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بزرسی پیبهد ببرداری در بیوبراى بستزی بب لَپَس اریتوبتَس
سیستویک در هزکش آهَسش درهبًی اهبم رضب (ع) کزهبًشبُ
دکتز اًیسالدٍلِ ًبًکلی ،*1هزین ّوتی ،2دکتز حویدرضب صفزی ،3دکتز فزیبب ًجفی
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داًؾیبر گزٍُ سًبى ٍ هبهبیی ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی کزهبًؾبُ ،کزهبًؾبُ ،ایزاى.
کبرؽٌبط ارؽذ آهبر ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی کزهبًؾبُ ،کزهبًؾبُ ،ایزاى.
دکتزی حزفِای پشؽکی ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی کزهبًؾبُ ،کزهبًؾبُ ،ایزاى.
اعتبدیبر گزٍُ پَعت ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی کزهبًؾبُ ،کزهبًؾبُ ،ایزاى.

خالصِ

تبریخ دریبفت 1397/08/10 :تبریخ پذیزش1397/11/08 :
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هقدهِ :لَپَط اریتوبتَس عیغتویک ( )SLEیک ثیوبری اتَایویَى رایح اعت ٍ ثِطَر ػوذُ سًبى ثبرٍر را تحت تأثیز
قزار هیدّذ .ایي ثیوبری ثب درگیزی عیغتن ّبی هختلف ّوزاُ ثَدُ ٍ ثب خطز ثبال ثزای هبدر ٍ خٌیي ّوزاُ هیثبؽذ.
یکی اس خطزات ػوذُ هبدراى ثب ٍ ،SLEقَع ؽؼلٍِر ؽذى ثیوبری ،طی حبهلگی هیثبؽذ .ثزخی هطبلؼبت ًؾبى
دادُاًذ  SLEطی حبهلگی ثیؾتز ؽؼلٍِر هیؽَد ،اهب ًتیدِگیزی دیگزاى کبهالً هخبلف اعت ،لذا هطبلؼِ حبضز ثب
ّذف تؼییي پیبهذ هبدری خٌیٌی در سًبى ثبردار هجتال ثِ  SLEاًدبم ؽذ.
رٍشکبر :ایي یک هطبلؼِ گذؽتًِگز در عبل 1387-91ثز رٍی ً 38فز اس سًبى ثبردار ثغتزی ٍ هجتال ثِ ثیوبری ؽٌبختِ
ؽذُ لَپَط در ثخؼ سًبى ٍ هبهبیی ثیوبرعتبى اهبم رضب (ع) کزهبًؾبُ اًدبم ؽذ .ػَارض خبًجی ثزای پبراهتزّبی کلیَی
ؽبهل کزاتیٌیي ٍ دفغ پزٍتئیي ادراریّ ،وَگلَثیي ٍ عطح پالکت ٍ ّوچٌیي پیبهذ ثبرداری -پزُاکالهپغی ،اکالهپغی،
عقط خٌیي ،سایوبى سٍدرطًَ ،ع سایوبىٍ ،سى ًَساد ٍ هزدُسایی ثجت گزدیذ .اثشار گزدآٍری دادُّب پزعؾٌبهِای ثَد کِ ثز
اعبط اّذاف اصلی طزح تٌظین ؽذُ ثَد .تدشیِ ٍ تحلیل دادُّب ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار آهبری ً( SPSSغخِ ٍ )16
ؽبخصّبی آهبر تَصیفی صَرت گزفت .هیشاى  pکوتز اس  0/05هؼٌیدار در ًظز گزفتِ ؽذ.
یبفتِّب :در هطبلؼِ حبضز تؼذاد عشاریي در  27ثیوبر ( ،)%73/68عقط خٌیي در  8ثیوبر ( ،)%21/05هزگٍهیز داخل
رحوی در  2ثیوبر ( ،)%2/64فؾبرخَى ثبال در  9ثیوبر ( ٍ )%23/68اکالهپغی در  1ثیوبر ( )%2/63هؾبّذُ ؽذ .سایوبى
سٍدرط در  22ثیوبر ( )%57/89رخ دادُ ثَد .هیبًگیي پزٍتئیي  24عبػتِ ادرار  185/321هیلیگزم ٍ هیبًگیي ٍسى
ٌّگبم تَلذ  2248/57گزم ثَد.
ًتیجِگیزی :لَپَط ٍ حبهلگی ثب پیبهذ ًبهطلَة ثبرداری هبًٌذ پزُاکالهپغی ،سایوبى سٍدرط ،ثزٍس ثبالی عشاریي ٍ
عقط ّوزاُ اعت.
کلوبت کلیدی :ثبرداری ،پیبهذ خٌیٌی ،پیبهذ حبهلگی ،پیبهذ هبدریSLE ،
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در حبهلگیّبی ّوزاُ ثب لَپَط ،یک رٍیکزد چٌذ
رؽتِای ؽبهل سًبى ،داخلی ،اطفبل ضزٍرت دارد .ثب تَخِ
ثِ هحذٍد ثَدى اطالػبت در سهیٌِ حبهلگی ّوزاُ ثب
لَپَط در هزکش آهَسؽی درهبًی ٍ تحقیقبتی اهبم رضب
(ع) کزهبًؾبُ ،هطبلؼِ حبضز ثب ّذف ارسیبثی ٍ آًبلیش
پیبهذّبی هبدری ،خٌیٌی در سًبى ثبردار ثغتزی ثب SLE
در دپبرتوبى سًبى ٍ هبهبیی اًدبم ؽذ.

هقدهِ
1

 دکتز اًیسالدٍلِ ًبًکلی ٍ ّوکبراى

عیغتویک لَپَط اریتوبتَس ( ، )SLEیک ثیوبری
اتَایویَى ؽبیغ اعت کِ ثِطَر ػوذُ سًبى عٌیي ثبرٍری
را تحت تأثیز قزار هیدّذ .ؽزٍع ثیوبری هؼوَالً در دِّ
 3-4سًذگی هیثبؽذ ( .)2 ،1در دِّّبی اخیز ثْجَد در
هیشاى ثقبء ٍ کیفیت سًذگی در ثیوبراى ثب  ،SLEهٌدز ثِ
افشایؼ تؼذاد حبهلگیّبی هؾبّذُ ؽذُ در طی دٍرُ
ثیوبری ؽذُ اعت (.)3
 SLEیک ثیوبری هَلتی عیغتن اعت کِ یک ًفز اس ّز
ّشار ًفز خوؼیت را گزفتبر هیکٌذ ( .)4 ،1ػالئن ؽبیغ
ایي ثیوبری خغتگی ،تت ،ضبیؼبت پَعتی ٍ درگیزی
کلیَی هیثبؽذ .ثًِظز هیرعذ کِ هدوَػِای اس
فبکتَرّبی صًتیکی ،هحیطی ٍ َّرهًَی ،ػبهل ایدبد
کٌٌذُ ایي ثیوبری ثبؽٌذ (.)4 ،2
حبهلگی در ثیوبراى  SLEثب ثزخی هؾکالت هبهبیی ٍ
ًَسادی ػبرضِدار هیؽَد ( .)5در کٌبر افشایؼ هیشاى
عقط تکزاری ٍ هزگ داخل رحوی خٌیي ،ؽبیغتزیي
ػبرضِ خٌیٌی هؾبّذُ ؽذُ سایوبى سٍدرط ،هحذٍدیت
رؽذ داخل رحوی ٍ پبرگی سٍدٌّگبم کیغِ آة هیثبؽذ.
ثًِظز هیرعذ پزُاکالهپغی ،اکالهپغی ؽبیغتزیي ػبرضِ
هبهبیی ثبؽذ (.)7 ،6
ثزخی هطبلؼبت قجلی ًؾبى دادُاًذ کِ سًبى ثبردار ثب
 SLEدر هؼزض خطز ثبالتز ػَارض حبهلگی ّغتٌذ (،8
ً .)9گزاًی ػوذُ دیگز ،تأثیز حبهلگی ثز رٍی SLE
هیثبؽذ .اختالل در تطبثق ایوٌی هبدر ٍاثغتِ ثِ حبهلگی
اس ػَاهل احتوبلی آى هیثبؽذّ .وچٌیي  SLEهوکي
اعت ثب عٌذرم آًتی فغفَلیپیذ ( 2)APSثبًَیِ کِ
هؾخصِ آى عقطّبی تکزاری ٍ دیگز تظبّزات
عیغتویک هیثبؽذّ ،وزاُ ثبؽذ ( .)10اس عَی دیگز
ایوٌی دارٍّبی هختلف هَرد اعتفبدُ ،در ایي ثیوبری
عؤالثزاًگیش اعت .هؼیبرّبی تؾخیصی لَپَط در طی
ثبرداری تفبٍتی ثب سًبى غیزثبردار ًذارد ( .)7سهبًی کِ
لَپَط ثزای حذاقل  6هبُ قجل اس ثبرداری خبهَػ ثبؽذ،
ثب ثْتزیي پیؼآگْی ثزای هبدر ٍ ًَساد ّوزاُ هیثبؽذ
( .)11ثزای دعتیبثی ثِ یک پیبهذ خَة هبدری  -خٌیٌی
Systemic lupus erythematosus
Anti-Phospholipid Syndrome

رٍشکبر
ایي هطبلؼِ تَصیفی هقطؼی پظ اس تصَیت ؽَرای
پضٍّؾی ٍاحذ تَعؼِ تحقیقبت ثبلیٌی ٍ تأییذ ًْبیی
هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی کزهبًؾبُ در عبل
 1387-91ثز رٍی ً 38فز اس سًبى ثبردار ثغتزی ٍ هجتال
ثِ ثیوبری ؽٌبختِ ؽذُ لَپَط در ثخؼ سًبى ٍ هبهبیی
ثیوبرعتبى اهبم رضب (ع) کزهبًؾبُ اًدبم ؽذ .ثِهٌظَر
حفع حزین خصَصی ثیوبراىّ ،ز ثیوبر ثب کذ اختصبصی
ٍارد هطبلؼِ ؽذ .هتغیزّبی هَرد ثزرعی ؽبهل:
گزاٍیذیتی ،پبریتی ،فؾبرخَى عیغتَلیک ،فؾبرخَى
دیبعتَلیک ،عطح ّوَگلَثیي خَى ،پالکت ،کزاتیٌیي،
پزٍتئیي ادرار ،رٍػ ختن حبهلگی ،سایوبى سٍدرطٍ ،سى
تَلذ ،عقط خَدثِخَدی ،هزگ داخل رحوی،
پزُاکالهپغی ،اکالهپغی ،سایوبى سٍدرطٍ ،سى تَلذ ٍ ًَع
دارٍی هصزفی ثَد .هؼیبر خزٍج ثیوبراى ثب لَپَط پَعتی
(دیغکَئیذ) ٍ لَپَط دارٍیی ثَد .اثشار گزدآٍری دادُّب
پزعؾٌبهِای ثَد کِ ثز اعبط اّذاف اصلی طزح ٍ
هتغیزّبی هطبلؼِ (پیبهذ هبدری ٍ خٌیٌی) تٌظین ؽذُ
ثَد .تدشیِ ٍ تحلیل دادُّب ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار آهبری
ً( SPSSغخِ  ٍ )16ؽبخصّبی آهبر تَصیفی ؽبهل
هیبًگیي ،فزاٍاًی ٍ فزاٍاًی ًغجی اًدبم ؽذ .هیشاى p
کوتز اس  0/05هؼٌبدار در ًظز گزفتِ ؽذ.

یبفتِّب
طی عبلّبی هطبلؼِ 38 ،سى ثبردار هجتال ثِ لَپَط ٍ
ثغتزی در ثیوبرعتبى ثجت گزدیذ .هیبًگیي عٌی ثیوبراى
 29/87±10/17عبل ٍ هحذٍدُ عٌی ثیوبراى 18-40
عبل ثَد ٍ ً 20فز ( )%52/6اس ثیوبراى عي سیز  30عبل
داؽتٌذ.
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در طی هطبلؼِ ،هبدراى ثبردار ثز اعبط عِ هبِّ اٍل،
دٍم ٍ عَم ثبرداری هَرد ثزرعی قزار گزفتٌذ کِ ً 3فز
( )%7/89سیز ّ 14فتِ (عِ هبِّ اٍل ثبرداری)ً 10 ،فز
( )%26/31ثیي ّ 14-26فتِ (عِ هبِّ دٍم) ٍ ً 23فز
( )%60/52ثبالی ّ 26فتِ (عِ هبِّ عَم) ثَدًذ .اس 38
هَرد ثجت ؽذُ 2 ،هَرد ( )%5/38اس ثبرداریّب ،حبهلگی

جدٍل  -1اطالعبت فزدی بیوبراى هَرد هطبلعِ
هتغیز

هیبًگیي ±اًحزاف هؼیبر

عي (عبل)
عي حبهلگی (ّفتِ)
گزاٍیذیتی
پبریتی

29/87±10/17
29/19±8/23
2/13±1/12
0/68±0/24

لَپَط هجتال ثَدًذ .ثیؾتزیي هذت سهبى اثتالء ثِ لَپَط
 30عبل ٍ هیبًگیي هذت سهبى اثتالء ثِ لَپَط در
ثیوبراى  6/45±2/36عبل ثِدعت آهذ (ًوَدار .)1

ثیوبراى اس ًظز عبلّبی درگیزی ًیش ثزرعی ؽذًذ کِ
ثیؾتزیي هیشاى عبلّبی درگیزی 1 ،عبل ثَدً 23 .فز
( )%60/53سیز  5عبلً 7 ،فز ( )%18/42ثیي  5-10عبل
ٍ ً 8فز ( )%21/05هغبٍی ٍ ثیؾتز اس  10عبل ثَد کِ ثِ

60.53%

70%
60%
50%
40%

21.05%

18.42%

هغبٍی ٍ ثیؾتز اس  10عبل

 5-10عبل

30%
20%
10%
0%
سیز  5عبل

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

( )%13/2اس ًوًَِّب ثِ تزٍهجَعیتَپٌی هجتال ثَدًذً 8 .فز
( )%21/1کزاتیٌیي ثبالی  0/9داؽتٌذ .هیشاى ثزٍس
پزٍتئیٌَری در ایي هطبلؼِ ّن ثِصَرت آسهبیؼ ادرار
تصبدفی ٍ ّن ثِصَرت پزٍتئیٌَری  24عبػتِ
اًذاسُگیزی ؽذ .ثیؾتز ًوًَِّب ( )%47/36فبقذ
پزٍتئیٌَری در ًوًَِ ادراری تصبدفی ثَدًذ.

یبفتِّبی حبصل اس لَپَط در عِ دعتِ کلیٌیکبل،
پبراکلیٌیکبل ٍ درهبًی در خذٍل ً 2ؾبى دادُ ؽذُ اعت.
ً 10فز ( )%26/3اس ؽزکتکٌٌذگبى ّوَگلَثیي سیز
 10/5گزم ثز دعیلیتز داؽتٌذ.
ثیوبراى اس لحبظ اثتالء ثِ تزٍهجَعیتَپٌی هَرد ثزرعی
قزار گزفتٌذ (پالکت سیز  150000ثِػٌَاى
تزٍهجَعیتَپٌی در ًظز گزفتِ ؽذ) کِ فقط تؼذاد ً 5فز
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خبرج اس رحن ثَدًذ .ثیؾتزیي گزاٍیذیتی  ٍ 5کوتزیي
آى  1ثَد ٍ ً 17فز ( )%44/7اس خوؼیت هَرد هطبلؼِ،
گزاٍیذ  1ثَدًذ.
ًیوی اس ثیوبراى (ًَ )%50لیپبر ثَدًذً 6 .فز ( )%15/8اس
افزاد پبریتی  3 ٍ 2داؽتٌذ .اطالػبت فزدی ثیوبراى در
خذٍل  1آٍردُ ؽذُ اعت.

جدٍل  -2یبفتِّبی کلیٌیکبل ٍ پبراکلیٌیکبل لَپَس در بیوبراى هَرد هطبلعِ

 دکتز اًیسالدٍلِ ًبًکلی ٍ ّوکبراى

یبفتِّبی کلیٌیکبل ٍ پبراکلیٌیکبل لَپَط

هیبًگیي  ±اًحزاف هؼیبر

حذاقل

حذاکثز

فؾبرخَى عیغتَلیک (هیلیهتز خیَُ)
فؾبرخَى دیبعتَلیک (هیلیهتز خیَُ)
پزٍتئیٌَری ًوًَِ ادرار تصبدفی ()+
پزٍتئیٌَری  24عبػتِ (هیلیگزم ثز حدن ادرار  24عبػتِ)
ّوَگلَثیي (گزم ثز دعیلیتز)
پالکت (تؼذاد در هیکزٍلیتز)
کزاتیٌیي (هیلیگزم ثز دعیلیتز)

127/24±42/18
83/15±36/17
1/1316±0/976
185/321±78/35
11/303±6/13
195/710±89/43
0/955±0/27

80
50
0
95
6/8
63000
0/6

200
120
+4
1350
14/3
342000
3/1

فقط کَرتیکَاعتزٍئیذ هصزف هیکزدًذً 15 ،فز
( )%48/38درهبى دٍ دارٍیی داؽتٌذ ٍ ً 3فز ()%9/67
توبم اًَاع دارٍیی درهبى لَپَط را هصزف هیکزدًذ .در
هطبلؼِ حبضز پیبهذّبی ثبرداری هَرد ثزرعی قزار
گزفتٌذ کِ ًتبیح آى در خذٍل  3آٍردُ ؽذُ اعت.

هصزف دارٍّب ٍ درهبى در سًبى ثبردار هجتال ثِ لَپَط
هَرد ثزرعی قزار گزفت کِ ثز اعبط ًتبیح آىً 7 ،فز
( )%18/42اس سًبى ّیچ دارٍیی هصزف ًویکزدًذ،
هصزف کَرتَى در توبهی  31هَردی ( )%81/57کِ دارٍ
هصزف هیکزدًذ ،هؾبّذُ ؽذ کِ ً 13فز ()%41/93

جدٍل  -3فزاٍاًی پیبهدّبی هبدری در بیوبراى هَرد هطبلعِ
فزاٍاًی (درصذ)

ًحَُ سایوبى

طجیؼی
عشاریي
کَرتبص
ّیغتزکتَهی
حبهلگی خبرج رحوی

پزُتزم لیجز
پزُاکالهپغی
اکالهپغی
عقط
هزدُسایی

)7/89( 3
)73/68( 27
)13/16( 5
)2/63( 1
)2/64( 2
)57/89( 22
)23/68( 9
)2/63( 1
)21/05( 8
)2/64( 2

پیؾزفت در ادارُ ثیوبراى ثب ٌَّ ،SLEس ایي ثیوبری ثب
خطز ثبالی هَرثیذیتی پزیًبتبل ٍ هَرتبلیتی در هقبیغِ
ثب سًبى ثبردار طجیؼی ّوزاُ هیثبؽذ (.)12
در هطبلؼِ حبضز پیبهذّبی هبدری  -خٌیٌی سًبى ثبردار
ثب  SLEهَرد ثزرعی قزار گزفت کِ ثز اعبط ًتبیح
هطبلؼِ ،هیشاى ثزٍس عقط  %21/05ثَد .چٌذیي هطبلؼِ
ّوغَ ثب هطبلؼِ حبضز ،ثزٍس عقط را در ثیوبراى SLE
ثیي  %11-24گشارػ کزدًذ ( .)13در هطبلؼِ ػلی ٍ
ّوکبراى ( )2016ثزٍس عقط  %15ثَد (.)14
در هطبلؼِ حبضز ثزٍس پزُاکالهپغی  %23/68ثَد ،در
حبلی کِ در هطبلؼِ کََّرت ػلی ٍ ّوکبراى (،)2016
 %12گشارػ ؽذ ( .)14در هطبلؼِ کبٍاالعکب ٍ ّوکبراى
( ،)2008پزُاکالهپغی در حبهلگیّبی ّوزاُ ثب ،SLE

در ایي هطبلؼِ هیبًِ ٍسى ًَساداى هتَلذ ؽذُ  2500گزم ٍ
هیبًگیي آى  2248/57±970/2گزم ثَد .ثیؾتزیي ٍسى
ثجت ؽذُ ًَسادی  4100گزم ٍ کوتزیي آى  660گزم ثَد.
 6هَرد (ٍ )%21/42سى ثغیبر کن سهبى تَلذ (،)VLBW
 6هَرد (ٍ )%21/42سى کن سهبى تَلذ (16 ٍ )LBW
هَرد (ٍ )%57/14سى ثیؾتز ٍ هغبٍی  2500گزم داؽتٌذ.
اس ًظز خٌغیت ًَساداى ًیش اکثز ًَساداى ( )%71/42پغز ٍ
 8هَرد (ً )%28/57یش دختز ثَدًذ.

بحث
هطبلؼبت هختلف کِ ثز رٍی تأثیز  ٍ SLEػَارض
ثبرداری اًدبم ؽذُاًذً ،تبیح هتفبٍتی را ًؾبى دادُاًذ کِ
هحذٍدیت ػوذُ ایي هطبلؼبت ،ثِػلت تؼذاد کن خوؼیت
هَرد هطبلؼِ ٍ طزاحی گذؽتًِگز هیثبؽذ ( .)1ػلیرغن
4

ثیي  ٍ )17( %3-26در هطبلؼِ اعویت ٍ ّوکبراى
( )2010هیشاى ثزٍس پزُاکالهپغی  %7/6ثَد ( .)1ایي
تفبٍتّبی آهبری در هیشاى ثزٍس پزُاکالهپغی ؽبیذ ًبؽی
اس تفبٍت ؽزایط خغزافیبیی ٍ ؽذت لَپَط در ثیوبراى
هَرد هطبلؼِ ثبؽذ .در هطبلؼِ اعویت ٍ ّوکبراى
( ،)2010تبریخچِ ًفزیت لَپَعی ثب افشایؼ خطز
ّیپزتبًغیَى هبدری ٍ تَلذّبی سٍدرط ّوزاُ ثَد (.)1
در هطبلؼِ چبکزاٍارتی ٍ ّوکبراى ( )2005هیشاى ثزٍس
پزُهچَریتی در حبهلگیّبی ثب  SLEثیي %17-54
هتغیز ثَد ( )16کِ تقزیجبً ّوغبى ثب هطبلؼِ حبضز
( )%57/89ثَد ،در حبلی کِ ًتبیح هطبلؼِ حبضز ثب ًتبیح
هطبلؼِ ػلی ٍ ّوکبراى ( ٍ )%13( )2016اعویت ٍ
ّوکبراى (ّ )%39/4( )2010وخَاًی ًذاؽت (.)14 ،1
ًتبیح هطبلؼِ کَ ٍ ّوکبراى (ً )2016ؾبى داد کِ ًفزیت
لَپَعی یک فبکتَر خطز ثزای پیبهذ هبدری هثل ؽؼلٍِر
ؽذى ثیوبریّ ،یپزتبًغیَى ٍ آًوی هیثبؽذ ،اهب ارتجبط
هؼٌیداری ثب پیبهذّبی عَء خٌیٌی ًذارد (.)17
در هطبلؼِ حبضز هیشاى ثزٍس اکالهپغی  ٍ %2/63در
هطبلؼِ اعویت ٍ ّوکبراى ( %0/8 ،)2010ثَد ( .)1در
هطبلؼِ حبضز هتَعط عي هبدراى  29/87عبل ثَد کِ ثب
هطبلؼِ دی ٍ ّوکبراى ( 30( )2016عبل) ّوغَ ثَد
( .)18هتَعط عي ثبرداری در سهبى سایوبى در هطبلؼِ
دی ٍ ّوکبراى (ّ 38 )2016فتِ ثَد ( ،)18درحبلی کِ
در هطبلؼِ حبضز ّ 29/19فتِ ثَد کِ ایي تفبٍت ثِدلیل
تفبٍت طزاحی هطبلؼِ هیثبؽذ .در هطبلؼِ اعویت ٍ
ّوکبراى ( )2010هیشاى هزدُسایی  %3/6گشارػ ؽذ کِ
ّوغَ ثب هطبلؼِ حبضز ( )%2/64ثَد (.)1
در هطبلؼِ حبضز در راثطِ ثب رٍػ سایوبًیً 27 ،فز
( )%73/68تحت ػول عشاریي قزار گزفتٌذ کِ ثب هطبلؼِ
ًبیبًب ٍ ّوکبراى (ّ )%75( )2017وخَاًی داؽتٍ ،لی ثب
ًتبیح هطبلؼِ ػلی ٍ ّوکبراى (ّ )%53( )2016وخَاًی
ًذاؽت ( .)4 ،14هیشاى ثبالی عشاریي در هطبلؼِ حبضز،
ؽبیذ ثِ دلیل ارخبع حبهلگی پزخطز ثِ هزکش آهَسؽی
درهبًی اهبم رضب (ع) ٍ ثزٍس ثبالی پزُاکالهپغی در
خوؼیت هَرد هطبلؼِ ثبؽذ.
در هطبلؼِ حبضز هیبًگیي ٍسى تَلذ ًَساداى 2248/57
گزم ٍ در هطبلؼِ دی ٍ ّوکبراى ( 3017 ،)2016گزم

ًتیجِگیزی
لَپَط ٍ حبهلگی ثب پیبهذ ًبهطلَة ثبرداری هبًٌذ
پزُاکالهپغی ،سایوبى سٍدرط ،ثزٍس ثبالی عشاریي ٍ
عقط ّوزاُ اعت.
5

 بزرسی پیبهد ببرداری در بیوبراى بستزی بب لَپَس اریتوبتَس سیستویک

ثَد کِ ایي تفبٍت ٍسًی ثِدلیل عي پبییيتز ختن
ثبرداری در هطبلؼِ حبضز ثَدُ اعت (ّ .)18وچٌیي در
هطبلؼِ حبضز ّوغَ ثب عبیز هطبلؼبتّ ،یچ هَرد هزگ
هبدری گشارػ ًؾذ ( .)18در هطبلؼِ حبضز هیبًگیي دفغ
پزٍتئیي ادراری  24عبػتِ  185/321هیلیگزم در ثبسُ
 95-1350هیلیگزم ثَد کِ در هطبلؼِ کَ ٍ ّوکبراى
( %37/1 ،)2016ثیوبراى ثذٍى درگیزی ًفزیت لَپَط ٍ
 %75/9ثیوبراى ثب ًفزیت لَپَعی دفغ پزٍتئیي داؽتٌذ
( .)19در هطبلؼِ حبضز  31ثیوبر اس  38ثیوبر ()%34/2
هصزفکٌٌذُ کَرتیکَاعتزٍئیذ ثِتٌْبیی یب تزکیت ثب
عبیز دارٍّب ثَدًذ 13 .هَرد کَرتیکَاعتزٍئیذ ثِتٌْبیی،
 12هَرد ( )%31/6کَرتیکَاعتزٍئیذ ّوزاُ ثب ّیذرٍکغی
کلزٍکیي 3 ،هَرد ( )%7/9کَرتیکَاعتزٍئیذ ثِاضبفِ
دارٍّبی عزکَةکٌٌذُ ایوٌی ٍ  3هَرد ( )%7/9توبهی
اًَاع دارٍّب را هصزف هیکزدًذ.
در عبلّبی اخیز ّیذرٍکغی کلزٍکیي ثِػٌَاى دارٍیی
هؤثز در کٌتزل ػَارض پَعتی لَپَط هؼزفی ؽذُ اعت.
در هطبلؼِ حبضز هصزف ّیذٍرکغی کلزٍکیي ٍ %39/6
در هطبلؼِ کَ ٍ ّوکبراى ( %36 ،)2016ثَد ( )17کِ
ًشدیک ثِ هطبلؼِ حبضز ثَد ،اهب ثِ هزاتت ًغجت ثِ
هطبلؼِ اعچوبخَک ٍ ّوکبراى ( )%55( )2010کوتز ثَد
( )19کِ ایي تفبٍت ؽبیذ ثِدلیل کٌتزل ثَدى لَپَط در
ثیوبراى تحت درهبى تک دارٍی کَرتیکَاعتزٍئیذ در
هطبلؼِ حبضز ثبؽذ .هحذٍدیت هطبلؼِ حبضز هبّیت
ثزرعی گذؽتًِگز ٍ ػذم دعتیبثی ثِ اطالػبت ثیوبری
لَپَط قجل اس ثبرداری ٍ ؽزٍع ثبرداری ثَد .ثِػالٍُ
هطبلؼِ حبضز تک هزکشی ثَدُ ٍ اس ثیوبراى لَپَط ثغتزی
در عبیز ثیوبرعتبىّب اطالػبتی ٍخَد ًذاؽت .پیؾٌْبد
هیؽَد کِ هطبلؼبت ٍعیغتز ٍ چٌذهزکشی آیٌذًُگز اس
اثتذای حبهلگی در ثیوبراى ثب ّ ٍ SLEوچٌیي هطبلؼبت
آیٌذًُگز ثب خوؼیت هَرد هطبلؼِ ثیؾتز در سهیٌِ لَپَط ٍ
حبهلگی ثِ ؽکل هَرد ؽبّذی اًدبم ؽَد.

 هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍری داًؾگبُ ػلَم پشؽکی،آى
ِ ثذیيٍعیلِ اس ٍاحذ تَعؼ.کزهبًؾبُ ثَدُ اعت
تحقیقبت ثبلیٌی ثیوبرعتبى اهبم رضب (ع) در تصَیت
. تؾکز ٍ قذرداًی هیؽَد،طزح

ایي هطبلؼِ حبصل پبیبىًبهِ دکتزی حزفِای آقبی
حویذرضب صفزی هصَة داًؾگبُ ػلَم پشؽکی
 هیثبؽذ کِ هٌجغ هبلی91234 کزهبًؾبُ ثب ؽوبرُ ثجت
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