیزی ػٛارض تارداری در آٟ٘ا
ٚخٛد ٘ذاضت.
اس افزاد وا٘ذیذ آٔٙیٛسٙتش پس اس تٛضیح در ٔٛرد ضیٜٛ
آٔٙیٛسٙتش ،ػٛارض احتٕاِی  ٚسایز رٚشٞای تؼییٗ
واریٛتیپ  ٚپاسخ ت ٝسؤاالت تیٕاراٖ در ٔٛرد آٔٙیٛسٙتش،
رضایت وتثی  ٚآٌاٞا٘ ٝوسة ضذ  ٚآٔٙیٛسٙتش ا٘داْ
ٌزفت  ٚت ٝتیٕاراٖ تٛضیح داد ٜضذ و ٝدر صٛرت تزٚس
ػٛارض در  24ساػت آیٙذٔ ٜزاخؼٕ٘ ٝایٙذ  ٚدر صٛرت
ػذْ ٔزاخؼ ٝتیٕار ،تؼذ اس سٔاٖ تمزیثی ختٓ تارداری
ٔحاسث ٝضذ ٜتز اساس سٌٛ٘ٛزافی اٚایُ تارداری تا تٕاس
تّفٙی در ٔٛرد ػٛارض سٚدرس  ٚدیزرس ،سٔاٖ ختٓ
تارداری  ٚػٛارض ٘ٛساداٖ پزسیذٔ ٜیضذ  ٚاطالػات
تٝدست آٔذٚ ٜارد ٘زْافشار ٔیٌزدیذ .در افزاد وا٘ذیذ
آٔٙیٛسٙتش اتتذا تٙٔ ٝظٛر تؼییٗ حیات خٙیٗ ،سٗ
تارداریٔ ،حُ خفتٔ ،یشاٖ ٔایغ  ٚا٘تخاب ٔحُ ٔٙاسة
ٚرٚد سٛسٖ ،سٌٛ٘ٛزافی ا٘داْ ٔیضذ  ٚدر صٛرت
٘أٙاسة تٛدٖ سٗ تارداری ،ا٘داْ آٔٙیٛسٙتش ت ٝسٔاٖ
دیٍزی ٔٛؤ َٛیضذ.
تٙٔ ٝظٛر ا٘داْ آٔٙیٛسٙتش ،پس اس ضذ ػف٘ٛی وزدٖ
خذار ضىٓ  ٚتا ٞذایت سٌٛ٘ٛزافی تا یه سٛسٖ تاریه
ضٕار 23 ٜساخت ضزوت چیٙی  Dr.Jاس طزیك پٛست
ضىٓ ٔادرٚ ،ارد سان تارداری ضذ ٚ ٜحذٚد  20سی سی
ٔایغ آٔٙیٛتیه وطیذ ٜضذ .سپس ٕ٘ ٝ٘ٛحاصّ ٝخٟت
تزرسی وزٛٔٚسٔٚی ت ٝآسٔایطٍا ٜارساَ  ٚتا یىی اس دٚ
رٚش وطت سِّٛی یا ٛٔ FISH-PCRرد تزرسی
وزٛٔٚسٔٚی لزار ٌزفت.
تدشی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞا تا استفاد ٜاس ٘زْافشار آٔاری
٘( SPSSسخ )20 ٝا٘داْ ٌزفت .اتتذا ٘زٔاَ تٛدٖ داد-ٜ

مقدمٍ
 دکتز فبطمٍ تبرا ي َمكبران

آٔٙیٛسٙتش تٙٔ ٝظٛر تزرسی ص٘تیىی لثُ اس تِٛذٔ ،ؼٕٛالً
در فاصّٞ ٝفت 15-17 ٝتارداری ا٘داْ ٔیضٛد  ٚا٘داْ آٖ
لثُ اس ٞ 15فت ٝتا ٔیشاٖ تاالتز اس دست رفتٗ خٙیٗ ٚ
سایز ػٛارض ٘ظیز ضىست وطت سِّٛی ٕٞزأ ٜیتاضذ
 ٚتایذ اس آٖ اختٙاب ضٛد.
ا٘داْ آٔٙیٛسٙتش تحت ٞذایت سٌٛ٘ٛزافی ،سثة واٞص
ػٛارض تارداری ٔیضٛد .خطز خزاحات خٙیٙی ٔستمیٓ ٚ
آسیة ٔادری در طی آٔٙیٛسٙتش ٘ادر ٔیتاضذٓٞ .چٙیٗ
خطز ا٘ذوی در ٔٛرد ایداد خزاحات غیز ٔستمیٓ خٙیٙی
ٔا٘ٙذ آسیةٞای اٚرتٛپذیه ٚخٛد دارد (.)1
آٔٙیٛسٙتش تٙٔ ٝظٛر الذأات تحمیمی  ٚدرٔا٘ی استفادٜ
ٔیضٛد .ضایغتزیٗ ا٘ذیىاسیٖٞٛای تطخیصی تزای آٖ
ضأُٔ :طاِؼ ٝص٘تیىی لثُ اس تِٛذ  ٚارسیاتی رسیذٌی ریٝ
در خٙیٗ ٔیتاضذ ( .)2ضایغتزیٗ ػٛارض آٔٙیٛسٙتش
ضأُ :پارٌی سٚدرس ویس ٝآب ،خزاحات ٔستمیٓ  ٚغیز
ٔستمیٓ خٙیٙی ،ػف٘ٛت ،سمط  ٚآٔٙی٘ٛیت ٔیتاضذ (.)3
ٔادراٖ تا اس دست رفتٗ ٔشٔٗ ٔایغ آٔٙیٛتیه تایذ در
ٔؼزض خطز افشایص یافت ٝسایٕاٖ سٚدرس ،اختالالت
اسىّتی ٞ ٚیپٛپالسی ریٛی در ٘ظز ٌزفت ٝض٘ٛذ ( .)4اس
خّٕ ٝسایز ػٛارض آٔٙیٛسٙتش ٔیتٛاٖ ت ٝا٘مثاضات
رحٕی ِ ٚىٝتیٙی ٔٛلت اضار ٜوزد ( .)5ػٛارضی ٘ظیز
دررفتٍی ٔادرسادی ٞیپ ،تاِیپس اویٚٛٙارٚس (پاچٙثزی)
 ٚاختالالت ساختاری ،تؼذ اس آٔٙیٛسٙتش سٚدٍٙٞاْ ضایغتز
ٔیتاضٙذ (ٔ .)6ؼٕٛالً ٔیشاٖ اس دست رفتٗ خٛدتٝخٛدی
تارٚری ت ٝد٘ثاَ آٔٙیٛسٙتش تیٗ ٔ %0/06-1یتاضذ (.)7
اس آ٘دایی و ٝأزٚس ٜاس آٔٙیٛسٙتش ت ٝػٛٙاٖ یه رٚش
تطخیصی در ٔٛارد پزخطز اس ٘ظز اختالالت وزٛٔٚسٔٚی
استفادٔ ٜیضٛدِ ،ذا ٔطاِؼ ٝحاضز تا ٞذف تزرسی ٔیشاٖ
تزٚس ػٛارض سٚدرس  ٚدیزرس آٔٙیٛسٙتش ا٘داْ ضذ.

ريشکبر
ایٗ ٔطاِؼ ٝوٛٞٛرت ،تز رٚی ٘ 1000فز اس تیٕارا٘ی و ٝاس
ساَ  1393-95ت ٝدرٔاٍ٘ا ٜپزیٙاتِٛٛصی تیٕارستاٖ اْ
اِثٙیٗ (س) ٔطٟذ ٔزاخؼٕٛ٘ ٝد ٚ ٜوا٘ذیذ آٔٙیٛسٙتش
ضذ ٜتٛد٘ذ ،ا٘داْ ضذٌٕٝ٘ٛ٘ .یزی ت ٝرٚش آساٖ  ٚغیز
احتٕاِی ا٘داْ ضذ .حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛتا تٛخ ٝت ٝفزَٔٛ
2

ٞا تا استفاد ٜاس آسٔ ٖٛیه ٕ٘ٝ٘ٛای وٌِٕٛٛزٚف -
اسٕیز٘ٛف ٔٛرد تزرسی لزار ٌزفت و٘ ٝح ٜٛتٛسیغ تٕاْ
دادٜٞا ت ٝصٛرت ٘زٔاَ تٛد .تٛصیف دادٜٞا ت ٝوٕه
ضاخص آٔار تٛصیفی ت ٝصٛرت دأ ٝٙدادٜٞای حذالُ ٚ
حذاوثز ،فزاٚا٘ی ٔ ٚیاٍ٘یٗ تٕٞ ٝزا ٜا٘حزاف ٔؼیار تیاٖ
ضذ.

یبفتٍَب
اس ٔدٕٛع  1000سٖ و ٝتا ا٘ذیىاسیٖٞٛای ٔختّف تحت
آٔٙیٛسٙتش لزار ٌزفت ٝتٛد٘ذٛٔ 6 ،رد ( )%0/6ساتم ٝلثّی
آٔٙیٛسٙتش داضتٙذ  ٚدر ٛٔ 994رد ( )%99/4تزای اِٚیٗ
تار اس ایٗ تست تٟاخٕی استفاد ٜضذ ٜتٛد.

جديل  -3درصد فزاياوی بزخی پیبمدَبی ببرداری در مبدران تحت آمىیًسىتش
ا٘ٛاع پیأذ تارداری

سمط خٛدتٝخٛدی (تا 1
ٞفت ٝتؼذ اس آٔٙیٛسٙتش)

سمط لا٘٘ٛی

ٔزي تؼذ
اس تِٛذ

ٔزي داخُ
رحٕی خٙیٗ

٘ٛساد سآِ

سمط غیز ٔزتثط (تیص اس 1
ٞفت ٝتؼذ اس آٔٙیٛسٙتش)

٘ٛساداٖ
تؼذاد (درصذ)

)1( 10

)6/4( 64

)1/3( 13

)1/4( 14

)89( 890

)0/9( 9

ٞفت ٝتؼذ اس آٔٙیٛسٙتشٌ %1/18 ،شارش ضذ ( ،)8ایٗ در
حاِی است و ٝدر ٔطاِؼ ٝسیستٕاتیه تتا ٕٞ ٚىاراٖ
(ٔ )2017یشاٖ سمط ت ٝد٘ثاَ آٔٙیٛسٙتش ٌ %0/3شارش
ضذ ( .)9در ٔطاِؼ ٝتارا ٕٞ ٚىاراٖ ( )2016تز رٚی 1000
ٔٛرد آٔٙیٛسٙتش ٘طاٖ داد ٜضذ و٘ ٝطت ٔایغ آٔٙیٛتیه ٚ
خ٘ٛزیشی ٘اضی اس آٔٙیٛسٙتش ،اس ٟٔٓتزیٗ ػُّ تزٚس سمط
ت ٝد٘ثاَ آٔٙیٛسٙتش ٔیتاضٙذ (ٓٞ .)10چٙیٗ در ٔطاِؼٝ
وإِٗ ٕٞ ٚىاراٖ ( ،)2013و ٝدر ٛٔ 1569رد آٔٙیٛسٙتش
ت ٝتزرسی ػٛارض اِٚیٔ ٝا٘ٙذ سمط  ٚپارٌی پزدٜٞا
پزداخت ٝضذ ،در ٛٔ %0/7ارد اس دست رفتٗ خٙیٗ لثُ اس
ٞ 24فت٘ ٚ ٝطت ٔایغ آٔٙیٛتیه در ػزض ٞ 2فت ٝتؼذ اس
آٔٙیٛسٙتش ٚخٛد داضت (ٕٞ .)11چٙیٗ در ٔطاِؼٚ ٝیسش
ٕٞ ٚىار ( ،)2005پارٌی پزدٜٞا در  ٚ %0/8خ٘ٛزیشی در
ٛٔ %0/5ارد ٌشارش ضذ (.)12
در ٔطاِؼ ٝحاضز ،سٙذرْ دا ٖٚدر  %5/3واریٛتایپٞا
ٌشارش ضذ  ٚدر ٛٔ %89ارد ،تارداری ٔٙدز ت ٝتِٛذ ٘ٛساد
سآِ ضذ ،در حاِی و ٝدر ٔطاِؼٔ ٝاسا ٕٞ ٚىاراٖ
( ،)2014واریٛتایپ غیز طثیؼی در ٛٔ %11/7ارد
ضٙاسایی ضذ (ٓٞ .)13چٙیٗ در ٔطاِؼ ٝواً٘ ٚ
ٕٞىاراٖ ( ،)2006اختالالت وزٛٔٚسٔٚی در ٛٔ %1/9ارد

در تزرسی ػٛارض ایداد ضذ ٜدر سٔی ٝٙآٔٙیٛسٙتش ،سمط
خٛدتٝخٛدی (در فاصّ ٝیه ٞفت ٝتؼذ اس آٔٙیٛسٙتش) در
ٛٔ 10رد (٘ ،)%1طت ٔایغ آٔٙیٛتیه در ٘ 16فز (،)%1/6
ِىٝتیٙی در ٘ 16فز ( ،)%1/6آٔٙی٘ٛیت در ٘ 2فز (ٚ )%0/2
سایٕاٖ لثُ اس ٞ 37فت ٝدر ٘ 173فز (ٌ )%17/3شارش
ضذ ٜتٛد .در ایٗ ٔطاِؼٌ ٝشارضی اس ػٛارض چطٕی ٚ
پٛستی ٚخٛد ٘ذاضت.

بحث
در ایٗ ٔطاِؼ ٝو ٝحذٚد  1000سٖ تاردار تا ٔتٛسط سٗ
 33/4±6ساَ (حذالُ  ٚ 16حذاوثز  48ساَ) تحت
آٔٙیٛسٙتش لزار ٌزفتٙذ ،سؼی ضذ تا ػٛارض سٚدرس ٚ
دیزرس ٘اضی اس آٔٙیٛسٙتش ضٙاسایی ٔ ٚیشاٖ فزاٚا٘ی آٟ٘ا
تیاٖ ضٛد .در ٔطاِؼ ٝحاضز ضایغتزیٗ ػٛارض سٚدرس
آٔٙیٛسٙتش ضأُ ِىٝتیٙی ٘ ٚطت ٔایغ آٔٙیٛتیه ٚ
ضایغتزیٗ ػارض ٝدیزرس ،سایٕاٖ لثُ اس ٞ 37فت ٝتٛد.
تزرسی ٔطاِؼات ٔختّف ا٘داْ ضذ ٜدر سٔی ٝٙػٛارض
٘اضی اس آٔٙیٛسٙتش ٘تایح ٔتفاٚتی را ٘طاٖ ٔیدٙٞذ .تٝ
ػٛٙاٖ ٔثاَ در ٔطاِؼ٘ ٝیذر استزاسز ٕٞ ٚىاراٖ ()2017
ٔیشاٖ اس دست رفتٗ تارداری لثُ اس ٞ 24فت ٝدر فاصّ2 ٝ
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ٔتٛسط سٗ ٔادرا٘ی و ٝتحت آٔٙیٛسٙتش لزار ٌزفتٝ
تٛد٘ذ  33/4±6ساَ (حذالُ  ٚ 16حذاوثز  48ساَ) ٚ
ٔتٛسط سٗ حأٍّی در ٍٙٞاْ ا٘داْ آٔٙیٛسٙتش
ٞ 16/3±1/7فت ٝتٛد (حذالُ  ٚ 15حذاوثز ٞ 22فت.)ٝ
در تیٗ ٘تایح واریٛتیپ تٝدست آٔذٛٔ 939 ،ٜرد
( )%93/9سآِ تٛد٘ذ  ٚدر ٛٔ 53رد ( )%5/3سٙذرْ داٖٚ
ٌشارش ضذ  ٚاختالالت وزٛٔٚسٔٚی ٔا٘ٙذ سٙذرْ پات،ٛ
ادٚارد  ٚتز٘ز ٘یش در تیٗ ٌشارضات واریٛتیپ ٚخٛد داضت.
در تیٗ ٘ٛساداٖ ٔتِٛذ ضذٛ٘ 887 ،ٜساد ( )%88/7سآِ
تٛد٘ذ  ٚدر تمیٛٔ ٝارد سمط لا٘٘ٛی ٔ ٚزي تؼذ اس تِٛذ یا
ٔزي داخُ رحٕی اتفاق افتاد ٜتٛد.

ِذٛ تٝدز تٙٔ  تارداری،اردٛٔ %93/9  درٚ ٌشارش ضذ
ردی اسٛٔ یٗ ٌشارضاتٕٙچٞ .)14( دٛ تٜ ضذٜساد س٘ذٛ٘
ٖ اس آٝد دارد وٛخٚ تشٙسٛیٙٔستی آٛ پٚ ارض چطٕیٛػ
) در1985( ٕىارٞ ٚ  ٌشارش ایش٘ثزيٝاٖ تٛ ٔیتّٕٝخ
تشٙسٛیٙٔ د٘ثاَ آٝ تٝ پارٌی ضثىیٚ رد آسیة چطٕیٛٔ
ٚ دٛ تٍٜی ضذٞ ٔا4  درٝپی یه طزفٛ ٔیٝدز تٙٔ ٝو
رد آسیةٛٔ ) در2013( ٖٕىاراٞ ٚ ٚدٌٛ ٝ٘تٛٔ ٌشارش
 اس.)16 ،15(  وزدٜتش اضارٙسٛیٙٔ د٘ثاَ آٝیٗ تٙست خٛپ
اردٛٔ ْ ا٘داْ تٕاٝاٖ تٛ ٔیتٝت ایٗ ٔطاِؼٛ ٘مات لّٕٝخ
 تزایٝ ایداد ضزایط ٔطاتٚ سط یه پشضهٛتش تٙسٛیٙٔآ
ٗ اس ٘ماط ضؼف ای. وزدٜ تیٕاراٖ اضارٕٝٞ تش درٙسٛیٙٔآ
 در تارداری تحتٝتزَ وٙ وٜٚ تا ٌزٝ ػذْ ٔمایس،ٝٔطاِؼ

وتیجٍگیزی
ٝ ضایغتزیٗ ػارض،ٝتز اساس ٘تایح حاصُ اس ایٗ ٔطاِؼ
تیهٛیٙٔ ٘طت ٔایغ آٚ یٙتیٝس ِىٚ تز،تشٙسٛیٙٔدرس آٚس
دٛ تٝفتٞ 37  سایٕاٖ لثُ اس، دیزرسٝ ضایغتزیٗ ػارضٚ
دٛخٚ ستیٛ پٚ ارض چطٕیٛ ٌشارضی اس ػٝ٘ضثختاٛ خٚ
.٘ذاضت

تشكز ي قدرداوی
ٝ ٔا را در ا٘داْ ایٗ ٔطاِؼٝ اس تٕاْ افزادی وّٝسیٚٗتذی
.دٛ لذردا٘ی ٔیضٚ  تطىز،یاری وزد٘ذ
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 دکتز فبطمٍ تبرا ي َمكبران

 تا سایزٝ ػذْ ٔمایسٚ ا٘ذٝتش لزار ٍ٘زفتٙسٛیٙٔآ
.دٛ تCVS ُای تطخیصی اس لثیٞشٚر

