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طحبل  ییوُب صیبب تشخ یمًرد تًدٌ لگى کیگشارش 

بب سببقٍ  یمبریخًد کبشتٍ شذٌ در ب بٍ خًد یفزع

 یاسپلىکتًم
، دکتز محمذرضب 2، دکتز ستبرٌ اخًان*1مُز شجید بنیقبسم قٍیدکتز صذ

، دکتز وزگس 5یفکبر یذی، دکتز فزساوٍ رش4یی، دکتز معصًمٍ صفب3یصبلح

 6یسمبو

 . زاٖیا ٝ،یارٚٔ ٝ،یارٚٔ یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ،یدا٘ؾىذٜ پشؽى ،ییٌزٜٚ س٘بٖ ٚ ٔبٔب بریاعتبد .1

 .زاٖیتٟزاٖ، تٟزاٖ، ا یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ،یس٘بٖ، دا٘ؾىذٜ پشؽى یٌزٜٚ ا٘ىِٛٛص بریدا٘ؾ .2

 .زاٖیتٟزاٖ، تٟزاٖ، ا یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ،یدا٘ؾىذٜ پشؽى ،یٌزٜٚ ػفٛ٘ بریاعتبد .3

 .زاٖیتٟزاٖ، تٟزاٖ، ا یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ،یدا٘ؾىذٜ پشؽى ،یؽٙبع عزطبٖ تٛیا٘غت ،یٌزٜٚ پبتِٛٛص بریاعتبد .4

 .زاٖیثجٙٛرد، ا ،یخزاعبٖ ؽٕبِ یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ،یدا٘ؾىذٜ پشؽى ،یٚ ثٟذاؽت ثبرٚر ییٌزٜٚ ٔبٔب بریداعتب .5

 .زاٖیتٟزاٖ، تٟزاٖ، ا یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ،یس٘بٖ، دا٘ؾىذٜ پشؽى یٌزٜٚ ا٘ىِٛٛص بریاعتبد .6
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دار  ٞبی وپغَٛ طحبَ یه ارٌبٖ ایِٕٛ٘ٛٛصیه ٚ دارای ٘مؼ حیبتی در جٌّٛیزی اس ػفٛ٘ت ٔیىزٚارٌب٘غیٓ: مقذمٍ

اس طزفی  .وٙذ ٞبی فزػی ثؼذ اس اعپّٙىتٛٔی را دارای إٞیت حیبتی ٔی اعت. ایٗ ٘مؼ ایِٕٛ٘ٛٛصیه، ٚجٛد طحبَ

، یه ٔطبِؼٝ. در ایٗ دادٞبی ؽىٕی ٚ ٍِٙی ٔذ٘ظز لزار  ٞبی فزػی را ثبیذ ٕٞٛارٜ در تؾخیص افتزالی تٛدٜ طحبَ

 ؽٛد. خٛد وبؽتٝ ؽذٜ در عزٚس ٔشٚی روتْٛ ٌشارػ ٔی ٔٛرد ٘بدر تٛدٜ ٍِٙی ثب تؾخیص ٟ٘بیی طحبَ فزػی خٛدثٝ

عبثمٝ ٘بسایی اِٚیٝ ٚ عبثمٝ اعپّٙىتٛٔی در سٔیٙٝ تزٚٔبی طحبَ عبِٝ ِ٘ٛی ٌزاٚیذ ثب  32خبٕ٘ی ثیٕبر : معزفی بیمبر

وٝ ثب ٘تبیج تصٛیزثزداری ٔجٙی ثز تٛدٜ عبِیذ  ثٛد ػّت ػفٛ٘ت در ثیٕبرعتبٖ در دٚراٖ وٛدوی، ثذٖٚ عبثمٝ ثغتزی ثٝ

ثیٕبرعتبٖ  ، ثب احتٕبَ تٛدٜ ٍِٙی، در ثخؼ ا٘ىِٛٛصی جزاحی س٘بIVFٖپزػزٚق ٍِٙی، طی الذأبت ا٘جبْ ؽذٜ ثزای 

پبتِٛٛصی فزٚسٖ عىؾٗ،   ٚ تحت الپبراتٛٔی لزار ٌزفت وٝ ٘تیجٝ )رٜ( دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی تٟزاٖ ثغتزی أبْ خٕیٙی

  طحبَ فزػی ٌشارػ ؽذ.

ٚیضٜ در ثیٕبراٖ ثب عبثمٝ تزٚٔب ٚ اعپّٙىتٛٔی  )ثب تٛٔٛر ٔبروزٞبی ٘زٔبَ(، ثٝ ٞبی ٍِٙی ٚ ؽىٕی : تٛدٜگیزی وتیجٍ

ای ٚ یب الپبراعىٛپی ٔٛرد  ٞبی دلیك ثب اعىٗ ٞغتٝ ٚ ثب ارسیبثی ثبؽٙذٞبی فزػی  ص افتزالی ثب طحبَثبیذ در تؾخی

   .ٞب، ایٕٙی ثیٕبر در ٔؼزض خطز لزار ٍ٘یزد تب ثب رسوغیٖٛ تصبدفی ایٗ تٛدٜ ٚالغ ؽٛ٘ذییذ أت

 ٍِٙیٞبی  خٛدی ثبفت طحبَ، ٘ئٛپالعٓ ثٝ : اعپّٙىتٛٔی، طحبَ، وبؽت خٛدکلمبت کلیذی
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 مقذمٍ 
یه ارٌبٖ ایِٕٛ٘ٛٛصیه ٚ دارای ٘مؼ حیبتی در  ،طحبَ

دار  ٞبی وپغَٛ جٌّٛیزی اس ػفٛ٘ت ثب ٔیىزٚارٌب٘یغٓ

اعت ٚ ٘جٛد طحبَ فزد را ٔغتؼذ عپتی عٕی، ثب 

ٞبی فزػی وبؽتٝ  . طحبَ(2، 1) وٙذ ٔٛرتبِیتی ثبال ٔی

ؽذٜ ثؼذ اس اعپّٙىتٛٔی، دارای لبثّیت حفظ ایٕٙی ٚ 

ؽیٛع وّی طحبَ  .(3 ،2) ثبؽٙذ وبٞؼ ٔیشاٖ ػفٛ٘ت ٔی

طٛر  ٞبی فزػی ثٝ . طحبَ(4) ثبؽذ ٔی %5/14فزػی، 

ٞبی در لغٕت فٛلب٘ی ؽىٓ در  صٛرت تٛدٜٝ تصبدفی ث

 . (5) ؽٛ٘ذ اطزاف طحبَ در عی تی اعىٗ ٌشارػ ٔی

(، یه ٔٛرد اس طحبَ فزػی 2015تبعىیٗ ٚ ٕٞىبراٖ )

چغجٙذٜ ثٝ آد٘ىظ چپ را در یه سٖ ٔیب٘غبَ ٌشارػ 

. ٞذف اس ایٗ ٔطبِؼٝ، ٌشارػ یه ٔٛرد (6) وزد٘ذ

طٛر  طحبَ فزػی در ثیٕبری ثب عبثمٝ اعپّٙىتٛٔی وٝ ثٝ

ؽتٝ ؽذٜ خٛد در ٔشٚی روتْٛ در وّذٚعبن وبٝ خٛدث

ٞبی ٍِٙی،  در تؾخیص افتزالی ثب تٛدٜثبؽذ وٝ  ثٛد، ٔی

ثبؽذ ٚ ثز اعبط  جبیٍبٜ ٘بدری ثزای طحبَ فزػی ٔی

 ؽٛاٞذ ثبِیٙی دارای ػّٕىزد ثٛدٜ اعت.
 

 معزفی بیمبر
عبِٝ، ِ٘ٛی ٌزاٚیذ ثب عبثمٝ  32خبٕ٘ی ثیٕبر 

ثٛد ویغتیه، اِیٍٛٔٙٛرٜ ٚ ٘بسایی اِٚیٝ  ٞبی پّی تخٕذاٖ

، IVFوٝ در طی ثزرعی ٚ ا٘جبْ الذأبت السْ ثزای 

ٔتٛجٝ تٛدٜ ٍِٙی در ٌشارػ عٌٛ٘ٛزافی ؽذٜ ٚ ثب تٛجٝ 

ٞبی ظبٞزی تٛدٜ، ثب احتٕبَ ثذخیٕی ثٝ ٔزوش  ثٝ ٚیضٌی

ٜ ا٘ىِٛٛصی ثیٕبرعتبٖ أبْ خٕیٙی )رٜ( تٟزاٖ ارجبع ؽذ

  ثٛد.

در ارسیبثی اِٚیٝ، طی ٔؼبیٙٝ ثیٕبر دارای اضبفٝ ٚسٖ، 

عٛتیغٓ خفیف ثٛد ٚ در ٔؼبیٙٝ ٚاصیٙبَ ارسیبثی ٞیز

. ػّت چبلی ٘غجی لبثُ لضبٚت ٘جٛد ٞب ٚ رحٓ ثٝ آد٘ىظ

ػّت تزٚٔب را  اعپّٙىتٛٔی در وٛدوی ثٝ  ثیٕبر عبثمٝ

 ،ثبر ٚاوغٗ پٙٛٔٛوٛن تشریك وزدٜ 1-2داؽت وٝ فمط 

عبَ اخیز عبثمٝ تشریك ٚاوغٗ را ٘ذاؽت ٚ  20ِٚی در 

ػفٛ٘ت در ثیٕبرعتبٖ را ٘ذاؽت. در ػّت  عبثمٝ ثغتزی ثٝ

عٌٛ٘ٛزافی ٕٞزاٜ ثیٕبر، رحٓ عبیش ٘زٔبَ داؽت، 

ٔتز  ٔیّی 64×24داؽتٝ ٚ تٛدٜ  PCO ٞب ٕ٘بی تخٕذاٖ

ٞب ثٛد ٚ دارای  در وّذٚعبن خّفی وٝ ٔجشا اس تخٕذاٖ

٘ظز ٔیْٛ پذا٘ىِٛٝ ثزای ثیٕبر ٔطزح  ٚاعىٛالریتٝ ثبال ٚ ثٝ

ثب ٚ ثذٖٚ تشریك وٙتزاعت  MRIؽذٜ ثٛد. ثیٕبر تحت 

ٔتزی در  ٔیّی 40× 40لزار ٌزفت وٝ تٛدٜ عبِیذ 

وّذٚعبن خّفی، دارای وپغَٛ، ثبی ِجِٛٝ، ٕٞٛصٖ ٚ 

احتٕبِی آٖ  أِٚی ٔٙؾ ،ثٛد MRIدارای ایٟٙغٕٙٙت در 

اس ٔشٚی روتْٛ یب ٘غج ٘زْ ِیٍبٔبٖ پٟٗ ٔطزح ؽذٜ ثٛد 

. در ٚ تؾخیص ِٙفٛٔب یب ِیٛٔیٛٔب را ٔطزح وزدٜ ثٛد

، CA125 ،400;LDH;20ثزرعی آسٔبیؾبت، 

12800;WBC ،5/10;Hb  ٚ361000;PLT ثٛد 

 (. 3، 2، 1 )تصٛیز

ثیٕبر ثب تؾخیص تٛدٜ ٍِٙی ثب احتٕبَ ِیٛٔیٛٔب، تحت 

ا٘ىِٛٛصی ثیٕبرعتبٖ أبْ خٕیٙی الپبراتٛٔی در ٔزوش 

 لزار ٌزفت. اثتذا ثزػ پٛعتی ٔیذالیٗ سیز)رٜ( تٟزاٖ 

وزدٖ ؽىٓ ٚ ؽغتؾٛی ؽىٓ  ثؼذ اس ثبس٘بف دادٜ ؽذ ٚ 

اوغپّٛر ؽذ وٝ  ءٚ ارعبَ ٔبیغ ثٝ عیتِٛٛصی، احؾب

ؽىٕی ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ ٚ  یپبتِٛٛصیه در احؾب  ضبیؼٝ

ِٚی دٚ تٛدٜ جذاٌب٘ٝ ثٝ  ،ٞب ٘زٔبَ ثٛد٘ذ رحٓ ٚ تخٕذاٖ

ٔتز وٝ جذا اس  ٔیّی 20×20ٔتز ٚ  ٔیّی 40×30عبیش 

عزٚس روتْٛ در  ٞٓ ِٚی در ٔجبٚرت یىذیٍز ثٛد٘ذ ٚ ثٝ

لغٕت ِتزاَ راعت ٍِٗ در وّذٚعبن خّفی چغجیذٜ 

٘ظز ثٙفؼ رً٘، پزػزٚق ٚ دارای وپغَٛ  ثٝ ،ثٛد٘ذ

ثٛد٘ذ. ثب تٛجٝ ثٝ اعپّٙىتٛٔی لجّی ٚ ثب ؽه ثٝ طحبَ 

ٞب  ٞب، یىی اس تٛدٜ فزػی، ثب تٛجٝ ثٝ ٕ٘بی ظبٞزی تٛدٜ

ٔتز اس اطزاف دایغىت ؽذ ٚ ثٝ  عب٘تی 1-2ثٝ عبیش 

ٛصی جٟت ثزرعی فزٚسٖ ارعبَ ؽذ وٝ پبتِٛٛصی پبتِٛ

(. ثب تٛجٝ ثٝ ٘ذاؽتٗ 4 )تصٛیز ییذ وزدأ٘غج طحبَ را ت

ٞبی وبؽتٝ  طحبَ ٚ أىبٖ داؽتٗ ػّٕىزد ایٗ طحبَ

ٞب دعتىبری ٘ؾذ ٚ ػُٕ جزاحی خبتٕٝ  ؽذٜ، ثمیٝ تٛدٜ

ػّت ػفٛ٘ت  یبفت ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ٘ذاؽتٗ عبثمٝ ثغتزی ثٝ

ٞبی فزػی وبؽتٝ ؽذٜ در  طحبَ ٚ ثب احتٕبَ ایٙىٝ ایٗ

وّذٚعبن دارای ػّٕىزد ایِٕٛ٘ٛٛصیه ٞغتٙذ، ثذٖٚ 

حبَ ػٕٛٔی خٛة،  تٛصیٝ ثٝ تشریك ٚاوغٗ، ثیٕبر ثب

ثؼذ اس ثٟجٛدی ٘غجی ٔزخص ؽذ ٚ ثٝ ثخؼ ٘بسایی 

جٟت ا٘جبْ الذأبت ٘بسایی ٔؼزفی ؽذ. ٔٛرد حبضز، 

تٛضیح وبفی در ٔٛرد اٞذاف پضٚٞؼ ٚ وغت پظ اس 

 .آٌبٞب٘ٝ ؽفبٞی ٚ وتجی اس ثیٕبر، ٌشارػ ؽذ رضبیت
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َب بًدٌ ي دارای ياسکًاریتٍ  متز در کلذيسبک خلفی کٍ مجشا اس تخمذان میلی 24×64سًوًگزافی تزاوس ياصیىبل بب تًدٌ  -1تصًیز

 وظز میًم پذاوکًلٍ مطزح است. ببال بًدٌ ي بٍ

 

 
متز دارای  میلی 24در  64ي تًدٌ  PCOَب ومبی  ، تخمذانT1بعذ اس تجًیشی کىتزاست در فبس  MRIتصًیز آگشیبل  -2تصًیز 

 ياسکًالریتٍ ي بب احتمبل میًم پذاوکًلٍ ي مجشا اس تخمذان راست

 

 
 دي لًةمتز در کلذيسبک خلفی، دارای کپسًل ي  میلی 33در  44تًدٌ  T2در فبس  MRI تصًیز سبصیتبل -3تصًیز 
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 ببفت وزمبل طحبل کٍ اس پبلپ قزمش ي پبلپ سفیذ تشکیل شذٌ است. -4تصًیز

 

 بحث

خٛد ٝ ٔٛرد ٘بدر اس وبؽت خٛدث یه حبضز  ٔطبِؼٝدر 

ثبفت طحبَ در وّذٚعبن خّفی در ثیٕبری ثب عبثمٝ 

تزٚٔب در دٚراٖ وٛدوی ٌشارػ   اعپّٙىتٛٔی در سٔیٙٝ

 .ؽذ

اعت وٝ در سیز  ِٙفٛٚاعىٛالرطحبَ حبصُ ٕ٘ٛ عیغتٓ 

ٚ در ٔجبٚرت  11ٚ  10ٞبی  دیبفزآٌ در ٔجبٚرت د٘ذٜ

ا٘حٙبی ثشري ٔؼذٜ لزار ٌزفتٝ اعت ٚ تٛعط صفبق 

طحبَ پٛؽیذٜ ؽذٜ اعت ٚ ٘بف جش در ٘بحیٝ  احؾبیی ثٝ

ٝ ػزٚق رعب٘ی آٖ اس طزیك ػزٚق طحبِی اس تٙ خٖٛ

ثبؽذ وٝ در ٘بحیٝ ٘بف طحبَ ٚارد آٖ  عّیبن ٔی

ؽٛ٘ذ. طحبَ دارای ػّٕىزد فیشیِٛٛصیه اس لجیُ  ٔی

ٞب اس ٌزدػ خٖٛ، تِٛیذ  عبسی ٔیىزٚارٌب٘یغٓ پبن

ٞبی خٛ٘ی لزٔش  ٞب ٚ خبرج وزدٖ عَّٛ ثبدی آ٘تی

 . (1) ثبؽذ فزعٛدٜ اس ٌزدػ خٖٛ ٔی

در ٘بحیٝ  طحبَ در ٔٛارد تزٚٔبی ثال٘ت ؽىٓ ٔخصٛصبً

ػّت  یه چٟبرْ فٛلب٘ی چپ، ٔغتؼذ آعیت اعت ٚ ثٝ

وٝ احؾبی ٔجبٚر آٖ عبِٓ  حبِی  بسن، دروپغَٛ ثغیبر ٘

ا٘ذ، ٕٔىٗ اعت دچبر پبرٌی ؽذٜ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ  ٔب٘ذٜ

ٚاعىٛالریتٝ ثبال ثب خٛ٘زیشی ؽذیذ داخُ ؽىٓ ٕٞزاٜ 

یٗ ذخیزی طحبَ تب چٙأخٛاٞذ ثٛد. اِجتٝ خٛ٘زیشی ت

. ثب (3 ،1) ٞفتٝ ثؼذ اس تزٚٔب، ٕٔىٗ اعت اتفبق ثیبفتذ

ٞبی  تٛجٝ ثٝ ٘مؼ ایِٕٛ٘ٛٛصیه طحبَ در سٔیٙٝ ثبوتزی

دار، اعتزپتٛوٛن پٙٛٔٛ٘ی، ٕٞٛفیّٛط آ٘فٛال٘شا  وپغَٛ

 ثبؽٙذ ثیٛتیه ٔی وٝ ٔمبْٚ ثٝ آ٘تی ٚ ٘بیغزیبٔٙٙضیتظ

% 5، خطز عپغیظ ثؼذ اس اعپّٙىتٛٔی در ٞز عٙی (7)

ٌشارػ % 50اعت وٝ ٔٛرتبِیتی ٘بؽی اس آٖ ثیؼ اس 

. ِذا در ثیٕبرا٘ی وٝ تحت اعپّٙىتٛٔی (2) عتؽذٜ ا

ٞب اس طزیك  ٌیز٘ذ، پیؾٍیزی اس ایٗ ػفٛ٘ت لزار ٔی

رٚس اَٚ  14آَ در طی  طٛر ایذٜ ٚاوغیٙبعیٖٛ وٝ ثٝ

 .(3) ٌیزد اعپّٙىتٛٔی اعت، ا٘جبْ ٔی

رغٓ ایٙىٝ طحبَ لبثّیت رص٘زاعیٖٛ ثؼذ اس رسوغیٖٛ  ػّی

ذ ثب ثزداؽتٗ ٙتٛا٘ ٞبی فزػی ٔی ِٚی طحبَ ،را ٘ذارد

 (.8) طحبَ اصّی رؽذ وٙٙذ ٚ دارای ػّٕىزد ؽٛ٘ذ

ػٙٛاٖ تٟٙب راٜ درٔبٖ در  ، اعپّٙىتٛٔی ث1970ٝتب عبَ 

 ،ؽذ ٞبی حبصُ اس تزٚٔبی طحبَ، ٔحغٛة ٔی آعیت

ٞبیی  ِٚی ثب تٛجٝ ثٝ ػّٕىزد ایِٕٙٛٛصیه طحبَ، تالػ

در سٔیٙٝ حفظ طحبَ در تزٚٔب ا٘جبْ ؽذ وٝ ثب تٛجٝ ثٝ 

ٚضؼیت آعیت طحبَ ٚ پبیذار ثٛدٖ یب ٘جٛدٖ ثیٕبر ٚ 

ٛٔی ٔجبٚر طحبَ، ثیٕبراٖ تحت اعپّٙىت یٚضؼیت احؾب

ٌزفتٙذ. جٟت حفظ  وبُٔ، ٘غجی ٚ یب اعپّٙٛرافی لزار ٔی

ای  لبثّیت ایٕٙی، در ثیٕبراٖ جٛاٖ وٝ آعیت رٚدٜ

ٚعیّٝ لزار دادٖ  ٕٞشٔبٖ ٘ذار٘ذ، اس وبؽت ثبفت طحبَ ثٝ

ٔتزی اس پبرا٘ؾیٓ طحبَ در داخُ  ٔیّی 40×40ٞبی  تىٝ

 ،3) ؽٛد ٞبی ایجبد ؽذٜ در أٙتْٛ ثشري، اعتفبدٜ ٔی پچ

7) . 

وبؽت طحبَ یه پزٚعیجز عبدٜ اعت وٝ آِتز٘بتیٛ 

وبٞؼ ٔیشاٖ ػفٛ٘ت ٚ وبٞؼ ثغتزی در ثیٕبرعتبٖ در 

ثیٕبراٖ اعپّٙىتٛٔی ؽذٜ اعت ٚ پشؽىبٖ ثبیذ ثب ایٗ 

آِتز٘بتیٛ آؽٙب ثبؽٙذ تب در چٙیٗ ثیٕبرا٘ی ثتٛا٘ٙذ اس آٖ 

 وٙٙذ. اعتفبدٜ 

ٞبی  ، طحبَ(2018ٔطبِؼٝ وبردٚعٛ ٚ ٕٞىبراٖ )در 

 ٝ ؽذٜ در أٙتْٛ ثشري ثؼذ اس اعپّٙىتٛٔی، تمزیجبًوبؽت

ٞفتٝ ثؼذ اس جزاحی، دارای ػّٕىزد ثٛد٘ذ ٚ داؽتٗ  16

https://www.google.com/search?q=%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjOw4mBuZzpAhXErHEKHa9yBMsQkeECKAB6BAgMECY
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ػّٕىزد وبُٔ   ػّٕىزد ٔٙجز ثٝ وغت ٘تیجٝ% 30فمط 

 (1980آِٛارس ٚ ٕٞىبر ) ٔطبِؼٝدر  .(2) طحبَ ؽذٜ ثٛد

ٞب، ثب ا٘جبْ وبؽت طحبَ ثؼذ اس اعپّٙىتٛٔی،  در ٔٛػ

دٞی ػّٕىزدی طحبَ را اثجبت وزدٜ  ٔیشاٖ ثبالیی اس پبعخ

وٝ در ( 2012ثزا٘ت ٚ ٕٞىبراٖ ) در ٔطبِؼٝ .(9) ثٛد

سٔیٙٝ ػّٕىزد وبؽت طحبَ ثؼذ اس اعپّٙىتٛٔی ا٘جبْ 

را اعتب٘ذارد  99ای ثب تىٙغیٓ  ؽذٜ ثٛد، ٔطبِؼبت ٞغتٝ

ٞبی وبؽتٝ ؽذٜ  طالیی ثزای ارسیبثی ػّٕىزد طحبَ

ٝ، افزاد ایٗ ٔطبِؼ %2/84وٝ  ٘ذٔؼزفی وزدٜ ٚ ٘ؾبٖ داد

دارای ػّٕىزد فؼبَ طحبِی ثٛد٘ذ ٚ افشایؼ ػفٛ٘ت ثؼذ اس 

پیغتزط ٚ ٔطبِؼٝ  .(11 ،10) ا٘ذ اعپّٙىتٛٔی را ٘ذاؽتٝ

ثب تٛجٝ ثٝ وبؽت طحبَ در ٘ؾبٖ داد وٝ  (1994ٕٞىبر )

طحبَ وٝ أىبٖ حفظ  5ٚ  4ٞبی درجٝ  أٙتْٛ در آعیت

طحبَ ٚجٛد ٘ذارد، ٌشارؽبتی ٔجٙی ثز درجبتی اس ػّٕىزد 

ِٚی ٚعؼت دأٙٝ  ،ایِٕٛ٘ٛٛصیه ٌشارػ ؽذٜ اعت

 .(12) اعتػّٕىزد ایِٕٛ٘ٛٛصیه ٞٙٛس ٔؼّْٛ ٘ؾذٜ 

ٞبی  ٚجٛد طحبَ(، 2004ٚ ٕٞىبراٖ )ٔٛرتُ  در ٔطبِؼٝ

تی اعىٗ ؽىٓ ثب  اس وغب٘ی وٝ تحت عی %16فزػی در 

٘ذ، ٌشارػ ؽذ وٝ اغّت ثٛد  وٙتزاعت لزار ٌزفتٝ

ٞبیی ثب حبؽیٝ ٔؾخص، ٕٞٛصٖ ٚ تٛدٜ  صٛرت تٛدٜ ثٝ

ٔتز ثٛدٜ ٚ دارای اٟ٘ب٘غٕٙت در  عب٘تی 2تز اس  ٌزد وٛچه

ٞبی فزػی  طحبَ. اغّت ایٗ ثٛد٘ذتشریك ٔبدٜ وٙتزاعت 

در لغٕت خّفی طحبَ ٚ لذأی جب٘جی وّیٝ چپ ٚ در 

ِتزاَ دْ پب٘ىزاط لزار دار٘ذ وٝ ثب تٛجٝ ثٝ ایٗ 

ٞب  لبثُ اؽتجبٜ ثب دیٍز پبتِٛٛصی ،ٞبی رادیِٛٛصیه ٚیضٌی

 .(5) ثبؽٙذ ٔی  در لغٕت فٛلب٘ی ؽىٓ

عبَ اس  25ثب تٛجٝ ثٝ ٌذؽت  ارػ حبضزٌشدر ثیٕبر 

ثبر ٚاوغیٙبعیٖٛ در دٚراٖ  اعپّٙىتٛٔی ٚ فمط عبثمٝ دٚ

 اٚثٝ ػفٛ٘ت ؽذیذ در  ءای اس اثتال وٛدوی، ٞیچ عبثمٝ

تٛا٘ذ داَ ثز داؽتٗ  ٌشارػ ٘ؾذٜ ثٛد وٝ ایٗ أز ٔی

خٛد در ٝ طٛر خٛدث ٞبیی ثبؽذ وٝ ثٝ ػّٕىزد در طحبَ

٘ذ وٝ در ٚالغ ظٗ ثبِیٙی ثٝ ٔشٚی روتْٛ وبؽتٝ ؽذٜ ثٛد

ییذ أاحتٕبَ طحبَ فزػی ٚ ارعبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ پبتِٛٛصی ٚ ت

 ثبفت طحبَ، ؽب٘ظ ثشرٌی در حفظ ایٕٙی ثیٕبر ثٛد. 

 MRIٌشارؽبت عٌٛ٘ٛزافی ٚ  ٌشارػ حبضزدر ثیٕبر 

٘تٛا٘غتٝ ثٛد٘ذ تؾخیص افتزالی طحبَ فزػی را ٔطزح 

ٌیزی  حبَ ٘تیجٝ ضؼف در ؽزح ٙذ وٝ در ٚالغ ایٗ أزٙو

حبَ در تفغیز ٘تبیج تصٛیزثزداری  ٚ ٘مؼ ٟٔٓ ؽزح

 ثبؽذ.  ٔی

ثب ٚجٛد آٌبٞی اس عبثمٝ  ٌشارػ حبضزدر ثیٕبر 

اعپّٙىتٛٔی، ثزای چٙیٗ تٛدٜ ٍِٙی، لجُ اس الپبراتٛٔی، 

تؾخیص افتزالی احتٕبِی طحبَ فزػی وبؽتٝ ؽذٜ 

٘بؽی اس ٘بدر ثٛدٖ ثیٕبری در  ٔطزح ٘ؾذٜ ثٛد وٝ احتٕبالً

ثبؽذ. در  ٞب ٔی ٘تیجٝ ٔٛاجٟٝ وٕتز پشؽىبٖ ثب ایٗ تٛدٜ

طجك تٛصیٝ ٔتخصصبٖ ػفٛ٘ی، ثب  ٌشارػ حبضزثیٕبر 

تٛجٝ ثٝ ٘ذاؽتٗ عبثمٝ ػفٛ٘ت ٚ ثبلی ٌذاؽتٗ 

ٞبی فزػی وبؽتٝ ؽذٜ، تشریك ٚاوغیٙبعیٖٛ ثؼذی  طحبَ

 تٛصیٝ ٘ؾذ. 
 

 گیزی وتیجٍ
ٞبی عبِیذ  در ٌشارؽبت تصٛیزثزداری ٔجٙی ثز تٛدٜ

ٕٞٛصٖ ٚ دارای اٟ٘ب٘غٕٙت وٝ دارای تٛٔٛر ٔبروزٞبی 

ثبؽٙذ، در ثیٕبراٖ ثب عبثمٝ تزٚٔب ٚ  ٔٙفی ٘یش ٔی

ٞبی فزػی وبؽتٝ ؽذٜ را  اعپّٙىتٛٔی، ثبیذ ٚجٛد طحبَ

ٞبی دیٍز، ٔذ٘ظز لزار داد ٚ  در تؾخیص افتزالی تٛدٜ

ای ثب  ییذ ایٗ ظٗ ثبِیٙی اس اعىٗ ٞغتٝأجٟت ت

رد طالیی در تؾخیص ثبفت وٝ اعتب٘ذا 99تىٙغیٓ 

طحبَ فؼبَ اعت، اعتفبدٜ وزد ٚ یب حتی ثب الپبراعىٛپی 

ییذ وزد تب ٘یبسی ثٝ تحٕیُ جزاحی أایٗ تؾخیص را ت

ثخؾی ثیؾتز ثیٕبر را  ثزای ثیٕبر ٘جبؽذ ٚ ثب اطٕیٙبٖ

ثب تؾخیص طحبَ  پیٍیزی وزد. ایٙىٝ آیب در ثیٕبرا٘ی

یِٕٛ٘ٛٛصیه ، ٘یبس ثٝ ارسیبثی ٚضؼیت ػّٕىزدی افزػی

ثبؽذ، یب رجٛع ثٝ عبثمٝ تزٚٔب، جزاحی ٚ  طحبَ ٔی

ٞبی ػفٛ٘ی، داَ ثز وبفی ثٛدٖ  ٘ذاؽتٗ عبثمٝ ثیٕبری

ٞبعت ٚ ٚاوغیٙبعیٖٛ را ٔٙتفی  ػّٕىزد ایٗ طحبَ

 . اردُٔ دأجبی ثحث ٚ توٝ ایٗ ٔغئّٝ  عبسد، ٔی
 

 تشکز ي قذرداوی
  ٚعیّٝ اس ٕٞىبری ٚ ٔغبػذت ثیٕبر ٚ خب٘ٛادٜ ثذیٗ

ؽٙبعی، ٚاحذ رادیِٛٛصی  ایؾبٖ، آسٔبیؾٍبٜ آعیت

)رٜ( تٟزاٖ ٚ عبیز افزادی وٝ ٔب  ثیٕبرعتبٖ أبْ خٕیٙی

را در أز ٘ٛؽتٗ ایٗ ٔمبِٝ ٕٞزاٞی وزد٘ذ، تؾىز ٚ 

 .ٌزدد لذردا٘ی ٔی
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