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افبسمبن،  شزفتيبزرسي تأثيز سًلفبت مىيشيم مًضعي بز پ

 سا ي طًل مذت سايمبن در سوبن وخست ًنيالتبسيد
 4ی، دکتز فزساوٍ احمذ3يجيدکتز سَزا وبئ ،*2مبني، دکتز وًراسبدات کز1یذريآرسي ح

 ذیؽٟ یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ،ییٚ ٔبٔب یدا٘ؾىذٜ پزعتبر ،ییدا٘ؾجٛ مبتیتحم تٝیوٕ ،ییارؽذ ٔبٔب یوبرؽٙبع یدا٘ؾجٛ .1

 .زاٖیتٟزاٖ، ا ،یثٟؾت

دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ  ،ییٚ ٔبٔب یدا٘ؾىذٜ پزعتبر ،یٚ ثٟذاؽت ثبرٚر ییٔبٔب مبتیٔزوش تحم ،یٚ ثٟذاؽت ثبرٚر ییٌزٜٚ ٔبٔب بریدا٘ؾ .2

 .زاٖیتٟزاٖ، ا ،یثٟؾت ذیؽٟ یپشؽى

 .زاٖیتٟزاٖ، ا ،یثٟؾت ذیؽٟ یپشؽى یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ،یدا٘ؾىذٜ پشؽى ،ییٌزٜٚ س٘بٖ ٚ ٔبٔب بریدا٘ؾ .3

 .زاٖیا تٟزاٖ، ،یثٟؾت ذیؽٟ یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ،یزاپشؽىیدا٘ؾىذٜ پ ،یغتیآٔبر س یدوتزا یدا٘ؾجٛ .4

 06/08/1398  تبريخ پذيزش:  14/05/1398تبريخ دريبفت: 
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عیز ٚ ٔذت ِیجز ٞغتٙذ. اختالَ در پیؾزفت آٟ٘ب  ثزٌذار  ٞبی ٟٔٓ ٚ تأثیز اس ٔؾخقٝ ،افبعٕبٖ ٚ دیالتبعیٖٛ مقذمٍ:

تٛا٘ذ ٞٓ ثزای ٔبدر ٚ ٞٓ ثزای ٘ٛساد ٔؾىالتی را ثٝ ٕٞزاٜ  ؽٛد وٝ ٔی ٔٙجز ثٝ خبرج ؽذٖ عیز ِیجز اس رٚ٘ذ طجیؼی ٔی

 ذا، ِؽٛد یاعتفبدٜ ٔ یفٛرت تجزثٝ ث جزیِ ؾزفتیجٟت پ یٔٛضؼ ٓیشیاس عِٛفبت ٔٙ زاٖیٞبعت وٝ در ا عبَداؽتٝ ثبؽذ. 

طَٛ ٔذت سایٕبٖ در س٘بٖ  عِٛفبت ٔٙیشیٓ ٔٛضؼی ثز پیؾزفت افبعٕبٖ، دیالتبعیٖٛ ٚ ثیزأٔطبِؼٝ حبضز ثب ٞذف تؼییٗ ت

 سا ا٘جبْ ؽذ. ٘خغت

سا ثب ثبرداری تزْ وٝ اس اعفٙذ ٔبٜ  سٖ ٘خغت 72رٚی ثز عٛوٛر  ٔطبِؼٝ وبرآسٔبیی ثبِیٙی تقبدفی ؽذٜ دٚایٗ  کبر: ريش

رٚػ  ثٝافزاد ا٘جبْ ؽذ.  ،ٟٔذیٝ تٟزاٖ ٔزاجؼٝ وزدٜ ثٛد٘ذ جٟت ا٘جبْ سایٕبٖ ثٝ ثیٕبرعتبٖ 1396 تب ٟٔز ٔبٜ 1395

 10 ،پالعجٛ لزار ٌزفتٙذ. در ٌزٜٚ عِٛفبت ٔٙیشیٓ در اثتذای فبس فؼبَٚ ٘فزی عِٛفبت ٔٙیشیٓ  36تقبدفی در دٚ ٌزٜٚ 

ٚیىظ ریختٝ ؽذ ٚ عپظ عیز ِیجز در عی آة ٔمطز رٚی عز عی 10در ٌزٜٚ پالعجٛ  ٚ %50عی عِٛفبت ٔٙیشیٓ  عی

ٞبی  ٚ آسٖٔٛ( 17٘غخٝ ) SPSS آٔبری افشار اعتفبدٜ اس ٘زْ ٞب ثب دادٜتجشیٝ ٚ تحّیُ ٌزفت.  دٚ ٌزٜٚ ٔٛرد ثزرعی لزار

 ؽذ.  در ٘ظز ٌزفتٝ دار  ٔؼٙی 05/0وٕتز اس  pٔیشاٖ  .ا٘جبْ ٌزفتدٚ ٚ دلیك فیؾز  ٚیتٙی، وبی تی ٔغتمُ، ٔٗ

عبػت ٚ در ٌزٜٚ پالعجٛ  75/1±13/1ٌزٜٚ عِٛفبت ٔٙیشیٓ  ٔیبٍ٘یٗ طَٛ ٔذت فبس فؼبَ ٔزحّٝ اَٚ ِیجز در :َب يبفتٍ

(. ٕٞچٙیٗ ٔیشاٖ افت p;001/0) ثٛد تز عبػت طٛال٘ی 10/2 عبػت ثٛد وٝ ٘غجت ثٝ ٌزٜٚ عِٛفبت ٔٙیشیٓ 87/1±85/3

(. تؼذاد ٔٛارد سایٕبٖ طجیؼی در p;022/0تزَ ثٛد )ٌزٜٚ وٙ اسطٛر ٔؼٙبداری وٕتز  ٌّٕٞٛٛثیٗ ٘یش در ٌزٜٚ عِٛفبت ثٝ

. اس ٘ظز ثمیٝ ٔٛارد ٔب٘ٙذ آپٍبر (p;429/0) ٔؼٙبدار ٘جٛداس ٘ظز آٔبری أب ایٗ تفبٚت  ،ٌزٜٚ عِٛفبت ٔٙیشیٓ ثیؾتز ثٛد

 (.p>05/0) ؽزایط ٔبدر ثؼذ اس سایٕبٖ ثیٗ دٚ ٌزٜٚ تفبٚت ٔؼٙبداری ٚجٛد ٘ذاؽت ٞبی وب٘بَ سایٕبٖ ٚ ٘ٛساد، پبرٌی

دیالتبعیٖٛ  فؼبَ ٔٛجت ثٟجٛد افبعٕبٖ ٚ عِٛفبت ٔٙیشیٓ ٔٛضؼی رٚی عزٚیىظ در فبس اعتفبدٜ اس :گيزی وتيجٍ

تٛفیٝ ثٝ  ،دِیُ ایٙىٝ ٔطبِؼبت ا٘جبْ ؽذٜ در ایٗ ٔٛرد ا٘ذن ٞغتٙذ وٙذ، أب ثٝ تز ٔی را وٛتبٜ ؽٛد ٚ عیز ِیجز ٔی

 ؽٛد. ایٗ سٔیٙٝ ٔی در ٔطبِؼبت ثیؾتز
 

 سا : افبعٕبٖ، دیالتبعیٖٛ، عِٛفبت ٔٙیشیٓ، طَٛ ٔذت سایٕبٖ، ٘خغتیکليذ کلمبت
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 مقذمٍ
 اس فبوتٛرٞبی ٟٔٓ در ،افبعٕبٖ ٚ دیالتبعیٖٛ عزٚیىظ

 ٞغتٙذ وٝ در ٚ ٘حٜٛ پیؾزفت آٖ تؼییٗ طَٛ ِیجز

ؽٛ٘ذ ٚ پیؾزفت آٟ٘ب ثزای  ٘تیجٝ ا٘مجبضبت رحٓ ایجبد ٔی

. ػذْ (1) پیؾزفت ِیجز ٚ ا٘جبْ سایٕبٖ ضزٚری اعت

پیؾزفت در ایٗ دٚ ٔؾخقٝ ٔٙجز ثٝ ػذْ پیؾزفت ِیجز 

ٞب اس  وٝ ٞز دٚی ایٗ ؽٛد ٖ ٔیآٚ یب پیؾزفت آٞغتٝ 

ثبؽٙذ ٚ حذٚد  سایٕبٖ ٔی رٚ٘ذجّٕٝ ٔؾىالت ؽبیغ در 

ػذْ پیؾزفت . (2) وٙٙذ درٌیز ٔی اس وُ ِیجزٞب را 20%

 ٔؾبٞذٜپبر ثب ثبرداری تزْ ثیؾتز  در س٘بٖ ِ٘ٛیِیجز 

س٘بٖ تزیٗ ػّت عشاریٗ در  ؽبیغٚالغ  ٚ در ؽٛد ٔی

. (4 ،3) اعت اختالَ طَٛ وؾیذٖ یب تٛلف ِیجز ،پبر ِ٘ٛی

 اس %8تٟٙبیی ػبُٔ حذٚد  اختالَ طٛال٘ی ؽذٖ سایٕبٖ ثٝ

حبَ تٛعؼٝ  ٔیزٞبی ٔبدراٖ در وؾٛرٞبی درٚ  ٔزي

ٔٛجت ٔؾىالتی اس  ،ٔیزٚ  ػالٜٚ ثز ٔزي .(6 ،5) ثبؽذ ٔی

ٞبی ثؼذ اس سایٕبٖ، آتٛ٘ی  جّٕٝ افشایؼ احتٕبَ ػفٛ٘ت

سایٕبٖ، افشایؼ احتٕبَ سایٕبٖ  ٞبی ثؼذ اس رحٓ، خٛ٘زیشی

افشایؼ احتٕبَ سایٕبٖ عشاریٗ  ٚ ٘یش ٚاصیٙبَ اثشاری

 رٚ٘ذتز ؽذٖ  ثزای ٘ٛاساداٖ ٘یش طٛال٘ی .(7-9) ؽٛد ٔی

 .(10-12 ،8)ِیجز ثب ٔخبطزاتی ٕٞزاٜ اعت 

در حبِت ٘زٔبَ ثبیذ عزػت پیؾزفت دیالتبعیٖٛ در فبس 

ٔتز در عبػت  عب٘تی 5/1پبر ثیؾتز اس  فؼبَ در س٘بٖ ِٔٛتی

 ٔتز در عبػت ثبؽذ تی٘عب 2/1 اس پبر ثیؾتز ٚ در س٘بٖ ِ٘ٛی

وٝ در  ٘ؾبٖ داد (2010) ٚ ٕٞىبراٖ ٔطبِؼٝ صاً٘ .(1)

٘ی السْ تزتیت ٔیبٍ٘یٗ سٔب پبر ثٝ پبر ٚ ِٔٛتی ِ٘ٛی س٘بٖ

 10ٔتز ثٝ  عب٘تی 4ثزای رعیذٖ دیالتبعیٖٛ عزٚیىظ اس 

 8/3عبػت ٚ  3/5 ،)طَٛ ٔذت فبس فؼبَ( ٔتز عب٘تی

ثزخی ؽزایط السْ اٌز ثتٛاٖ  در أب ،(13) عبػت اعت

٘تبیج  لطؼبً ،عیز سایٕبٖ را ثٝ ٘حٛ ٔطّٛثی وٛتبٜ وزد

 . (7)عٛدٔٙذی ثزای ٔبدر ثٝ ٕٞزاٜ خٛاٞذ داؽت 

تزیٗ رٚػ ثزای وٛتبٜ وزدٖ طَٛ  حبضز رایجحبَ  در

تٛعیٗ ثب یب ثذٖٚ آٔٙیٛتٛٔی  اعتفبدٜ اس اوغی، ٔذت ِیجز

اعتفبدٜ  ٘یشٔیشٚپزٚعتَٛ  ٌبٞی اٚلبت اس. (14)اعت 

آٔبدٌی  ٔٙظٛر ثٝ ایٗ دارٚ ثیؾتز اس ؽٛد، ٞزچٙذ ٔی

. در ثزخی ٔٛارد ٘یش اس (15) ؽٛد عزٚیىظ اعتفبدٜ ٔی

ٞیٛعیٗ ٚ آتزٚپیٗ ثزای ثٟجٛد دارٚٞبیی ٕٞچٖٛ 

یىی  .(16) دیالتبعیٖٛ ٚ افبعٕبٖ اعتفبدٜ ؽذٜ اعت

ٞبی وؾٛر  ثیٕبرعتبٖثزخی  ٞبیی وٝ در اس رٚػ دیٍز

وبرثزد دارد، اعتفبدٜ اس  جٟت وبٞؼ طَٛ ٔذت ِیجز

رٚی عزٚیىظ اعت. ایٗ رٚػ ثز عِٛفبت ٔٙیشیٓ 

ٞبی ٔتٕبدی اعت وٝ  عبَ تبوٖٙٛ جبیی ثجت ٘ؾذٜ ٚ

ؽٛد ٚ ٔطبِؼبت در ایٗ ٔٛرد  فٛرت تجزثی اعتفبدٜ ٔیٝ ث

 ا٘ذن ٞغتٙذ.

تؾٙج اعت ٚ اس ٘ظز خطز  عِٛفبت ٔٙیشیٓ یه دارٚی ضذ

ثٙذی عبسٔبٖ غذا ٚ  ٔقزف در ثبرداری ثز اعبط تمغیٓ

. ایٗ (17) لزار دارد Aٌزٜٚ  در 1(FDAٔزیىب )آداری 

فٛرت داخُ ٚریذی یب ػضال٘ی ٔقزف ٝ ث دارٚ اعبعبً

. (18) وٙذ ػُٕ ٔی فٛرت ٔٛضؼی ٘یشٝ أب ث ،ؽٛد ٔی

یٓ ثبػث ٟٔبر ٚرٚد ٔٙیشیٓ ٔٛجٛد در عِٛفبت ٔٙیش

ثٝ داخُ ( وٝ در ا٘مجبك ػضالت فبف ٘مؼ دارد)وّغیٓ 

ٕٞچٙیٗ ایٗ دارٚ ثبػث وبٞؼ حغبعیت . ؽٛد عَّٛ ٔی

٘یش  وِٛیٗ وٝ اعتیُ وِٛیٗ ؽذٜ ففحٝ ا٘تٟبیی ثٝ اعتیُ

  .(19، 17، 1) ؼ دارددر ا٘مجبك ػضالت فبف ٘م

اعتفبدٜ اس آٖ  ،اس وبرثزدٞبی عِٛفبت ٔٙیشیٓ یىی دیٍز

ػٙٛاٖ یه ّٔیٗ اعٕٛتیه اعت وٝ ٔٛجت افشایؼ  ثٝ

. ایٗ اثز ثب افشایؼ (20) ؽٛد فؾبر اعٕشی در رٚدٜ ٔی

تّیْٛ رٚدٜ ٔزتجط اعت.  ٞبی وب٘بَ آة در اپی پزٚتئیٗ

اس طزیك فؼبَ وزدٖ پزٚتئیٗ  ٕٞچٙیٗ عِٛفبت ٔٙیشیٓ

 ٚ افشایؼ فغفزیالعیٖٛ اػضبی پزٚتئیٙی Aویٙبس 
2
cAMP ،ٞبی وب٘بَ آة  یٗئعجت افشایؼ عطح پزٚت

ایٗ خبفیت اعٕٛتیىی ٚ جذة آة عزٚیىظ ) ؽٛد ٔی

( تٛا٘ذ ثبػث ثٟجٛد ادْ عزٚیىظ ٚ افبعٕبٖ ؽٛد ٔی

(21). 

ٚ ثب تٛجٝ ثٝ پیبٔذٞبی ٘بٔطّٛة طٛال٘ی ؽذٖ ٔذت ِیجز 

ضزٚرت پیؾٍیزی اس ثزٚس آٖ، تجبرثی وٝ در وؾٛر در 

عِٛفبت ٔٙیشیٓ ٔٛضؼی ثز  اعتفبدٜ اس ثیزأسٔیٙٝ ت

افبعٕبٖ وغت ؽذٜ اعت ٚ ٘یش  پیؾزفت دیالتبعیٖٛ ٚ

رغٓ  ػّی ،ثیز ایٗ رٚػأت یب ٔؾخـ ٘جٛدٖ ػٛارك ٚ

ٞبی وؾٛر، ٔطبِؼٝ حبضز  ٔقزف ٌغتزدٜ آٖ در سایؾٍبٜ

عِٛفبت ٔٙیشیٓ ٔٛضؼی ثز ٘حٜٛ ثیز أثب ٞذف تؼییٗ ت

پیؾزفت افبعٕبٖ، دیبتبعیٖٛ ٚ طَٛ ٔذت سایٕبٖ در 

 سا ا٘جبْ ؽذ. س٘بٖ ٘خغت

                                                 
1 Food and Drug Administration  
2Cyclic adenosine monophosphate 

https://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration
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 کبر ريش

ثز عٛوٛر  ٔطبِؼٝ وبرآسٔبیی ثبِیٙی تقبدفی ؽذٜ دٚایٗ 

سا ثب ثبرداری تزْ وٝ اس اعفٙذ ٔبٜ  سٖ ٘خغت 72رٚی 

جٟت ا٘جبْ سایٕبٖ ثٝ  1396 تب ٟٔز ٔبٜ 1395

ا٘جبْ ؽذ.  ،ٟٔذیٝ تٟزاٖ ٔزاجؼٝ وزدٜ ثٛد٘ذ ثیٕبرعتبٖ

 IR.SBMU.PHNM.1395.493 وذ پضٚٞؼ ثبایٗ 

در وٕیتٝ اخالق ٔؼبٚ٘ت پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی 

وٙٙذٌب٘ی وٝ ٔؼیبرٞبی  ییذ ؽذ. ٔؾبروتأؽٟیذ ثٟؾتی ت

رٚػ ٔجتٙی ثز ٞذف )در  ثٝ ٙذ،ٚرٚد ثٝ ٔطبِؼٝ را داؽت

در دٚ  1افشار ا٘تغبة تقبدفی دعتزط( ٚ ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ

افشار تؼذاد ٌزٜٚ ٚ  ٌزفتٙذ. در ایٗ ٘زْ ٘فزی لزار 36ٌزٜٚ 

طٛر تقبدفی ٝ افشار افزاد را ث تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ثجت ؽذٜ ٚ ٘زْ

ٞبی ٚرٚد ثٝ ٔطبِؼٝ  ٕ٘بیذ. ٔؼیبر در دٚ ٌزٜٚ ٔٙتغت ٔی

سا ثٛدٖ، عٗ  عبَ، ٘خغت 18-35عٗ ثیٗ  ؽبُٔ:

س٘ذٜ ثب  یلّٛ ٙیٗ تهٞفتٝ وبُٔ، ج 37-42حبٍّٔی 

ٌزْ،  2500-4000ٕ٘بیؼ عز، ٚسٖ تخٕیٙی جٙیٗ ثیٗ 

خطز ٚ ؽبخـ  رٚ٘ذ ِیجز، حبٍّٔی وٓ یخٛد ثٝ ؽزٚع خٛد

. ٔؼیبر ثٛد ٔتزٔزثغ ویٌّٛزْ ثز 8/19-30تٛدٜ ثذ٘ی ثیٗ 

ٔطبِؼٝ ؽبُٔ: عبثمٝ ٘بسایی، عبثمٝ ثیٕبری  ثٝ ػذْ ٚرٚد

الالت خٛ٘ی، ٚ یب اخت خٛ٘ی )وٓ آٔیش ای ٔخبطزٜ سٔیٙٝ

 ٞبی لّجی، ثیٕبری ریٛی، ٔؾىالت ثبفت ٕٞجٙذ ٚ ثیٕبری

ػضالت فبف(، تٍٙی ٍِٙی ؽٙبختٝ ؽذٜ لجُ اس ؽزٚع 

. ثٛد ٞبی سایٕبٖ طجیؼی ِیجز ٚ ٚجٛد وٙتزاا٘ذیىبعیٖٛ

در ایٗ ٔطبِؼٝ ؽبُٔ: ثزٚس  ٔؼیبرٞبی خزٚجػالٜٚ ٝ ث

اختالالت ضزثبٖ لّت جٙیٗ، ثزٚس دوِٕٛبٖ جفت ٚ 

ػذْ ثٙذ٘بف، ػذْ ٕٞىبری ثیٕبر ٚ تؾخیـ  پزٚالپظ

اعبط  ثز 2(CPDتٙبعت عز جٙیٗ ثب ٍِٗ ٔبدر )

 تؾخیـ پشؽه ٔؼبِج ثٛد. 

ٞبی  فزْ :اثشارٞبی ٔٛرد اعتفبدٜ در ٔطبِؼٝ ؽبُٔ

اطالػبت دٌٔٛزافیه، ٔؾخقبت ٔبٔبیی، ػٛارك دارٚیی، 

ِیغت ثیؾبة اعىٛر ٚ پبرتٌٛزاف  رضبیت اس درٔبٖ، چه

تٛسیٗ ٘ٛساد ثٛد. فزْ پبرتٌٛزاف در ٔطبِؼبت ٚ تزاسٚ جٟت 

اس  (2016) ٚ ٕٞىبراٖ ٔبروٛط ٔختّف اس جّٕٝ ٔطبِؼٝ

٘ظز رٚایی ٔحتٛایی ٚ پبیبیی درٚ٘ی اجشای پزعؾٙبٔٝ 

ٕٞچٙیٗ فزْ ثیؾبة اعىٛر  .ییذ لزار ٌزفتٝ اعتأٔٛرد ت

                                                 
1 Random allocation 
2Cephalo pelvic disproportion 

 (2011) ٚ ٕٞىبراٖ الیٍٖٛ ٘یش اس ایٗ ٘ظز در ٔطبِؼٝ

. فزْ اطالػبت دٌٔٛزافیه، (23، 22) ییذ ؽذٜ اعتأت

ٔؾخقبت ٔبٔبیی، ػٛارك دارٚیی ٚ رضبیت اس درٔبٖ ٘یش 

 10ثب تٛجٝ ثٝ ٔٙبثغ ٔٛجٛد طزاحی ٚ عپظ در اختیبر 

ت ػّٕی ٌزٜٚ ٔبٔبیی ٚ س٘بٖ لزار دادٜ أتٗ اس اػضبی ٞی

ییذ ؽذ. جٟت تؼییٗ پبیبیی أؽذ ٚ اس ٘ظز رٚایی ٔحتٛا ت

اعتفبدٜ ؽذ. ثزای پبیبیی ٞب ٘یش اس آسٖٔٛ ٔجذد  ایٗ فزْ

تزاسٚ در تٕبْ ٔذت اس تزاسٚی ٔبرن عىب عبخت ایزاٖ 

اعتفبدٜ ؽذ وٝ ٞز ٔبٜ اس ٘ظز وبِیجزٜ ثٛدٖ ثزرعی ؽذ. 

ٞبی ثیؾبة اعىٛر، پبرتٌٛزاف ٚ  جٟت تؼییٗ پبیبیی فزْ

اثتذا ٔؼبیٙبت تٛعط  ،تٗ اس ٔذدجٛیبٖ 10پزٚعیجزٞب در 

ف ٚ ثیؾبة اعىٛر ٞبی پبرتٌٛزا ٚ در فزْ ٔحمك ا٘جبْ

تٛعط فزد  ای ٔجذداً دلیمٝ 10ثجت ؽذ ٚ ثب فبفّٝ 

ٕٞىبر پضٚٞؼ ثب عبثمٝ یىغبٖ ثب ٔحمك ٔؼبیٙبت تىزار ٚ 

ٞبی ٔزثٛطٝ ثجت ؽذ٘ذ، عپظ أتیبسات ٔحبعجٝ  در فزْ

ٚ ضزیت ٕٞجغتٍی ثیٗ آٟ٘ب ثزرعی ؽذ. ضزیت 

 ٚ ثبالتز لبثُ لجَٛ ثٛد. 8/0ٕٞجغتٍی 

وبُٔ ثٝ افزاد ٚاجذ ؽزایط ٚ اخذ پظ اس ارائٝ تٛضیحبت 

ٞبی  حغت تقبدف در ٌزٜٚ رضبیت آٌبٞب٘ٝ، افزاد ثز

یب وٙتزَ لزار ٌزفتٙذ. تٕبْ اطالػبت  ٔذاخّٝ ٚ

 .وبُٔ ثجت ؽذ٘ذ طٛر دٌٔٛزافیه ٚ ٔبٔبیی ٔذدجٛ ثٝ

 لبػذٌیحغت اِٚیٗ رٚس آخزیٗ  ٔحبعجٝ عٗ ثبرداری ثز

ثغتزی ثزای  ٚ عٌٛ٘ٛزافی عٝ ٔبٞٝ اَٚ ا٘جبْ ؽذ. در ثذٚ

تٕبٔی ٔذدجٛیبٖ آسٔبیؼ ٌّٕٞٛٛثیٗ ٚ ٕٞبتٛوزیت 

فبس  ؽزٚع ٌزٜٚ عِٛفبت ٔٙیشیٓ پظ اس ا٘جبْ ؽذ. در

ٔتزی ٕٞزاٜ ثب  عب٘تی 3-5 فٛرت دیالتبعیٖٛٝ فؼبَ وٝ ث

فٛرت  ا٘مجبضبت فؼبَ رحٕی تؼزیف ؽذٜ ثٛد ٚ ٘یش در

عی  عی 10 ،تٛعط ٔحمك 5داؽتٗ ٕ٘زٜ ثیؾبة 

عبخت ؽزوت دارٚیی پٛؽؼ % 50عِٛفبت ٔٙیشیٓ 

 10اس طزیك عزً٘  950621ایزا٘یبٖ ثب ؽٕبرٜ عزیبَ 

الی اٍ٘ؾتبٖ فزد  الثٝ عی ٍٞٙبْ ٔؼبیٙٝ ٚاصیٙبَ اس عی

وٝ تٕبْ  طٛری ؛ ثٝوٙٙذٜ رٚی عزٚیىظ ریختٝ ؽذ ٔؼبیٙٝ

جذة  ٔٙظٛر ػالٜٚ ثٝٝ ؽذ. ث عزٚیىظ ثٝ آٖ آغؾتٝ ٔی

اس دارٚ، اس ٔبدر  اعتفبدٜ عبػت ثؼذ اس 5/0ثٟتز دارٚ تب 

خٛاعتٝ ؽذ وٝ رٚی تخت ثٕب٘ذ. در ٔٛاردی وٝ ثٝ فبفّٝ 

 ،ریختٗ دارٚ پبرٌی ویغٝ آة رخ داد عبػت ثؼذ اس ٘یٓ

عی دیٍز اس  عی 10 ،ثؼذ اس اتٕبْ آثزیشػ فؼبَ ٔجذداً
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ٔٙظٛر  رٚی عزٚیىظ ریختٝ ؽذ. ثٝثز عِٛفبت ٔٙیشیٓ 

ٛد ٔحمك ٚ عبسی، اعتؼٕبَ دارٚ ٚ یب دارٕٚ٘ب تٛعط خ وٛر

تٕبٔی ٔؼبیٙبت ٚ الذأبت دیٍز تٛعط فزد ٕٞىبر 

ٞب ٔطّغ ٘جٛد٘ذ، ا٘جبْ ٚ در فزْ  پضٚٞؼ وٝ اس ٌزٜٚ

پبرتٌٛزاف ٚ ٔبٔبیی ثجت ؽذ. ٕٞچٙیٗ ٞیچ یه اس 

وٙٙذٌبٖ اس ٌزٜٚ ٔطبِؼٝ ٔطّغ ٘جٛد٘ذ. در فبس  ٔؾبروت

ثبر ٔؼبیٙٝ ٚاصیٙبَ  عبػت یه 2فؼبَ ٚ ٔزحّٝ اَٚ ِیجز ٞز 

ثبر وٙتزَ ضزثبٖ لّت جٙیٗ تٛعط  عبػت یه 5/0 ٚ ٞز

ٌزٜٚ دارٕٚ٘ب  ثجت ؽذ. در ٔبٔبی ٕٞىبر پضٚٞؼ ا٘جبْ ٚ

جبی عِٛفبت ٔٙیشیٓ اس  فمط ثٝ ،٘یش ٕٞیٗ رٚػ اجزا ؽذ

 آة ٔمطز اعتفبدٜ ؽذ. چٙب٘چٝ در طَٛ ِیجز طجك ٘ظز

 دٚس، ٔمذار ٚ ،تمٛیت دردٞبی سایٕب٘ی السْ ثٛد ،پشؽه

ٜ ؽذٜ ٚ ٘یش ٞزٌٛ٘ٝ دارٚی دیٍزی وٝ ٘ٛع دارٚی اعتفبد

ٌزدیذ.  طٛر وبُٔ در فزْ ٔبٔبیی ثجت ثٝ ،اعتفبدٜ ؽذ

ثزٚس ٞزٌٛ٘ٝ ٔؾىُ ٔب٘ٙذ خٛ٘زیشی، تغییزات ضزثبٖ لّت 

ٚ ... ٘یش تٛعط ٕٞىبر پضٚٞؼ ثجت ؽذ. پظ اس اتٕبْ 

عبػت اس ٘ظز خٛ٘زیشی ٚ عبیز  2ٔذت  سایٕبٖ ٘یش ٔبدر ثٝ

 عبػت ثؼذ اس 6زفتٝ ؽذ ٚ ٔؾىالت احتٕبِی تحت ٘ظز ٌ

آسٔبیؼ ٌّٕٞٛٛثیٗ ٚ ٕٞبتٛوزیت  سایٕبٖ ٘یش ٔجذداً

 افشار ٘زْ ٌزدآٚری ثب اعتفبدٜ اسپظ اس  ٞب دادٜ تىزار ؽذ.

ٔٛرد تجزیٝ ٚ تحّیُ لزار ( 17٘غخٝ ) SPSS آٔبری

فٛرت ٔیبٍ٘یٗ )ا٘حزاف  ٌزفتٙذ. ٔتغیزٞبی وٕی ثٝ

رفذ( فٛرت تؼذاد )د ٔؼیبر( ٚ ٔتغیزٞبی ویفی ثٝ

ٞبی ویفی در دٚ  ٔمبیغٝ ٔتغیز جٟتتٛفیف ؽذ٘ذ. 

اعتفبدٜ ؽذ.  زئٌزٜٚ اس آسٖٔٛ دلیك فیؾز ٚ وبی اعىٛ

ٞبی وٕی ٘یش اثتذا ثب اعتفبدٜ اس آسٖٔٛ ؽپیزٚٚیّه  ٔتغیز

اس ٘ظز ٘زٔبَ ثٛدٖ ثزرعی ؽذ٘ذ، در ٔٛاردی وٝ ٔتغیز 

اس آسٖٔٛ تی ٔغتمُ ٚ در  ،وٕی ٚ تٛسیغ آٖ ٘زٔبَ ثٛد

ٚیتٙی اعتفبدٜ ؽذ.  یز٘زٔبَ ثٛدٖ اس آسٖٔٛ ٔٗفٛرت غ

ٞبی وٕی ٘یش اس  ثزای ثزرعی ٕٞجغتٍی ثیٗ ٔتغیز

وٕتز اس  pٔیشاٖ آسٖٔٛ ٕٞجغتٍی پیزعٖٛ اعتفبدٜ ؽذ. 

 ؽذ.  در ٘ظز ٌزفتٝ دار  ٔؼٙی 05/0
 

 َب يبفتٍ

لزار سا ٔٛرد ثزرعی  سٖ ٘خغت 110در ایٗ ٔطبِؼٝ 

ؽذ٘ذ. در ٌزٜٚ ٘فز ا٘تخبة  72در ٟ٘بیت  ٌٚزفتٙذ 

 2 ٚ ػّت اختالالت ضزثبٖ لّت جٙیٗ ٘فز ثٝ 7عِٛفبت 

ػّت دوِٕٛبٖ جفت اس ٔطبِؼٝ خبرج ؽذ٘ذ. در  ٘فز ثٝ

ػّت اختالالت ضزثبٖ لّت  ٘فز ثٝ 6 ٌزٜٚ وٙتزَ ٘یش

ػّت  ٘فز ٘یش ثٝ 1ػّت دوِٕٛبٖ جفت ٚ  ٘فز ثٝ 1جٙیٗ، 

 رج ؽذ٘ذ. افزادی وٝبپزٚالپظ ثٙذ٘بف جٙیٗ اس ٔطبِؼٝ خ

٘فز در  36اس ٔطبِؼٝ خبرج ؽذ٘ذ جبیٍشیٗ ٚ در ٟ٘بیت 

 .(1ٞز ٌزٜٚ ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتٙذ )ؽىُ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلًچبرت ريوذ مطبلعٍ -1 شكل
 

 سا ثب ثبرداری تزْ سٖ ٘خغت 110

ػّت ٘ذاؽتٗ وبُٔ ٔؼیبرٞبی ٚرٚد٘فز ثٝ 20خزٚج  ػّت ػذْ تٕبیُ ثٝ ٕٞىبری٘فز ثٝ 1خزٚج   

 ٘فز  89ثزرعی 

 ٘فز در ٌزٜٚ ٔذاخّٝ 45 ٘فز در ٌزٜٚ وٙتزَ 44

٘فز  FHR ،1 اختالَ ػّت٘فز ثٝ 6٘فز:  8خزٚج 

٘فز ثٝ ػّت پزٚالپظ ثٙذ  1، ػّت دوِٕٛبٖ جفت ثٝ

 ٘بف

 FHRػّت اختالَ ٘فز ثٝ 7 ٘فز: 9خزٚج 

 ػّت دوِٕٛبٖ جفت٘فز ثٝ 2

 ٞبتخقیـ تقبدفی ٕ٘ٛ٘ٝ

 پیٍیزی

 نفر 36 حلیلتتجزیه و  نفر 36 حلیلتتجزیه و 
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%( در ٌزٜٚ عِٛفبت 1/61) ٘فز 22در ٔطبِؼٝ حبضز 

تحقیالت دیپّٓ ٌزٜٚ وٙتزَ  در%( 72٘فز ) 26 ٔٙیشیٓ ٚ

ٌزٜٚ عِٛفبت %( در 4/94) ٘فز 34ٕٞچٙیٗ  .داؽتٙذ

ثز اعبط  .دار ثٛد٘ذ ٔٙیشیٓ ٚ ٕٞٝ افزاد ٌزٜٚ وٙتزَ خب٘ٝ

عطح اس ٘ظز  ، دٚ ٌزٜٚدلیك فیؾزٚ آسٖٔٛ وبی دٚ ٘تبیج 

آٔبری ( تفبٚت p;493/0( ٚ ؽغُ )p;526/0) تحقیالت

. ٘تبیج عبیز ٔتغیزٞبی دٌٔٛزافیه ٚ ٙذٔؼٙبداری ٘ذاؽت

 .(1)جذَٚ  ارائٝ ؽذٜ اعت 1ٔبٔبیی در جذَٚ 
 

 مشخصبت دمًگزافيك ي مبمبيي در گزيٌ سًلفبت مىيشيم ي پالسبً -1جذيل 

 ٌزٜٚ

 ٔتغیز

 عِٛفبت ٔٙیشیٓ

(36;n) 
 (n;36) دارٕٚ٘ب

عطح 

 داری ٔؼٙی

 *734/0 49/4±44/25 15/4±80/23 )عبَ( عٗ

 *675/0 03/1±88/38 06/1±30/38 )ٞفتٝ( عٗ ثبرداری

 **261/0 77/0±47/1 76/0±41/1 تؼذاد ثبرداری

 *417/0 55/2±20/27 78/2±54/26 )ویٌّٛزْ ثز ٔتزٔزثغ( ؽبخـ تٛدٜ ثذ٘ی

 **021/0 36/6±58/31 77/4±72/34 )ثب٘یٝ( طَٛ ٔذت ا٘مجبضبت در ٔؼبیٙٝ اَٚ

 **976/0 65/6±45/35 11/6±26/35 )ثب٘یٝ( طَٛ ٔذت ا٘مجبضبت در ٔؼبیٙٝ دْٚ

 **585/0 69/0±02/3 50/0±97/2 )دلیمٝ( فٛافُ ا٘مجبضبت در ٔؼبیٙٝ اَٚ

 **274/0 52/0±48/2 58/0±68/2 )دلیمٝ( در ٔؼبیٙٝ دْٚ فٛافُ ا٘مجبضبت

 *12/0 35/388±05/3078 88/348±33/3308 )ٌزْ( ٚسٖ ٘ٛساد

 **708/0 65/76±44/1069 55/536±55/930 )عی عی( حجٓ عزْ دریبفتی
 ٔٗ ٚیتٙیآسٖٔٛ  **، تی ٔغتمُآسٖٔٛ *                     

 

 ٘فز 20ٌزٜٚ عِٛفبت ٔٙیشیٓ ٚ در  اس %(3/33) ٘فز 12در 

تمٛیت دردٞبی سایٕب٘ی ا٘جبْ  ،ٌزٜٚ پالعجٛ اس %(6/55)

آسٖٔٛ وبی دٚ اس ایٗ ٘ظز  ثز اعبط ٘تبیج ؽذٜ ثٛد وٝ

(. p;058/0)ٚجٛد ٘ذاؽت ثیٗ دٚ ٌزٜٚ  یتفبٚت ٔؼٙبدار

 ٌزٜٚ ثیؾتزیٗ دارٚی ٔٛرد اعتفبدٜ ٞز دٚ ٕٞچٙیٗ در

ٔیشٚپزٚعتَٛ سیزسثب٘ی ثٛد وٝ در فبس ٟ٘فتٝ اعتفبدٜ ؽذٜ 

تٛعیٗ ٘یش جٟت  دارٚی اوغی ،در درجٝ ثؼذی ثٛد ٚ

وٝ ثز  تمٛیت دردٞب در ٞز دٚ ٌزٜٚ اعتفبدٜ ؽذٜ ثٛد

اس ایٗ ی بٚت ٔؼٙبدارفت ،آسٖٔٛ دلیك فیؾز اعبط ٘تبیج

عبیز  اس ٘ظز. (p;138/0) ٚجٛد ٘ذاؽتثیٗ دٚ ٌزٜٚ  ٘ظز

 14در ٞز دٚ ٌزٜٚ  ،ِیجز رٚ٘ذدارٚٞبی دریبفت ؽذٜ حیٗ 

آٔپَٛ ٞیٛعیٗ ػضال٘ی دریبفت وزد٘ذ وٝ  %(8/38) ٘فز

ٔؼٙبداری آسٖٔٛ دلیك فیؾز تفبٚت آٔبری ثز اعبط ٘تبیج 

(. ثیؾتزیٗ سٔبٖ p;876/0) ثیٗ دٚ ٌزٜٚ ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ

عبػت اَٚ پظ اس ؽزٚع  2اعتفبدٜ اس ایٗ دارٚٞب ٘یش در 

آسٖٔٛ دلیك فیؾز، اس ٘ظز وٝ ثز اعبط ٘تبیج فبس فؼبَ ثٛد 

سٔبٖ اعتفبدٜ اس ایٗ دارٚٞب ٘یش ثیٗ دٚ ٌزٜٚ تفبٚت 

 .(p;348/0)ی ٚجٛد ٘ذاؽت ٔؼٙبدار

ٔیبٍ٘یٗ تؼذاد ٔؼبیٙبت در ٌزٜٚ عِٛفبت ٔٙیشیٓ 

ٔزتجٝ ثٛد  63/2±01/0در ٌزٜٚ پالعجٛ  ٚ 64/0±61/1

تفبٚت ٔؼٙبداری ثیٗ  ،ٚیتٙی ٔٗ ثز اعبط ٘تبیج آسٖٔٛوٝ 

ٔیبٍ٘یٗ افبعٕبٖ،  .(p˂001/0)ٚجٛد داؽت دٚ ٌزٜٚ 

 2دیالتبعیٖٛ ٚ جبیٍبٜ عز جٙیٗ در اثتذای فبس فؼبَ، 

عبػت پظ اس ؽزٚع فبس فؼبَ ٚ ٘یش لجُ ٚ ثؼذ اس ٔذاخّٝ 

اعت  ٕ٘بیؼ دادٜ ؽذٜ 2 در ٞز دٚ ٌزٜٚ در جذَٚ

 .(2)جذَٚ 
 

 

سبعت بعذ اسشزيع فبس فعبل در دي  2ي جبيگبٌ سز جىيه در ابتذای فبس فعبل،  مقبيسٍ ميبوگيه افبسمبن، ديالتبسيًن -2جذيل 

 گزيٌ سًلفبت مىيشيم ي پالسبً ي قبل ي بعذ اس مذاخلٍ در َز گزيٌ

 ٔتغیز
 ٔذاخّٝ لجُ ٚ ثؼذ اس داری ٔؼٙی عطح دٚ عبػت ثؼذ اس ؽزٚع فبس فؼبَ فبس فؼبَؽزٚع 

 وٙتزَ عِٛفبت ٔٙیشیٓ p ٔمذار وٙتزَ عِٛفبت ٔٙیشیٓ p ٔمذار وٙتزَ عِٛفبت ٔٙیشیٓ

˃999/0 72/59±46/4 72/59±06/5 (درفذ) افبعٕبٖ
*

 28/13±05/91 81/14±51/71 001/0˂
*

 001/0˂
**

 001/0˂
**

 

*169/0 02/4±16/0 10/4±318/0 (ٔتز عب٘تی) دیالتبعیٖٛ
 98/1±05/8 50/1±90/5 001/0˂

*
 001/0˂

****
 001/0˂

****
 

***766/0 -97/1±37/0 -2 ± 41/0 (-3_3جبیٍبٜ عزجٙیٗ )
 22/1±78/0- 87/0±27/1- 217/0***

 001/0˂
**

 001/0˂
**

 
آسٖٔٛ ٚیّىبوغٖٛ ****، ٚیتٙی آسٖٔٛ ٔٗ***، سٚجی آسٖٔٛ تی** ،آسٖٔٛ تی ٔغتمُ*
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ویغٝ آة اس افزاد  %(50) ٘فز 18در ٞز دٚ ٌزٜٚ در 

% دیٍز اس ٔٛارد تٛعط 50ٚ در  یخٛد ثٝ فٛرت خٛدٝ ث

اس ٘ظز ٘حٜٛ پبرٜ ؽذٖ  وٝ حیٗ ٔؼبیٙٝ پبرٜ ؽذ پشؽه ٚ

 ٘فز 29ویغٝ آة تفبٚتی ثیٗ دٚ ٌزٜٚ ٚجٛد ٘ذاؽت. در 

 %(7/66) ٘فز 24ٌزٜٚ عِٛفبت ٔٙیشیٓ ٚ در  اس %(6/80)

وٝ ثز  فبر ٟ٘فتٝ پبرٜ ؽذ ٌزٜٚ پالعجٛ ویغٝ آة در اس

اس ٘ظز سٔبٖ پبرٜ ؽذٖ  آسٖٔٛ دلیك فیؾز اعبط ٘تبیج

 ی ٚجٛد ٘ذاؽتویغٝ آة ٘یش ثیٗ دٚ ٌزٜٚ تفبٚت ٔؼٙبدار

(316/0;p) ٜٚطَٛ ٔذت ٔزاحُ سایٕبٖ در دٚ ٌز .

 .ارائٝ ؽذٜ اعت 3 ٘تبیج در جذَٚ ٔمبیغٝ ٚ
 

 مقبيسٍ مزاحل مختلف سايمبن در دي گزيٌ سًلفبت مىيشيم ي کىتزل -3جذيل 

 ٔزحّٝ
عطح  ٜ درٔب٘یٌزٚ

 وٙتزَ عِٛفبت ٔٙیشیٓ *داری ٔؼٙی

 338/0 41/6±99/3 24/7±21/4 فبس ٟ٘فتٝ )عبػت(

 001/0˃ 85/3±87/1 75/1±13/1 فؼبَ )عبػت( فبس

 493/0 81/20±45/18 13/23±30/17 )دلیمٝ( ٔزحّٝ دْٚ

 999/0˂ 67/6±52/8 85/5±19/3 ٔزحّٝ عْٛ )دلیمٝ(
 ٚیتٙی آسٖٔٛ ٔٗ *                                            

 

سیبتٛٔی ا٘جبْ ؽذٜ ثٛد  دٚ ٌزٜٚ در تٕبْ ٔٛارد اپی در ٞز

ٔٛردی اس پبرٌی وب٘بَ سایٕبٖ ٚ عزٚیىظ، ٞیچ  ٚ

سایٕبٖ ٚ یب  ٔمذار طجیؼی ثؼذ اس اس خٛ٘زیشی ثیؾتز

اختالَ خبفی در پغت پبرتْٛ رخ ٘ذاد. ٕٞچٙیٗ اس ٘ظز 

ػٛارك احتٕبِی دارٚیی تفبٚت ٔؼٙبداری ثیٗ دٚ ٌزٜٚ 

ؽذٜ در ٞز دٚ  ٔؾبٞذٜثیؾتزیٗ ػبرضٝ . ٘ؾذ ٔؾبٞذٜ

تزتیت: خٛاة آِٛدٌی  ثٝٓ ٚ وٙتزَ یٌزٜٚ عِٛفبت ٔٙیش

(000/1;pضؼف ٚ ثی ،) حبِی (000/1;pتٟٛع ،) 

(000/1;pٚ ) اعتفزاؽ (285/0;p) .٘فز 17در ٟ٘بیت  ثٛد 

 اس %(1/11) ٘فز 4ٚ  ٌزٜٚ عِٛفبت ٔٙیشیٓ اس %(2/47)

وٝ ثز  ٌزٜٚ پالعجٛ اس درٔبٖ خٛد خیّی راضی ثٛد٘ذ

ثیٗ دٚ  یتفبٚت ٔؼٙبدار ،دلیك فیؾز سٖٔٛآ اعبط ٘تبیج

 .(p≤001/0)ٚجٛد داؽت ٌزٜٚ 

 

 مقبيسٍ پيبمذَبی سايمبن در دي گزيٌ سًلفبت مىيشيم ي پالسبً -4جذيل 

عطح 

 داری ٔؼٙی
 دارٕٚ٘ب عِٛفبت ٔٙیشیٓ

 ٌزٜٚ

 ٔتغیز

429/0 
 عشاریٗ (60/5) 2 (90/13) 5

 ٘ٛع سایٕبٖ
 طجیؼی (4/94) 34 (10/86) 31

 1دلیمٝ  31/0±88/8 16/0±97/8 187/0
 ٕ٘زٜ آپٍبر

 5 دلیمٝ 10 10 000/1

 ِیتز( وبٞؼ ٌّٕٞٛٛثیٗ )ٌزْ ثز دعی 74/0±12/1 71/0±47/1 022/0
 CBCتغییزات 

 وبٞؼ ٕٞبتٛوزیت )درفذ( 26/2±69/3 14/2±67/4 064/0
 آسٖٔٛ تی ٔغتمُ***، آسٖٔٛ ٔٗ ٚیتٙی** ،آسٖٔٛ دلیك فیؾز*                        

 

 بحث
ثیز عِٛفبت ٔٙیشیٓ أثزرعی ت ثب ٞذف ٔطبِؼٝ حبضز

ا٘جبْ ؽذ. تبوٖٙٛ ٔطبِؼٝ  طَٛ ٔذت ِیجز ٔٛضؼی ثز

ایٗ ٔٛرد ا٘جبْ ٘ؾذٜ اعت ٚ تٟٙب چٙذ  ٔؾبثٟی در

ثیز الٔیغُ ثز آٔبدٌی عزٚیىظ أٔطبِؼٝ ثٝ ثزرعی ت

ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ در عبخت الٔیغُ ٘یش  .ا٘ذ پزداختٝ

جّٕٝ خٛاؿ  اس ؽٛد ٚ عِٛفبت ٔٙیشیٓ اعتفبدٜ ٔی

ٔطبِؼٝ  در ثحث ،(24) الٔیغُ اعٕٛتیه ثٛدٖ آٖ اعت

اس ایٗ ٔمبالت اعتفبدٜ ؽذ. در ٔطبِؼٝ حبضز  حبضز

پیؾزفت دیالتبعیٖٛ  عِٛفبت ٔٙیشیٓ در ثٟجٛد افبعٕبٖ ٚ

ػالٜٚ طَٛ ٔذت ٝ ثثٛد.  ثزتزؤ٘غجت ثٝ ٌزٜٚ وٙتزَ ٔ

ٔزحّٝ اَٚ سایٕبٖ در ٌزٜٚ عِٛفبت ٘غجت ثٝ ٌزٜٚ 

ایٙىٝ ٔیشاٖ خٛ٘زیشی ٚ یب   تز ثٛد، ثذٖٚ وٙتزَ وٛتبٜ

ٞبی وب٘بَ سایٕبٖ افشایؼ یبثذ. حتی در ٌزٜٚ  پبرٌی

طٛر ٔؼٙبداری  عِٛفبت ٔٙیشیٓ ٔیشاٖ افت ٌّٕٞٛٛثیٗ ثٝ

 بِؼٝوٕتز اس ٌزٜٚ وٙتزَ ثٛد. در ایٗ راعتب ٘تبیج ٔط
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٘ؾبٖ داد، الٔیغُ آغؾتٝ ثٝ  (1990) ٚ ٕٞىبراٖ ثزوبط

ثبػث افشایؼ  ،عِٛفبت ٔٙیشیٓ در ٔمبیغٝ ثب ٌزٜٚ وٙتزَ

ٕ٘زٜ ثیؾبة عزٚیىظ ٚ آٔبدٌی ثیؾتز عزٚیىظ جٟت 

 ٚ  وبٞیُ ٔطبِؼٝ . در(25) ؽٛد اِمبی دردٞبی سایٕب٘ی ٔی

 ثبردار س٘بٖ جٟت اِمبی سایٕبٖ دروٝ  (1988) ٕٞىبراٖ

ا٘جبْ ؽذ، الٔیغُ ٚ پزٚعتبٌال٘ذیٗ دیٙٛپزٚعتٖٛ تزْ 

ثیز ثز رٚ٘ذ آٔبدٌی عزٚیىظ أت اس ٘ظزداری  تفبٚت ٔؼٙی

ٕ٘زات ثیؾبة اعىٛر در ٞز دٚ ٌزٜٚ ثزاثز  ٚ ٘ذ٘ؾبٖ ٘ذاد

 .(26) ثٛد

وٝ الٔیغُ آغؾتٝ ( 1989ٕٞىبر ) ٚ رادعتبد ٔطبِؼٝدر 

ثٝ عِٛفبت ٔٙیشیٓ ٚ الٔیغُ ثذٖٚ عِٛفبت ٔٙیشیٓ 

ٞبی عٝ ٔبٞٝ اَٚ  عمط آٔبدٌی عزٚیىظ لجُ اسجٟت 

ٌزٜٚ الٔیغُ آغؾتٝ ثٝ  در ٌزفت، ٔٛرد ثزرعی لزار

چٙذ ایٗ  ثٛد، ٞز عِٛفبت ٔٙیشیٓ ٔیشاٖ آٔبدٌی ثیؾتز

ػٛارك ٚ  ظز٘ آٔبری ٔؼٙبدار ٘جٛد. اس ٘ظز تفبٚت اس

 ثزخی. (27) خٛ٘زیشی ثیٗ دٚ ٌزٜٚ تفبٚتی ٚجٛد ٘ذاؽت

ثب افشایؼ ٔٙیشیٓ  وٝ ذٙدٞ ٔطبِؼبت ٘ؾبٖ ٔی

تّیْٛ رٚدٜ ٔزتجط اعت.  ٞبی وب٘بَ آة در اپی پزٚتئیٗ

وزدٖ پزٚتئیٗ  طزیك فؼبَ ٕٞچٙیٗ عِٛفبت ٔٙیشیٓ اس

 افشایؼ فغفزیالعیٖٛ اػضبی پزٚتئیٙی ٚ A ویٙبس

cAMP ٞبی وب٘بَ آة  یٗئعجت افشایؼ عطح پزٚت

وٝ ثب ایٗ خبفیت اعٕٛتیىی ٚ جذة آة ؽٛد  ٔی

ثبػث ثٟجٛد ادْ عزٚیىظ ٚ افبعٕبٖ  تٛا٘ذ عزٚیىظ ٔی

% اس عزٚیىظ را ػضّٝ فبف تؾىیُ 10-15 .(21) ؽٛد

ثٝ ثبػث ٟٔبر ٚرٚد وّغیٓ اس طزفی ٔٙیشیٓ  .دٞذ ٔی

ٚ وّغیٓ در ا٘مجبك ػضالت فبف  ؽٛد داخُ عَّٛ ٔی

. ٕٞچٙیٗ عِٛفبت ٔٙیشیٓ ثبػث (1) ٘مؼ اعبعی دارد

 ؽٛد ٔیوِٛیٗ  وبٞؼ حغبعیت ففحٝ ا٘تٟبیی ثٝ اعتیُ

 ذا٘مجبك ػضالت فبف ٘مؼ دار٘ در وِٛیٗ ٘یش ٚ اعتیُ

رعذ عِٛفبت ٔٙیشیٓ ؽبیذ ثب  ٘ظز ٔیٝ . ث(19، 17)

ٞبی ٔطزح ؽذٜ ٔٛجت ثٟجٛد رٚ٘ذ آٔبدٌی  ٔىب٘یغٓ

 .عزٚیىظ ٚ پیؾزفت سایٕبٖ ؽٛد

ٌؾبی ٔطبِؼبت ثؼذی ثبؽذ وٝ در  تٛا٘ذ راٜ ایٗ ٔطبِؼٝ ٔی

یذ ایٗ رٚػ، ثغیبر ارساٖ ٚ عبدٜ اعت ٚ ا٘جبْ أیفٛرت ت

تٛاٖ  ٚ در فٛرت ِشْٚ ٔی ٘ذارد ٘یبسٟٔبرت خبفی ثٝ آٖ 

ٞبی ایٗ  ٔحذٚدیت اسثٝ پیؾزفت سایٕبٖ وٕه ٕ٘ٛد. 

تٛاٖ ثٝ ا٘جبْ سایٕبٖ تٛعط افزاد ٔختّف ٚ اس  ٔطبِؼٝ ٔی

اؽبرٜ وزد وٝ ثٟتز ثٛد در فٛرت  ٔختّفجّٕٝ دعتیبراٖ 

ٞب تٛعط یه ؽخـ ا٘جبْ  تٕبٔی ٕ٘ٛ٘ٝ سایٕبٖ ،أىبٖ

آٔٛسؽی  أب اس آ٘جبیی وٝ تحمیك در یه ٔزوش ،ؽذ ٔی

أب تٕبٔی  ،چٙیٗ أىب٘ی ٚجٛد ٘ذاؽت ،درٔب٘ی ا٘جبْ ؽذ

 اثتذای ثغتزی تب اتٕبْ سایٕبٖ اس عٛی ٞب اس سایٕبٖ

 ؽذ٘ذ. دعتیبراٖ ثب تجزثٝ ٘ظبرت ٚ حٕبیت ٔی
 

 گيزی وتيجٍ
تٛا٘ذ طَٛ ٔذت ٔزاحُ  ٔیعِٛفبت ٔٙیشیٓ ٔٛضؼی 

ػالٜٚ ٔقزف ٝ وبٞؼ دٞذ. ث ثزیؤطٛر ٔٝ سایٕبٖ را ث

عِٛفبت ٔٛضؼی ٔٙجز ثٝ ثزٚس ػٛارك جب٘جی ٔب٘ٙذ 

خٛ٘زیشی ٚ یب احتٕبَ افشایؼ پبرٌی وب٘بَ سایٕبٖ 

ای اعت  وٝ ایٗ پضٚٞؼ اِٚیٗ ٔطبِؼٝ آ٘جب أب اس ،ٍ٘زدیذ

ت وٝ ثٝ ثزرعی تأثیز عِٛفبت ٔٙیشیٓ ٔٛضؼی ثز ٔذ

پزداسد، ٔطبِؼبت ثب ٔتذِٚٛصی ٔؾبثٝ ٚ  ٔزاحُ سایٕب٘ی ٔی

 .تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ثیؾتز جٟت اثجبت ایٗ ٘تبیج ضزٚری اعت
 

 تشكز ي قذرداوي
٘بٔٝ وبرؽٙبعی ارؽذ ٔبٔبیی  اس پبیبٖ ٔٙتجایٗ ٔمبِٝ 

ٚعیّٝ  . ثذیٗثبؽذ ٔیدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ؽٟیذ ثٟؾتی 

پزعُٙ ثّٛن وّیٝ اس ٕٞچٙیٗ  ٚ اس حٕبیت ٔغئِٛیٗ

ٚ  وٙٙذٌبٖ ٔحتزْ سایٕبٖ ثیٕبرعتبٖ ٟٔذیٝ، ٔؾبروت

 ،عبیز وغب٘ی وٝ ٔب را در ا٘جبْ ایٗ پضٚٞؼ یبری ٕ٘ٛد٘ذ

 .ٌزدد تؾىز ٚ لذردا٘ی ٔی
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