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ي  یديران ببردار یپًکلسمیارتببط َ یبزرس

 یرشد وًساد َبیشبخص
ودا دکتز ، 2َبیىیخًئ هیمحمدحسدکتز ، 1پًریَبشم مبیسدکتز 

 *5یابًتزاب دیشکًٌ السبدات حبج سدکتز ، 4داوٍ ياش هی، شب3ََب سادٌ لیاسمبع

 .زاىیا ي،یلشٍ ي،یلشٍ یداًؾگبُ ػلَم پشؽى ،یداًؾىذُ پشؽى ه،یهتبثَل ّبی یوبریث مبتیگزٍُ غذد، هزوش تحم بریداًؾ .1

 .زاىیا ي،یلشٍ ي،یلشٍ یداًؾگبُ ػلَم پشؽى ،یداًؾىذُ پشؽى ه،یهتبثَل ّبی یوبریث مبتیهزوش تحم غت،یپبتَلَص .2

 .زاىیتْزاى، ا زاى،یا یداًؾىذُ ثْذاؽت، داًؾگبُ ػلَم پشؽى ،یَلَصیذهیاپ یدوتزا یداًؾدَ .3

 .زاىیا ي،یلشٍ ي،یلشٍ یداًؾگبُ ػلَم پشؽى ،یداًؾىذُ پشؽى ه،یهتبثَل یّبیوبریث مبتیهزوش تحم ،یپشؽى یداًؾدَ .4

 ي،یلشٍ یداًؾگبُ ػلَم پشؽى ،یداًؾىذُ پشؽى ه،یهتبثَل ّبی یوبریث مبتیهزوش تحم ،ییگزٍُ سًبى ٍ هبهب بریاعتبد .5

 .زاىیا ي،یلشٍ

 06/12/1396  تبريخ پذيزش:  14/09/1396تبريخ دريبفت: 
1

 
 

 

ای ؽبیغ در ثبرداری اعت. در طی ثبرداری خْت هیٌزالیشاعیَى اعىلتی خٌیي، حذٍد  ّیپَولغوی، پذیذُ مقدمٍ:

ؽَد. هطبلؼِ حبضز ثب ّذف ثزرعی گزم ولغین ثِ صَرت فؼبل اس طزیك خفت اس هبدر ثِ خٌیي هٌتمل هی 30-20

 ّبی رؽذ خٌیٌی اًدبم ؽذ.ارتجبط ّیپَولغوی ثبرداری ثب ؽبخص

ثبرداری اًدبم ؽذ. هیشاى  22-26سى ثبردار در ّفتِ  112ثز رٍی  1395ایي هطبلؼِ وََّرت در عبل  کبر: ريش

گیزی ؽذ. ولغین  ٍ ًغجت ولغین ثِ وزاتیٌیي ادرار در افزاد هَرد هطبلؼِ اًذاسُ D(OH)25ولغین، آلجَهیي، 

ٍ ًغجت  D(OH)25ؽذ. هیشاى لیتز ثِ ػٌَاى ّیپَولغوی تؼزیف  گزم در دعی هیلی 5/8تصحیح ؽذُ ووتز اس 

ّبی رؽذ ًَسادی )لذ، ٍسى ٍ دٍر عز ًَساد( در دٍ گزٍُ ّیپَولغویه ٍ ولغین ثِ وزاتیٌیي ادرار هبدر ٍ ؽبخص

ّبی ولغین هبدر ّبی رؽذ ًَسادی در چبرنگیزی ٍ ثب آسهَى تی همبیغِ ؽذًذ. هیبًگیي ؽبخص ًزهَولغویه اًذاسُ

اس  ووتز pهیشاى  همبیغِ ؽذًذ. ANCOVA، ثب آسهَى D(OH)25ثذًی ٍ پظ اس تؼذیل اثز عي، ؽبخص تَدُ 

 ؽذ. گزفتِ ًظز در دار هؼٌی 05/0

، ًغجت ولغین ثِ D(OH)25%( هجتال ثِ ّیپَولغوی ثَدًذ. هیبًگیي 2/31ًفز ) 35در هطبلؼِ حبضز  َب: يبفتٍ

ّبی رؽذ (. ؽبخصp>05/0ی ًذاؽت )ّبی رؽذ ًَسادی در دٍ گزٍُ تفبٍت هؼٌبداروزاتیٌیي ادرار هبدر ٍ ؽبخص

ّبی رؽذ ًَسادی در دٍ گزٍُ ّبی عطح ولغین هبدر تفبٍتی ًذاؽت. هیبًگیي تؼذیل ؽذُ ؽبخصًَسادی در چبرن

 (. p>05/0تفبٍتی ًذاؽت )

ی ئّیپَولغوی ثبرداری تأثیز عَ ٍلی ،، یه ثیوبری ؽبیغ در ثبرداری ثَدّیپَولغویدر هطبلؼِ حبضز  گیزی:وتیجٍ

 ّبی رؽذ ًَسادی ًذارد.ثز ؽبخص

 : ثبرداری، رؽذ، لذ، ًَساد، ٍسى، ّیپَولغویکلمبت کلیدی
 

 

                                                 
 ؛028-33360084: تلفه. زاىیا ي،یلشٍ ي،یلشٍ یداًؾگبُ ػلَم پشؽى ،یداًؾىذُ پشؽى ؛یاثَتزاث ذیدوتز ؽىَُ الغبدات حبج ع ًل مکبتببت:ئوًيسىدٌ مس *

 shabotorabi@qums.ac.ir پست الکتزيویك:

 

 خالصٍ

 IJOGI, Vol. 20, No. 12, pp. 17-22, Feb 2018 1396 اسفند ماه ،17-22: صفحه ،12 شماره ،بیستم دوره
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 مقدمٍ 

فیشیَلَصی ّوَعتبس ولغین در دٍراى ثبرداری دعتخَػ 

ؽَد. ولغین ػٌصزی اعبعی ثزای تغییزات ػظین هی

عبسی اعىلت خٌیي اعت. ولغین ثِ صَرت اعتخَاى

ؽَد ٍ در طی فؼبل اس طزیك خفت ثِ خٌیي هٌتمل هی

گزم  20-30خٌیي حذٍد دٍراى ثبرداری ثِ طَر هتَعط 

% ایي تدوغ 80وٌذ. حذٍد ولغین اس هبدر دریبفت هی

افتذ. خْت ولغین در عِ هبِّ عَم خٌیٌی اتفبق هی

ثزآٍردُ ؽذى ًیبس خٌیي، افشایؼ دٍ ثزاثزی ثبسخذة 

افتذ. افشایؼ تزؽح ای ولغین در هبدر اتفبق هیرٍدُ

1,25(OH)D  تَعط خفت هىبًیغن اصلی افشایؼ

 (. 2، 1ولغین هبدر اعت ) ای خذة رٍدُ

در هطبلؼبت اٍلیِ وبّؼ ولغین ول عزم در طی دٍراى 

گیزی ولغین  ثبرداری گشارػ ؽذ؛ ثب ایي حبل اًذاسُ

یًَیشُ در سًبى ثبردار ًؾبى داد وِ هیشاى ولغین یًَیشُ 

هبًذ. در دٍراى ثبرداری افشایؼ در ثبرداری ثبثت ثبلی هی

افتذ. وبّؼ غلظت حدن خَى ٍ تزلیك آى اتفبق هی

آلجَهیي عزم ثِ ػلت تزلیك خَى ثِ ػٌَاى ػلت اصلی 

(. ثب ایي حبل 3وبّؼ ولغین ول عزم ػٌَاى ؽذُ اعت )

ّب یىغبى ًجَدُ اعت. هثالً در هطبلؼبت در ّوِ گًَِ

هَرد گَسى عفیذ ٍ هَػ صحزایی، وبّؼ ولغین یًَیشُ 

ّبی آخز ثبرداری گشارػ ؽذُ اعت. در ایي در ّفتِ

ارد هیشاى تدوؼی ولغین در خٌیي اس هیشاى افشایؼ هَ

 (.4گیزد )ای ولغین هبدر پیؾی هی ثبسخذة رٍدُ

ػوذُ هطبلؼبت اًدبم ؽذُ در هَرد ولغین یًَیشُ ٍ 

ولغین تصحیح ؽذُ در ثبرداری هزثَط ثِ وؾَرّبی 

غزثی اعت. در ثزخی هطبلؼبت ؽیَع ثبالتز ّیپَولغوی 

(. ووجَد 5ثبرداری در سًبى آعیبیی گشارػ ؽذُ اعت )

ای، اس ػلل احتوبلی  ٍ ووجَد ولغین تغذیِ Dٍیتبهیي 

سًبى ثبردار ایزاًی هجتال ثِ % 80حذٍد ثبؽذ. آى هی

(. ّوچٌیي هیشاى هصزف 6ثبؽٌذ ) هی Dووجَد ٍیتبهیي 

% سًبى هٌَپَس ٍ 80عزاًِ ولغین پبییي ثَدُ ٍ حذٍد 

تز اس حذ تَصیِ % سًبى ثبردار هصزف ولغین پبییي89

 (. 8، 7ؽذُ دارًذ )

رعذ ّیپَولغوی الذوز ثِ ًظز هی ثب تَخِ ثِ هَارد فَق

لبثل اًتغبة ثِ ّیپَآلجَهیٌوی تزلیمی  ثبرداری هٌحصزاً

 ثبؽذ، اس ایي رٍی ثزرعی تأثیزات آى ثز عالهت ًوی

خٌیي  ّیپَولغوی ثبرداری ٍ ؽبخص ّبی رؽذ ًَسادی

حبئش اّویت اعت. هطبلؼبت اًذوی ثِ ثزرعی ٍضؼیت 

ّبی رؽذ خٌیي در ّیپَولغوی ثبرداری ؽبخص

( هیشاى 2010اًذ. در هطبلؼِ وَهبر ٍ ّوىبراى ) پزداختِ

ٍسى ًَساد ٍ ثزٍس ػَارضی چَى سایوبى سٍدرط در هبدراى 

ّیپَولغویه تفبٍتی ثب هبدراى دارای عطح ولغین 

(. ثب تَخِ ثِ اًذن ثَدى هطبلؼبت 9طجیؼی ًذاؽت )

اًدبم ؽذُ در ایي سهیٌِ، هطبلؼِ وََّرت حبضز ثب ّذف 

ثزرعی طَلی ارتجبط ّیپَولغوی دٍراى ثبرداری هبدر ثب 

 ّبی رؽذ ًَسادی اًدبم ؽذ.ؽبخص
 

 کبر ريش
ًفز اس  112ثز رٍی  1395ایي هطبلؼِ وََّرت در عبل 

ّبی ثبرداری ثِ هطت یه  سًبى ثبرداری وِ خْت هزالجت

هتخصص سًبى ٍ سایوبى در ؽْز لشٍیي هزاخؼِ وزدُ 

 در اخالق وویتِ تَعط ثَدًذ، اًدبم ؽذ. ایي هطبلؼِ

 لشٍیي پشؽىی ػلَم داًؾگبُ پشؽىی ّبی ػلَم پضٍّؼ

ًبهِ وتجی ٍ آگبّبًِ ٍارد  ؽذ ٍ افزاد ثب رضبیت تأییذ

 هطبلؼِ ؽذًذ. 

حدن ًوًَِ ثب تَخِ ثِ ؽیَع ّیپَولغوی در هطبلؼبت 

% ثزآٍرد ؽذ، 40%( وِ هتَعط ؽیَع آى 20-70) لجلی

ٍ ثب در ًظز گزفتي  α ،20;%β 20 ٍ %10;%d;05/0ثب 

د ؽذ. ًفز ثزآٍر 112% ریشػ حدن هطبلؼِ، 20

هؼیبر ٍرٍد  گیزی ثِ صَرت در دعتزط اًدبم ؽذ. ًوًَِ

ّفتِ ثَد. هؼیبرّبی  22-26ثِ هطبلؼِ، عي ثبرداری 

خزٍج اس هطبلؼِ ؽبهل: افزاد هجتال ثِ دیبثت ثبرداری یب 

دیبثت لجل اس ثبرداری، فؾبرخَى هشهي، اختالالت 

ّبی ّبی وجذی یب ولیَی، ثیوبریپبراتیزٍئیذ، ثیوبری

یه، عَء تغذیِ، تؾٌح، آرتزیت رٍهبتَئیذ ٍ هتبثَل

وٌٌذگبى دارٍّبی  ّبی خَدایوٌی، هصزفثیوبری

وٌٌذُ عیغتن ایوٌی، عبثمِ ًبٌّدبری خٌیٌی،  عزوَة

الیگَّیذرآهٌیَط یب پلی ّیذرٍآهٌیَط ٍ عبثمِ عمط 

ثبرداری  37هىزر ثَد. در صَرت ٍضغ حول لجل اس ّفتِ 

 ؽذ. ًیش هبدر اس هطبلؼِ حذف هی

در افزاد ٍاخذ ؽزایط، عي، تؼذاد ثبرداری لجلی ٍ ؽبخص 

عی  عی 5ؽذ.  تَدُ ثذًی افزاد در سهبى هزاخؼِ ثجت هی

ّب عبًتزیفَص خَى اس افزاد در آسهبیؾگبُ گزفتِ ؽذ. ًوًَِ

گزاد ًگْذاری ؽذًذ.  درخِ عبًتی -20ؽذُ ٍ در دهبی 
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توبم آسهبیؾبت در آسهبیؾگبُ ٍاحذ اًدبم ؽذ. ولغین 

ل عزم ثِ رٍػ وبلزیوتزی ٍ ثب ویت سیغت ؽیوی تَتب

گیزی ؽذ. ضزیت تغییزات  )عبخت ایزاى( اًذاسُ

% ثَد. 4/6% ٍ 3/0عٌدی ثِ تزتیت  عٌدی ٍ ثزٍى درٍى

 ELISA readerعزم ثب دعتگبُ  Dٍیتبهیي 

awareness  ثب ویت ٍEuroimniun  )عبخت آلوبى(

عٌدی ٍ  گیزی ؽذ. ضزیت تغییزات درٍى اًذاسُ

% 7/6% ٍ 3/3ثِ تزتیت  Dعٌدی عٌدؼ ٍیتبهیي  ىثزٍ

 ثَد. ولغین تصحیح ؽذُ ثب فزهَل سیز هحبعجِ ؽذ:

گزم  + )هیلی 8/0>* 4 -لیتز( آلجَهیي عزم  =)گزم در دعی

 لیتز( ولغین عزم ; ولغین تصحیح ؽذُ در دعی

عزم ٍ وزاتیٌیي ادرار  Dعطح ولغین، آلجَهیي، ٍیتبهیي 

گیزی ؽذ. ًغجت ولغین ثِ افزاد هَرد هطبلؼِ اًذاسُ

 وزاتیٌیي ادرار هحبعجِ ؽذ.

ثز اعبط هحذٍدُ ًزهبل ولغین عزم در ویت سیغت 

ثِ ػٌَاى  5/8ؽیوی، ولغین تصحیح ؽذُ عزم ووتز اس 

ّیپَولغوی در ًظز گزفتِ ؽذ. ثب تَخِ ثِ هیشاى ولغین 

ر دٍ گزٍُ ّیپَولغوی ٍ گزٍُ تصحیح ؽذُ، ثیوبراى د

ًبًَهَل  25ووتز اس  Dًزهَولغوی لزار گزفتٌذ. ٍیتبهیي 

 Dٍ ٍیتبهیي  Dدر لیتز ثِ ػٌَاى ووجَد ؽذیذ ٍیتبهیي 

ًبًَهَل در  50تز اس  ًبًَهَل در لیتز ٍ ون 25تز اس  ثیؼ

در ًظز گزفتِ  Dلیتز ثِ ػٌَاى ووجَد هتَعط ٍیتبهیي 

 (.10ؽذ )

پبیبى ثبرداری تحت هزالجت ثَدًذ ٍ پظ  خبهؼِ هطبلؼِ تب

گیزی اس سایوبى، ٍسى، لذ ٍ دٍر عز ًَساد آًْب اًذاسُ

 45گزم، لذ ووتز اس  2500ؽذ. ٍسى ووتز اس  هی

هتز ثِ ػٌَاى  عبًتی 32هتز ٍ دٍر عز ووتز اس  عبًتی

ّبی رؽذ ًَسادی ووتز اس هحذٍدُ طجیؼی در  ؽبخص

بی پبییي رؽذ ّ (. ثزٍس ؽبخص11ًظز گزفتِ ؽذًذ )

ًَساد ثب آسهَى وبی دٍ ثیي دٍ گزٍُ همبیغِ ؽذ. هیبًگیي 

ای ٍ آسهبیؾبت ثیَؽویبیی هبدراى ٍ هتغیزّبی ووّی پبیِ

ّبی رؽذ ًَسادی در دٍ گزٍُ هبدراى  ًیش ؽبخص

ًزهَولغویه ٍ ّیپَولغویه ثب آسهَى تی ٍ ثیي 

ّبی ولغین تصحیح ؽذُ هبدراى ثب آسهَى چبرن

ANOVA  ِؽذ. هیبًگیي تؼذیل ؽذُ همبیغ

ّبی رؽذ ًَسادی )ثب عي، ؽبخص تَدُ ثذًی ٍ  ؽبخص

همبیغِ  ANCOVAهبدر( ثب آسهَى  Dعطح ٍیتبهیي 

  ؽذ. گزفتِ ًظز در دار هؼٌی 05/0اس  ووتز pؽذ. هیشاى 
 

 َب يبفتٍ
 22-26سى ثبردار در عي ثبرداری  112در هطبلؼِ حبضز 

ّفتِ ٍارد هطبلؼِ ؽذُ ٍ تب پبیبى ثبرداری تحت هزالجت 

ًفز  35%( ولغین ول پبییي ٍ 2/48ًفز ) 54ثَدًذ. 

ًفز  23%( ولغین تصحیح ؽذُ پبییي داؽتٌذ. 2/31)

%( اس افزاد هَرد هطبلؼِ هجتال ثِ ووجَد ؽذیذ 5/20)

%( هجتال ثِ ووجَد هتَعط 9/50فز )ً D  ٍ57ٍیتبهیي 

ثَدًذ. خصَصیبت پبیِ ثبلیٌی ٍ ثیَؽیویبیی  Dٍیتبهیي 

خوؼیت هَرد هطبلؼِ ٍ همبیغِ ایي خصَصیبت در دٍ 

گزٍُ ّیپَولغوی ٍ ًزهَولغوی )تصحیح ؽذُ ثز اعبط 

ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. عي  1آلجَهیي( در خذٍل 

(09/0;p( تؼذاد ثبرداری لجلی ،)17/0;pهیب ،) ًگیي

( ٍ ًغجت ولغین ثِ وزاتیٌیي ادرار 14/0;p) Dٍیتبهیي 

(29/0;pدر دٍ گزٍُ تفبٍت هؼٌی ) .داری ًذاؽت  

 

 

 َبی پبيٍ ببلیىی ي بیًشیمیبيی مبدران ببردار مًرد مطبلعٍييژگی -1جديل 
 

 گزٍُ

 هتغیز           

 ول

 ًفز( 112)

 **گزٍُ ّیپَولغوی

 ًفز( 35)

 گزٍُ ًزهَولغوی

 ًفز( 77)

-عطح هؼٌی

 داری

*عي
 4/4±8/28 7/4±8/27 1/4±1/29 09/0 

*تؼذاد ثبرداری لجلی
 1/1±8/1 1/1±7/1 0/1±9/1 17/0 

*ؽبخص تَدُ ثذًی
 2/3±0/27 0/4±5/27 8/2±8/26 26/0 

* )ًبًَهَل در لیتز( Dٍیتبهیي 
 4/21±0/38 5/22±9/41 0/21±3/36 14/0 

* لیتز( گزم در دعی ولغین عزم )هیلی
 5/0±5/8 3/0±1/8 5/0±8/8 001/0 

* لیتز( گزم در دعی ولغین تصحیح ؽذُ عزم )هیلی
 5/0±7/8 3/0±2/8 4/0±0/9 001/0 

*ًغجت ولغین ثِ وزاتیٌیي ادرار
 12/0±16/0 08/0±15/0 13/0±17/0 29/0 

 اًذ.هیبًگیي ثیبى ؽذُ±همبدیز ثِ صَرت اًحزاف هؼیبر* 
 ثز اعبط ولغین تصحیح ؽذُ ثب آلجَهیي **
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ًَساد در  2ًَساد در گزٍُ ًزهَولغوی ٍ  4در ایي هطبلؼِ 

گزم داؽتٌذ  2500گزٍُ ّیپَولغوی ٍسى ووتز اس 

(6/0;p .)1  45ًَساد در گزٍُ ّیپَولغوی لذ ووتز اس 

ًزهَولغوی دٍر عز ووتز اس ًَساد در گزٍُ  3هتز ٍ  عبًتی

هتز داؽتٌذ. هیبًگیي ٍسى، لذ ٍ دٍر عز  عبًتی 32

گزم،  0/3163±6/378ًَساداى هتَلذ ؽذُ ثِ تزتیت 

هتز ثَد.  عبًتی 8/34±2/1هتز ٍ  عبًتی 9/1±6/49

ّبی رؽذ ًَساداى هتَلذ ؽذُ در همبیغِ هیبًگیي ؽبخص

ي، دٍ گزٍُ هطبلؼِ ثِ دٍ صَرت خبم ٍ تؼذیل ؽذُ ثب ع

هبدر در خذٍل  Dؽبخص تَدُ ثذًی ٍ ٍضؼیت ٍیتبهیي 

 .آهذُ اعت 2
 

 

 َبی رشد وًسادان متًلد شدٌ در دي گزيٌ مطبلعٍمقبيسٍ شبخص -2جديل 

  

 گزٍُ ّیپَولغوی

 ًفز( 35)

 گزٍُ ًزهَولغوی

 ًفز( 77)

 داریعطح هؼٌی

 *لجل اس تؼذیل 

*ٍسى )گزم( 
 8/357±7/3125 2/388±5/3174 53/0 

*هتز(  لذ )عبًتی
 4/2±6/49 7/1±6/49 99/0 

*هتز(  دٍر عز )عبًتی
 5/1±8/34 2/1±7/34 69/0 

 †تؼذیل ؽذُ 

**ٍسى )گزم( 
 8/76±2/3129 3/54±1/3186 58/0 

**هتز(  لذ )عبًتی
 5/2±9/49 6/1±6/49 57/0 

**هتز(  دٍر عز )عبًتی
 3/0±8/34 3/0±8/34 9/0 

 اًذ.هیبًگیي ثیبى ؽذُ±همبدیز ثِ صَرت خطبی هؼیبر ** اًذ.هیبًگیي ثیبى ؽذُ±همبدیز ثِ صَرت اًحزاف هؼیبر*                  
 ANCOVAدر هبدر ثب آسهَى  Dتؼذیل ؽذُ ثب عي، ؽبخص تَدُ ثذًی ٍ عطح ٍیتبهیي  †                 

 

ّبی رؽذ ًَساداى در دٍ هیبًگیي تؼذیل ؽذُ ؽبخص

داری گزٍُ ّیپَولغوی ٍ ًزهَولغوی تفبٍت هؼٌی

ّبی  هیبًگیي تؼذیل ؽذُ ؽبخص (.p>05/0ًذاؽت )

رؽذ ًَسادی ثب عي، ؽبخص تَدُ ثذًی ٍ عطح ٍیتبهیي 

D ّبی ولغین تصحیح ؽذُ هبدر دردر هبدر در چبرن 

آهذُ اعت. هیبًگیي ٍسى، لذ ٍ دٍر عز ًَساداى  3خذٍل 

ّبی هختلف ولغین تصحیح ؽذُ هبدر تفبٍت در چبرن

 .(p>05/0داری ًذاؽت ) هؼٌی
 

 

 

 مبدرانَبی کلسیم تصحیح شدٌ َبی رشد وًسادان متًلد شدٌ در چبرکمقبيسٍ میبوگیه تعديل شدٌ شبخص -3جديل 

 داریعطح هؼٌی چبرن چْبرم چبرن عَم چبرن دٍم چبرن اٍل 

 196/0 3/3157±09/98 5/3121±2/108 2/3247±5/85 0/3127±5/81 *ٍسى )گزم( 

*هتز(  لذ )عبًتی
 4/0±0/50 4/0±8/49 5/0±2/49 3/0±3/49 250/0 

*هتز(  دٍر عز )عبًتی
 3/0±8/34 3/0±7/34 4/0±8/34 3/0±9/34 644/0 

 در هبدر Dتؼذیل ؽذُ ثب عي، ؽبخص تَدُ ثذًی ٍ عطح ٍیتبهیي  † اًذ.هیبًگیي ثیبى ؽذُ±همبدیز ثِ صَرت خطبی هؼیبر *     
 

 بحث

در ایي هطبلؼِ حذٍد یه عَم سًبى ثبردار هجتال ثِ 

%( هجتال ثِ 70ًفز ) 80ّیپَولغوی تصحیح ؽذُ ٍ حذٍد 

ٍ هؼیبرّبی  Dثَدًذ. هیبًگیي ٍیتبهیي  Dووجَد ٍیتبهیي 

آًتزٍپَهتزیه در هبدراى ّیپَولغوی ثب هبدراى 

ّبی رؽذ خٌیٌی ًزهَولغویه تفبٍتی ًذاؽتٌذ. ؽبخص

عز ًَساداى دٍ گزٍُ لجل ٍ ثؼذ اس ؽبهل ٍسى، لذ ٍ دٍر 

 داری ًذاؽتٌذ. تؼذیل ثب ّن تفبٍت هؼٌی

در هَرد ؽیَع ّیپَولغوی در ثبرداری، آهبر هتفبٍتی 

گشارػ ؽذُ اعت. ؽیَع ّیپَولغوی ثبرداری اس حذٍد 

% در 70( تب 2006ٍ ّوىبراى ) % در هطبلؼِ ػَیٌی20

عت ( هتفبٍت گشارػ ؽذُ ا2014هطبلؼِ ثٌبلی ٍ ّوىبر )

ّب لجل ّیپَولغوی حبهلگی (. ثب ایي وِ اس د13ِّ، 12)

ثِ ّیپَآلجَهیٌوی تزلیمی ًغجت دادُ ؽذُ اعت؛ ثِ ًظز 

گز ّیپَولغوی ثبرداری  رعذ ایي هغئلِ تٌْب تَخیِ ًوی

ثبؽذ. در هطبلؼِ حبضز پظ اس تصحیح ولغین ثب تغییزات 

آلجَهیي، ثبس ّن تؼذاد لبثل تَخْی اس سًبى هجتال ثِ 

پَولغوی ثَدًذ. در ثزخی هطبلؼبت، ًضاد ٍ هلیت ثب ّی

فزاٍاًی ّیپَولغوی ثبرداری ارتجبط داؽتِ اعت. در 

( ٍ ٌّزیىغي ٍ 1976هطبلؼبت پَالًغىی ٍ ّوىبراى )
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تز  ( ولغین عزم در سًبى ثبردار آعیبیی ون1995ّوىبراى )

 (.14، 5اس سًبى ثبردار ارٍپبیی گشارػ ؽذ )

( ؽبخص تَدُ ثذًی، 2010راى )در هطبلؼِ وَهبر ٍ ّوىب

عي، درآهذ، تؼذاد حبهلگی لجلی ٍ هیشاى هصزف ولغین 

ِ در دٍ گزٍُ تفبٍتی ًذاؽت، اهب ولغین ادرار در گزٍُ  رٍسًا

ذ ثِ ػلت تأثیز تز ثَد وِ هی ّیپَولغویه پبییي تًَا

(. در هطبلؼِ حبضز 9ثبؽذ ) PTH احتوبلی افشایؼ ثبًَیِ

تَدُ ثذًی، عي، تؼذاد  ، ؽبخصDًیش هیشاى ٍیتبهیي 

حبهلگی لجلی ٍ هیشاى ولغین ادرار ارتجبطی ثب ّیپَولغوی 

 ثبرداری ًذاؽت.

ولغین عزم  ( ّوجغتگی2014در هطبلؼِ ثٌبلی ٍ ّوىبر )

ًَساد ثب ولغین هبدر ًؾبى دادُ ؽذ. اس ایي رٍ ثزرعی تأثیز 

(. 13ّیپَولغوی هبدر ثز رؽذ ًَساد ٍاخذ اّویت اعت )

حبضز پظ اس تؼذیل فبوتَرّبی هؤثز ثز رؽذ در هطبلؼِ 

ّبی رؽذ  خٌیي، ارتجبطی ثیي ّیپَولغوی ٍ ؽبخص

( ًیش 2010خٌیي یبفت ًؾذ. در هطبلؼِ وَهبر ٍ ّوىبراى )

 ارتجبطی ثیي پیبهذ ًَسادی )ٍسى، سایوبى سٍدرط ٍ

 (.9سایی( ثب ّیپَولغوی هبدر یبفت ًؾذ ) هزدُ

در ثْجَد  Dثزخی هطبلؼبت تأثیز تدَیش ٍیتبهیي 

(. 16، 15اًذ ) ّبی رؽذی ًَساداى را ًؾبى دادُ ؽبخص

اگزچِ ًتبیح ایي هطبلؼبت یىغبى ًیغت، اهب در اوثز 

هطبلؼبتی وِ هزثَط ثِ وؾَرّبی ثب ؽیَع ثبالی ووجَد 

ثز ثْجَد یه یب ّز عِ  Dاعت، ٍیتبهیي  Dٍیتبهیي 

ی هؤثز ثَدُ اعت. ثب تَخِ ثِ ًتبیح  ؽبخص رؽذ اعتخًَا

اس طزیك  Dلؼِ حبضز، احتوبالً هىبًیغن تأثیز ٍیتبهیي هطب

ّبی ٍیتبهیي  ثبؽذ. گیزًذُعیغتن ّوَعتبس ولغین ًوی

D ِّبی ثذى ٍخَد دارد صَرت گغتزدُ در توبم عیغتن ث

ذ ثِ ػلت تأثیز ّبی رؽذی ًَساداى هیٍ ثْجَد ؽبخص تًَا

 (.17ثز عیغتن اعىلتی ثبؽذ ) Dهغتمین ٍیتبهیي 

ّبیی ثَد. هحذٍدیت اصلی دارای هحذٍدیت هطبلؼِ حبضز

گیزی ولغین یًَیشُ ٍ ًیش فمط  هطبلؼِ حبضز، ػذم اًذاسُ

ذاسُ  24گیزی ولغین ادرار صجحگبّی )ٍ ًِ ولغین ادار  ًا

عبػتِ( ثَد. هحذٍدیت دیگز، خبهؼِ هَرد هطبلؼِ ثَد وِ 

هٌحصز ثِ افزادی ثَد وِ ثِ ولیٌیه خصَصی 

زدُ ثَدًذ، اس ایي رٍی هوىي ّبی سًبى هزاخؼِ و ثیوبری

 اعت ًتبیح هطبلؼِ لبثل تؼوین ولی ثِ خبهؼِ ایزاًی ًجبؽذ.
 

 گیزی وتیجٍ
در هطبلؼِ حبضز پظ اس تصحیح ثب آلجَهیي، ّوچٌبى 

ّیپَولغوی در درصذ لبثل تَخْی اس سًبى ثبردار هؾبّذُ 

رعذ  ؽذ. ثب تَخِ ِث ًتبیح هطبلؼِ حبضز ثِ ًظز ًوی

َئی ثز رؽذ خٌیي داؽتِ ثبؽذ. ّیپَولغوی ثبرداری  تأثیز ع
 

 تشکز ي قدرداوی
ؾگبُ ػلَم  ایي همبلِ حبصل طزح تحمیمبتی هصَة دًا

ٍعیلِ اس ّوىبری وبروٌبى  ثبؽذ. ثذیيپشؽىی لشٍیي هی

ؾگبُ  ٍاحذ حوبیت اس تَعؼِ تحمیمبت ثبلیٌی لذط دًا

 .ؽَدػلَم پشؽىی لشٍیي تؾىز ٍ لذرداًی هی
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