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 توبتَسیبب لَپَس ار یبستز وبراىیدر ب یببردار بهدیپ یبزرس

 کزهبًشبُاهبم رضب )ع(  یدر هزکش آهَسش درهبً کیستویس
 4یًجف ببی، دکتز فز3یصفز درضبی، دکتز حو2یّوت نی، هز*1یًبًکل الدٍلِ سیدکتز اً

 .زاىیکزهبًؾبُ، کزهبًؾبُ، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،ی، داًؾکذُ پشؽکٍ هبهبیی گزٍُ سًبى بریداًؾ .1

 .زاىیکزهبًؾبُ، کزهبًؾبُ، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یکبرؽٌبط ارؽذ آهبر، داًؾکذُ پشؽک .2

 .زاىیکزهبًؾبُ، کزهبًؾبُ، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یداًؾکذُ پشؽک ،یپشؽک یا حزفِ یدکتز .3

 .زاىیکزهبًؾبُ، کزهبًؾبُ، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یگزٍُ پَعت، داًؾکذُ پشؽک بریاعتبد .4
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ثیز أطَر ػوذُ سًبى ثبرٍر را تحت ت ( یک ثیوبری اتَایویَى رایح اعت ٍ ثSLEِلَپَط اریتوبتَس عیغتویک ) هقدهِ:

ثبؽذ.  ّبی هختلف ّوزاُ ثَدُ ٍ ثب خطز ثبال ثزای هبدر ٍ خٌیي ّوزاُ هی دّذ. ایي ثیوبری ثب درگیزی عیغتن قزار هی

ثبؽذ. ثزخی هطبلؼبت ًؾبى  طی حبهلگی هی ،ؽذى ثیوبری ٍر ٍقَع ؽؼلِ، SLEیکی اس خطزات ػوذُ هبدراى ثب 

لذا هطبلؼِ حبضز ثب  ،هخبلف اعت گیزی دیگزاى کبهالً اهب ًتیدِ ،ؽَد ٍر هی طی حبهلگی ثیؾتز ؽؼلِ SLEاًذ  دادُ

 .اًدبم ؽذ SLEّذف تؼییي پیبهذ هبدری خٌیٌی در سًبى ثبردار هجتال ثِ 

سًبى ثبردار ثغتزی ٍ هجتال ثِ ثیوبری ؽٌبختِ  ًفز اس 38ثز رٍی  1387-91عبلدر ًگز  ایي یک هطبلؼِ گذؽتِ :کبر رٍش

)ع( کزهبًؾبُ اًدبم ؽذ. ػَارض خبًجی ثزای پبراهتزّبی کلیَی  ؽذُ لَپَط در ثخؼ سًبى ٍ هبهبیی ثیوبرعتبى اهبم رضب

اکالهپغی، اکالهپغی،  پزُ -ثبرداریؽبهل کزاتیٌیي ٍ دفغ پزٍتئیي ادراری، ّوَگلَثیي ٍ عطح پالکت ٍ ّوچٌیي پیبهذ 

کِ ثز  ثَدای  ّب پزعؾٌبهِ دادُ گزدآٍریسایی ثجت گزدیذ. اثشار  عقط خٌیي، سایوبى سٍدرط، ًَع سایوبى، ٍسى ًَساد ٍ هزدُ

 ( 16ٍ )ًغخِ SPSSافشار آهبری  ًزم ّب ثب اعتفبدُ اس ؽذُ ثَد. تدشیِ ٍ تحلیل دادُاعبط اّذاف اصلی طزح تٌظین 

  دار در ًظز گزفتِ ؽذ. هؼٌی 05/0 کوتز اس pهیشاى  بی آهبر تَصیفی صَرت گزفت.ّؽبخص

هیز داخل ٍ  هزگ ،(%05/21) ثیوبر 8(، عقط خٌیي در %68/73) ثیوبر 27 در تؼذاد عشاریي در هطبلؼِ حبضز :ّب یبفتِ

( هؾبّذُ ؽذ. سایوبى %63/2) ثیوبر 1 درٍ اکالهپغی ( %68/23)ثیوبر  9در فؾبرخَى ثبال  ،(%64/2) ثیوبر 2رحوی در 

هیبًگیي ٍسى  ٍگزم  هیلی 321/185عبػتِ ادرار  24. هیبًگیي پزٍتئیي ثَد( رخ دادُ %89/57) ثیوبر 22سٍدرط در 

 .گزم ثَد 57/2248ٌّگبم تَلذ 

اکالهپغی، سایوبى سٍدرط، ثزٍس ثبالی عشاریي ٍ  لَپَط ٍ حبهلگی ثب پیبهذ ًبهطلَة ثبرداری هبًٌذ پزُ گیزی: ًتیجِ

 .اعتعقط ّوزاُ 

 SLE پیبهذ هبدری، ،ثبرداری، پیبهذ خٌیٌی، پیبهذ حبهلگی کلوبت کلیدی:
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 هقدهِ

، یک ثیوبری 1(SLE) عیغتویک لَپَط اریتوبتَس

طَر ػوذُ سًبى عٌیي ثبرٍری  اتَایویَى ؽبیغ اعت کِ ثِ

در دِّ  دّذ. ؽزٍع ثیوبری هؼوَالً ثیز قزار هیأرا تحت ت

ّبی اخیز ثْجَد در  (. در د2ِّ، 1) ثبؽذ سًذگی هی 4-3

هٌدز ثِ ، SLEٍ کیفیت سًذگی در ثیوبراى ثب  ءهیشاى ثقب

ّبی هؾبّذُ ؽذُ در طی دٍرُ  افشایؼ تؼذاد حبهلگی

 (. 3) ثیوبری ؽذُ اعت

SLE ّز اس  ًفز یک ثیوبری هَلتی عیغتن اعت کِ یک

(. ػالئن ؽبیغ 4، 1) کٌذ خوؼیت را گزفتبر هی ّشار ًفز

ایي ثیوبری خغتگی، تت، ضبیؼبت پَعتی ٍ درگیزی 

ای اس  رعذ کِ هدوَػِ ًظز هی ثِ .ثبؽذ کلیَی هی

 ػبهل ایدبد ،فبکتَرّبی صًتیکی، هحیطی ٍ َّرهًَی

 (.4، 2)ثبؽٌذ ثیوبری ایي کٌٌذُ  

هؾکالت هبهبیی ٍ  ثزخیثب  SLEثیوبراى در حبهلگی 

(. در کٌبر افشایؼ هیشاى 5) ؽَد دار هی ًَسادی ػبرضِ

تزیي  ؽبیغ ،هزگ داخل رحوی خٌیي ٍ عقط تکزاری

ػبرضِ خٌیٌی هؾبّذُ ؽذُ سایوبى سٍدرط، هحذٍدیت 

 .ثبؽذ پبرگی سٍدٌّگبم کیغِ آة هی ٍ رؽذ داخل رحوی

تزیي ػبرضِ  اکالهپغی، اکالهپغی ؽبیغ رعذ پزُ ًظز هی ثِ

 (.7، 6) هبهبیی ثبؽذ

ثب  ثبرداراًذ کِ سًبى  ى دادُثزخی هطبلؼبت قجلی ًؾب

SLE  8) ّغتٌذ ثبالتز ػَارض حبهلگی هؼزض خطزدر ،

 SLE رٍیثز ثیز حبهلگی أت ،(. ًگزاًی ػوذُ دیگز9

اختالل در تطبثق ایوٌی هبدر ٍاثغتِ ثِ حبهلگی  .ثبؽذ هی

هوکي  SLEّوچٌیي  .ثبؽذ اس ػَاهل احتوبلی آى هی

ثبًَیِ کِ  2(APS) اعت ثب عٌذرم آًتی فغفَلیپیذ

ّبی تکزاری ٍ دیگز تظبّزات  هؾخصِ آى عقط

(. اس عَی دیگز 10) ّوزاُ ثبؽذ ،ثبؽذ عیغتویک هی

ایوٌی دارٍّبی هختلف هَرد اعتفبدُ، در ایي ثیوبری 

هؼیبرّبی تؾخیصی لَپَط در طی  .ثزاًگیش اعت الؤع

(. سهبًی کِ 7) ثبردار ًذارد ثبرداری تفبٍتی ثب سًبى غیز

 هبُ قجل اس ثبرداری خبهَػ ثبؽذ، 6اقل لَپَط ثزای حذ

 ثبؽذ هیآگْی ثزای هبدر ٍ ًَساد ّوزاُ  پیؼثْتزیي ثب 

خٌیٌی  - (. ثزای دعتیبثی ثِ یک پیبهذ خَة هبدری11)

                                                 
1 Systemic lupus erythematosus 
2 Anti-Phospholipid Syndrome 

یک رٍیکزد چٌذ  ،ّبی ّوزاُ ثب لَپَط در حبهلگی

ثب تَخِ  .ضزٍرت دارد سًبى، داخلی، اطفبلای ؽبهل  رؽتِ

اطالػبت در سهیٌِ حبهلگی ّوزاُ ثب ثَدى هحذٍد ثِ 

 در هزکش آهَسؽی درهبًی ٍ تحقیقبتی اهبم رضبلَپَط 

ّذف ارسیبثی ٍ آًبلیش حبضز ثب هطبلؼِ )ع( کزهبًؾبُ، 

 SLE ثغتزی ثب ثبردارپیبهذّبی هبدری، خٌیٌی در سًبى 

 . در دپبرتوبى سًبى ٍ هبهبیی اًدبم ؽذ
 

 کبر رٍش
تصَیت ؽَرای  تَصیفی هقطؼی پظ اس ایي هطبلؼِ

ییذ ًْبیی أپضٍّؾی ٍاحذ تَعؼِ تحقیقبت ثبلیٌی ٍ ت

 در عبل هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی کزهبًؾبُ

سًبى ثبردار ثغتزی ٍ هجتال  اس ًفز 38ثز رٍی  91-1387

ثِ ثیوبری ؽٌبختِ ؽذُ لَپَط در ثخؼ سًبى ٍ هبهبیی 

هٌظَر  )ع( کزهبًؾبُ اًدبم ؽذ. ثِ ثیوبرعتبى اهبم رضب

ّز ثیوبر ثب کذ اختصبصی  ،حفع حزین خصَصی ثیوبراى

 :هتغیزّبی هَرد ثزرعی ؽبهلٍارد هطبلؼِ ؽذ. 

گزاٍیذیتی، پبریتی، فؾبرخَى عیغتَلیک، فؾبرخَى 

دیبعتَلیک، عطح ّوَگلَثیي خَى، پالکت، کزاتیٌیي، 

پزٍتئیي ادرار، رٍػ ختن حبهلگی، سایوبى سٍدرط، ٍسى 

، هزگ داخل رحوی، خَدیِ تَلذ، عقط خَدث

اکالهپغی، اکالهپغی، سایوبى سٍدرط، ٍسى تَلذ ٍ ًَع  پزُ

دارٍی هصزفی ثَد. هؼیبر خزٍج ثیوبراى ثب لَپَط پَعتی 

ّب  دادُ گزدآٍریاثشار . ثَدیذ( ٍ لَپَط دارٍیی ئ)دیغکَ

کِ ثز اعبط اّذاف اصلی طزح ٍ  ثَدای  پزعؾٌبهِ

ؽذُ تٌظین  ّبی هطبلؼِ )پیبهذ هبدری ٍ خٌیٌی( هتغیز

افشار آهبری  ًزم ّب ثب اعتفبدُ اس ثَد. تدشیِ ٍ تحلیل دادُ

SPSS ِهبر تَصیفی ؽبهل آّبی  ؽبخص ( 16ٍ )ًغخ

 p اًدبم ؽذ. هیشاى هیبًگیي، فزاٍاًی ٍ فزاٍاًی ًغجی

 در ًظز گزفتِ ؽذ.هؼٌبدار  05/0کوتز اس 
  

 ّب یبفتِ
ثبردار هجتال ثِ لَپَط ٍ  سى 38 ،ّبی هطبلؼِ طی عبل

ثیوبراى ثغتزی در ثیوبرعتبى ثجت گزدیذ. هیبًگیي عٌی 

 18-40 عٌی ثیوبراى عبل ٍ هحذٍدُ 17/10±87/29

عبل  30ثیوبراى عي سیز اس %( 6/52ًفز ) 20ٍ ثَد عبل 

 . داؽتٌذ
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هطبلؼِ، هبدراى ثبردار ثز اعبط عِ هبِّ اٍل،  طیدر 

 ًفز 3دٍم ٍ عَم ثبرداری هَرد ثزرعی قزار گزفتٌذ کِ 

ًفز  10ّفتِ )عِ هبِّ اٍل ثبرداری(،  14سیز %( 89/7)

ًفز  23ّفتِ )عِ هبِّ دٍم( ٍ  14-26ثیي  %(31/26)

 38 ّفتِ )عِ هبِّ عَم( ثَدًذ. اس 26ثبالی  %(52/60)

حبهلگی  ،ّب اس ثبرداری %(38/5) هَرد 2هَرد ثجت ؽذُ، 

ٍ کوتزیي  5ثیؾتزیي گزاٍیذیتی  خبرج اس رحن ثَدًذ.

 ،اس خوؼیت هَرد هطبلؼِ %(7/44)ًفز  17ٍ  ثَد 1آى 

  ثَدًذ. 1گزاٍیذ 

اس  (%8/15ًفز ) 6پبر ثَدًذ.  ًَلی %(50ًیوی اس ثیوبراى )

ثیوبراى در  فزدی. اطالػبت داؽتٌذ 3ٍ  2پبریتی افزاد 

 .آٍردُ ؽذُ اعت 1ذٍل خ
 

 

 بیوبراى هَرد هطبلعِفزدی اطالعبت  -1جدٍل 

 اًحزاف هؼیبر ±هیبًگیي هتغیز

 87/29±17/10 عي )عبل(

 19/29±23/8 )ّفتِ( عي حبهلگی

 13/2±12/1 گزاٍیذیتی

 68/0±24/0  پبریتی

 

 کِثزرعی ؽذًذ ًیش ّبی درگیزی  ثیوبراى اس ًظز عبل

ًفز  23عبل ثَد.  1 ،ّبی درگیزی ثیؾتزیي هیشاى عبل

عبل  5-10 %( ثیي42/18)ًفز  7عبل،  5%( سیز 53/60)

عبل ثَد کِ ثِ  10اس  %( هغبٍی ٍ ثیؾتز05/21)ًفز  8ٍ 

ثِ لَپَط  ءثَدًذ. ثیؾتزیي هذت سهبى اثتال لَپَط هجتال

عبل ٍ هیبًگیي هذت سهبى اثتالء ثِ لَپَط در  30

 .(1)ًوَدار  دعت آهذِ عبل ث 45/6±36/2 ثیوبراى

 

 

 
 بیوبراى هَرد هطبلعِ ّبی درگیزی بِ لَپَس در فزاٍاًی ًسبی سبل -1ًوَدار 

 

ّبی حبصل اس لَپَط در عِ دعتِ کلیٌیکبل،  یبفتِ

. دادُ ؽذُ اعتًؾبى  2خذٍل در پبراکلیٌیکبل ٍ درهبًی 

 سیزکٌٌذگبى ّوَگلَثیي  اس ؽزکت %(3/26) ًفز 10

 لیتز داؽتٌذ.  گزم ثز دعی 5/10

جَعیتَپٌی هَرد ثزرعی ثِ تزٍه ءثیوبراى اس لحبظ اثتال 

ػٌَاى  ثِ 150000قزار گزفتٌذ )پالکت سیز 

 ًفز 5تزٍهجَعیتَپٌی در ًظز گزفتِ ؽذ( کِ فقط تؼذاد 

 ًفز 8ّب ثِ تزٍهجَعیتَپٌی هجتال ثَدًذ.  %( اس ًو2/13ًَِ)

داؽتٌذ. هیشاى ثزٍس  9/0%( کزاتیٌیي ثبالی 1/21)

درار صَرت آسهبیؼ ا پزٍتئیٌَری در ایي هطبلؼِ ّن ثِ

عبػتِ  24صَرت پزٍتئیٌَری  تصبدفی ٍ ّن ثِ

فبقذ ( %36/47)ّب  گیزی ؽذ. ثیؾتز ًوًَِ اًذاسُ

 .پزٍتئیٌَری در ًوًَِ ادراری تصبدفی ثَدًذ

 

 

 

 

60.53% 

18.42% 21.05% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

 عبل 10هغبٍی ٍ ثیؾتز اس  عبل 5-10 عبل 5سیز 



 

 


ز اً

کت
د

ی
س

لِ
دٍ

ال
 

کل
ًبً

 ٍ ی
ى

برا
وک

ّ
 

 

4 

 ّبی کلیٌیکبل ٍ پبراکلیٌیکبل لَپَس در بیوبراى هَرد هطبلعِ یبفتِ -2جدٍل 

 حذاکثز حذاقل اًحزاف هؼیبر ± هیبًگیي لَپَط کبلیٌیٍ پبراکل کبلیٌیکل یّب بفتِی

 200 80 24/127±18/42  هتز خیَُ( هیلی) فؾبرخَى عیغتَلیک

 120 50 15/83±17/36  هتز خیَُ( هیلی) فؾبرخَى دیبعتَلیک

 +4 0 1316/1±976/0  )+( پزٍتئیٌَری ًوًَِ ادرار تصبدفی

 1350 95 321/185±35/78  عبػتِ( 24ثز حدن ادرار  گزم هیلی) عبػتِ 24پزٍتئیٌَری 

 3/14 8/6 303/11±13/6  لیتز( دعی)گزم ثز  ّوَگلَثیي

 342000 63000 710/195±43/89  )تؼذاد در هیکزٍلیتز( پالکت

 1/3 6/0 955/0±27/0  لیتز( دعیگزم ثز  هیلی) کزاتیٌیي

ثبردار هجتال ثِ لَپَط  سًبىهصزف دارٍّب ٍ درهبى در 

 ًفز 7کِ ثز اعبط ًتبیح آى،  هَرد ثزرعی قزار گزفت

کزدًذ،  ّیچ دارٍیی هصزف ًوی سًبى%( اس 42/18)

%( کِ دارٍ 57/81) هَردی 31هصزف کَرتَى در توبهی 

%( 93/41) ًفز 13ؽذ کِ  ، هؾبّذُکزدًذ هصزف هی

 ًفز 15کزدًذ،  فقط کَرتیکَاعتزٍئیذ هصزف هی

%( 67/9)ًفز  3ٍ  دارٍیی داؽتٌذ درهبى دٍ %(38/48)

در . کزدًذ توبم اًَاع دارٍیی درهبى لَپَط را هصزف هی

پیبهذّبی ثبرداری هَرد ثزرعی قزار  حبضزهطبلؼِ 

 .آٍردُ ؽذُ اعت 3در خذٍل  ًتبیح آىگزفتٌذ کِ 
 

 در بیوبراى هَرد هطبلعِ فزاٍاًی پیبهدّبی هبدری -3 جدٍل

 )درصذ( فزاٍاًی  

 ًحَُ سایوبى

 طجیؼی

 عشاریي

 کَرتبص

 ّیغتزکتَهی

 حبهلگی خبرج رحوی

3 (89/7) 

27 (68/73) 

5 (16/13) 

1 (63/2) 

2 (64/2) 

تزم لیجز پزُ   22 (89/57) 

اکالهپغی پزُ   9 (68/23) 

 (63/2) 1  اکالهپغی

 (05/21) 8  عقط

سایی هزدُ   2 (64/2) 
 

گزم ٍ  2500در ایي هطبلؼِ هیبًِ ٍسى ًَساداى هتَلذ ؽذُ 

گزم ثَد. ثیؾتزیي ٍسى  57/2248±2/970هیبًگیي آى 

گزم ثَد.  660گزم ٍ کوتزیي آى  4100ثجت ؽذُ ًَسادی 

 ،(VLBWٍسى ثغیبر کن سهبى تَلذ )%( 42/21)هَرد  6

 16ٍ ( LBWٍسى کن سهبى تَلذ )%( 42/21)هَرد  6

. داؽتٌذگزم  2500ٍسى ثیؾتز ٍ هغبٍی %( 14/57) هَرد

پغز ٍ  %(42/71اکثز ًَساداى ) ًیش اس ًظز خٌغیت ًَساداى

 .ًذًیش دختز ثَد %(57/28)هَرد  8
 

  بحث

ٍ ػَارض  SLEثیز أثز رٍی تهختلف کِ هطبلؼبت 

 اًذ کِ را ًؾبى دادًُتبیح هتفبٍتی اًذ،  اًدبم ؽذُثبرداری 

ػلت تؼذاد کن خوؼیت  ثِ ،هحذٍدیت ػوذُ ایي هطبلؼبت

رغن  (. ػلی1) ثبؽذ ًگز هی هَرد هطبلؼِ ٍ طزاحی گذؽتِ

ٌَّس ایي ثیوبری ثب ، SLEپیؾزفت در ادارُ ثیوبراى ثب 

لیتی در هقبیغِ ًبتبل ٍ هَرتب ثبالی هَرثیذیتی پزی خطز

 (.12) ثبؽذ هیّوزاُ ثب سًبى ثبردار طجیؼی 

خٌیٌی سًبى ثبردار  - در هطبلؼِ حبضز پیبهذّبی هبدری

ًتبیح  کِ ثز اعبط هَرد ثزرعی قزار گزفت SLEثب 

ثَد. چٌذیي هطبلؼِ  %05/21ثزٍس عقط  هطبلؼِ، هیشاى

 SLE ثیوبراى ، ثزٍس عقط را درحبضزّوغَ ثب هطبلؼِ 

ٍ ػلی  (. در هطبلؼ13ِ) % گشارػ کزدًذ11-24ثیي 

 (.14) % ثَد15ثزٍس عقط ( 2016) ّوکبراى

در  ،ثَد %68/23اکالهپغی  ثزٍس پزُ حبضزدر هطبلؼِ 

 (،2016) ٍ ّوکبراىػلی حبلی کِ در هطبلؼِ کََّرت 

ِ کبٍاالعکب ٍ ّوکبراى هطبلؼدر (. 14)% گشارػ ؽذ 12

، SLEّبی ّوزاُ ثب  گیاکالهپغی در حبهل پزُ(، 2008)
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 ٍ ّوکبراى اعویتدر هطبلؼِ  ٍ (17% )3-26ثیي 

(. ایي 1) % ثَد6/7اکالهپغی  پزُ( هیشاى ثزٍس 2010)

ًبؽی اکالهپغی ؽبیذ  ثزٍس پزُهیشاى ّبی آهبری در  تفبٍت

تفبٍت ؽزایط خغزافیبیی ٍ ؽذت لَپَط در ثیوبراى  اس

 ٍ ّوکبراى اعویت هطبلؼِ درهَرد هطبلؼِ ثبؽذ. 

ًفزیت لَپَعی ثب افشایؼ خطز  تبریخچِ (،2010)

 (. 1) ّیپزتبًغیَى هبدری ٍ تَلذّبی سٍدرط ّوزاُ ثَد

ثزٍس ( هیشاى 2005در هطبلؼِ چبکزاٍارتی ٍ ّوکبراى )

% 17-54ثیي  SLEّبی ثب  هچَریتی در حبهلگی پزُ

 حبضزّوغبى ثب هطبلؼِ  ( کِ تقزیجب16ً)ثَد هتغیز 

ًتبیح هطبلؼِ حبضز ثب ًتبیح در حبلی کِ  ،ثَد (89/57%)

ٍ  اعویت ٍ%( 13) (2016) ٍ ّوکبراىػلی هطبلؼِ 

  (.14، 1)( ّوخَاًی ًذاؽت %4/39) (2010) ّوکبراى

ًؾبى داد کِ ًفزیت  (2016) ٍ ّوکبراى کَ ًتبیح هطبلؼِ

ٍر لَپَعی یک فبکتَر خطز ثزای پیبهذ هبدری هثل ؽؼلِ

ثبؽذ، اهب ارتجبط  ٍ آًوی هیؽذى ثیوبری، ّیپزتبًغیَى 

 (.17)رد داری ثب پیبهذّبی عَء خٌیٌی ًذاهؼٌی

ٍ در  %63/2اکالهپغی حبضز هیشاى ثزٍس در هطبلؼِ 

در  .(1% ثَد )8/0 (،2010) ٍ ّوکبراى اعویتهطبلؼِ 

ثب ثَد کِ عبل  87/29هتَعط عي هبدراى حبضز هطبلؼِ 

ثَد عبل( ّوغَ  30) (2016) ٍ ّوکبراىدی هطبلؼِ 

(. هتَعط عي ثبرداری در سهبى سایوبى در هطبلؼِ 18)

کِ   حبلی در ،(18) ثَد ّفتِ 38( 2016) ٍ ّوکبراىدی 

دلیل  ّفتِ ثَد کِ ایي تفبٍت ثِ 19/29 حبضزدر هطبلؼِ 

ٍ  اعویتدر هطبلؼِ ثبؽذ.  تفبٍت طزاحی هطبلؼِ هی

% گشارػ ؽذ کِ 6/3سایی  هزدُ هیشاى (2010) ّوکبراى

 (. 1)ثَد ( %64/2) حبضزّوغَ ثب هطبلؼِ 

ًفز  27، در راثطِ ثب رٍػ سایوبًیدر هطبلؼِ حبضز 

تحت ػول عشاریي قزار گزفتٌذ کِ ثب هطبلؼِ ( 68/73%)

ثب ّوخَاًی داؽت، ٍلی  (%75( )2017) ٍ ّوکبراىًبیبًب 

ّوخَاًی %( 53)( 2016) ٍ ّوکبراىػلی  هطبلؼًِتبیح 

 حبضز، در هطبلؼِثبالی عشاریي  هیشاى .(4، 14)ذاؽت ً

ثِ هزکش آهَسؽی حبهلگی پزخطز دلیل ارخبع ؽبیذ ثِ 

در اکالهپغی  پزُثبالی  ثزٍس )ع( ٍ درهبًی اهبم رضب

 . خوؼیت هَرد هطبلؼِ ثبؽذ

 57/2248 ًَساداى هیبًگیي ٍسى تَلذدر هطبلؼِ حبضز 

گزم  3017 (،2016) ٍ ّوکبراى دی در هطبلؼِ ٍگزم 

تز ختن  دلیل عي پبییي کِ ایي تفبٍت ٍسًی ثِ ثَد

(. ّوچٌیي در 18) ثَدُ اعت حبضزثبرداری در هطبلؼِ 

ّیچ هَرد هزگ  بت،ّوغَ ثب عبیز هطبلؼ حبضزهطبلؼِ 

هیبًگیي دفغ در هطبلؼِ حبضز (. 18) گشارػ ًؾذ یهبدر

گزم در ثبسُ  هیلی 321/185عبػتِ  24ی رپزٍتئیي ادرا

 ٍ ّوکبراى کَ کِ در هطبلؼِ ثَدگزم  هیلی 1350-95

% ثیوبراى ثذٍى درگیزی ًفزیت لَپَط ٍ 1/37 (،2016)

 % ثیوبراى ثب ًفزیت لَپَعی دفغ پزٍتئیي داؽتٌذ9/75

%( 2/34) ثیوبر 38ثیوبر اس  31 حبضز(. در هطبلؼِ 19)

ی یب تزکیت ثب یتٌْب کٌٌذُ کَرتیکَاعتزٍئیذ ثِ هصزف

 ،تٌْبیی هَرد کَرتیکَاعتزٍئیذ ثِ 31عبیز دارٍّب ثَدًذ. 

%( کَرتیکَاعتزٍئیذ ّوزاُ ثب ّیذرٍکغی 6/31) هَرد 12

اضبفِ  %( کَرتیکَاعتزٍئیذ ث9/7ِ) هَرد 3 ،کلزٍکیي

%( توبهی 9/7هَرد ) 3کٌٌذُ ایوٌی ٍ  دارٍّبی عزکَة

 کزدًذ.  هیاًَاع دارٍّب را هصزف 

رٍیی ػٌَاى دا ّبی اخیز ّیذرٍکغی کلزٍکیي ثِ در عبل

. ُ اعتثز در کٌتزل ػَارض پَعتی لَپَط هؼزفی ؽذؤه

% ٍ 6/39هصزف ّیذٍرکغی کلزٍکیي حبضز در هطبلؼِ 

( کِ 17)ثَد % 36 (،2016) ٍ ّوکبراىکَ در هطبلؼِ 

، اهب ثِ هزاتت ًغجت ثِ حبضز ثَدًشدیک ثِ هطبلؼِ 

ثَد کوتز  %(55) (2010) ٍ ّوکبراى اعچوبخَک هطبلؼِ

دلیل کٌتزل ثَدى لَپَط در  ایي تفبٍت ؽبیذ ثِ کِ (19)

در ثیوبراى تحت درهبى تک دارٍی کَرتیکَاعتزٍئیذ 

هبّیت  حبضزهحذٍدیت هطبلؼِ  ثبؽذ.هطبلؼِ حبضز 

ًگز ٍ ػذم دعتیبثی ثِ اطالػبت ثیوبری  ثزرعی گذؽتِ

ػالٍُ  . ثِثَدلَپَط قجل اس ثبرداری ٍ ؽزٍع ثبرداری 

ُ ٍ اس ثیوبراى لَپَط ثغتزی هطبلؼِ حبضز تک هزکشی ثَد

. پیؾٌْبد ٍخَد ًذاؽتی بتّب اطالػ در عبیز ثیوبرعتبى

ًگز اس  تز ٍ چٌذهزکشی آیٌذُ ؽَد کِ هطبلؼبت ٍعیغ هی

هطبلؼبت  ٍ ّوچٌیي SLEاثتذای حبهلگی در ثیوبراى ثب 

ًگز ثب خوؼیت هَرد هطبلؼِ ثیؾتز در سهیٌِ لَپَط ٍ  آیٌذُ

دبم ؽَد.حبهلگی ثِ ؽکل هَرد ؽبّذی    ًا
 

  گیزی ًتیجِ
لَپَط ٍ حبهلگی ثب پیبهذ ًبهطلَة ثبرداری هبًٌذ 

اکالهپغی، سایوبى سٍدرط، ثزٍس ثبالی عشاریي ٍ  پزُ

 .اعتعقط ّوزاُ 
 



 

 


ز اً

کت
د

ی
س

لِ
دٍ

ال
 

کل
ًبً

 ٍ ی
ى

برا
وک

ّ
 

 

6 

 ٍ قدرداًی تشکز

 آقبی ای ًبهِ دکتزی حزفِ پبیبى حبصل هطبلؼِ ایي

 ػلَم پشؽکی داًؾگبُ حویذرضب صفزی هصَة

 هبلی کِ هٌجغ ثبؽذ هی 91234 ثجت ؽوبرُ ثب کزهبًؾبُ

 پشؽکی ػلَم فٌبٍری داًؾگبُ ٍ تحقیقبت هؼبًٍت آى،

 ٍاحذ تَعؼِ ٍعیلِ اس ثذیي. اعت ثَدُ کزهبًؾبُ

 )ع( در تصَیت تحقیقبت ثبلیٌی ثیوبرعتبى اهبم رضب

 .ؽَد هی قذرداًی ٍ تؾکز ،طزح
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