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اظشبز گرٍُ زًبى ٍ هبهبیی ،زاًؽکسُ دسؼکی ،زاًؽگبُ ػلَم دسؼکی کرزظشبى ،ظٌٌسج ،ایراى.
زاًؽدَی دسؼکی ،کویشِ سحقیقبر زاًؽدَیی ،زاًؽکسُ دسؼکی ،زاًؽگبُ ػلَم دسؼکی کرزظشبى ،ظٌٌسج ،ایراى.
زظشیبر گرٍُ زًبى ٍ هبهبیی ،زاًؽکسُ دسؼکی ،زاًؽگبُ ػلَم دسؼکی کرزظشبى ،ظٌٌسج ،ایراى.

خالصٍ

تبریخ دریبفت 1400/02/09 :تبریخ پذیزش1400/05/05 :
1

مقدمٍ :سؽکیل آثعِ ثؼس از خساؼسگی ظوفیس دَثیط زر زایوبى وجیؼی دسیسُای ًبزر اظز ٍ هَارز هؼسٍزی گسارغ
ؼسُ اظز .زر ایي هىبلؼِ یک هَرز سؽکیل آثعِ ثِزًجبل خساؼسگی ظوفیس دَثیط دط از زایوبى وجیؼی گسارغ
هیؼَز کِ دط از ؼٌبظبیی هیکرٍارگبًیعن ػبهل ایدبز ػفًَز ثب هَفقیز زرهبى ؼس.
معزفی بیمبر :ثیوبر ذبًن  23ظبلِ ثَز کِ ثؼس از زٍهیي زایوبى وجیؼی ثب زرز ،سَرم ٍ قرهسی زر ًبحیِ ظَدرا دَثیط
ّوراُ ثب ست ٍ لرز افسایٌسُ ثِ زرهبًگبُ سرففی ثیوبرظشبى ثؼثز ظٌٌسج هراخؼِ کرزُ ثَز .ثیوبر قجل از زایوبى احعبض
زرز ٍ ظرشی زر حرکز زاؼشِ کِ ثؼس از زایوبى ثیؽشر ؼسُ ثَز .هؼبیٌِ ثبلیٌی ثیوبر ًؽبىزٌّسُ زرز ٍ حعبظیز ٍ سَرم
زر ًبحیِ ظَدرا دَثیط ثَز .زر ثررظیّبی آزهبیؽگبّی ،هبرکرّبی الشْبثی افسایػ یبفشِ ثَز .ثیوبر سحز ظًََگرافی قرار
گرفز کِ ّوبسَم ٍ ازم زر غالف رکشَض هؽبّسُ ؼس .زر سفَیرثرزاری لگي یک خساؼسگی  20هیلیهشری زر ًبحیِ
ظوفیس دَثیط هؽبّسُ ؼس .ثیوبر سحز گبیس ظًََگرافی آظذیراظیَى ؼس ٍ سؽریؿ آثعِ لگي هعدل گرزیس .زر کؽز
ًوًَِ ،هیکرٍارگبًیعن اظشردشَکَک ٍیریساًط رؼس کرز .ثیوبر سحز زرهبى آًشیثیَسیک ایویدٌن ٍ ًٍکَهبیعیي قرار
گرفز .ثِػلز ػسم قىغ ست ثب سؽریؿ آثعِ لگٌی ،الدبراسَهی اًدبم ٍ زرى سؼجیِ ؼس .زر رٍز  35ثعشری ٍ قجل از
سرذیؿ از ثیوبرظشبى سفَیرثرزاری هدسز از لگي ثیوبر اًدبم ؼس کِ هقسار خساؼسگی ظوفیس دَثیط کوشر ؼسُ ٍ حسٍز
 10هیلیهشر ثَز ٍ ثیوبر ثب حبل هعبػس سرذیؿ گرزیس.
وتیجٍگیزی :زر زًبى آثعشي یب زایوبى کرزُ زارای ػالئن ػوَهی ػفًَز ثبیس ثِ ٍخَز ظوفیس ظذشیک هؽکَک ؼس ٍ
خْز زرهبى آى اقسام فَری ٍ ٍظیغالىیف اًدبم زاز.
کلمبت کلیدی :زررفشگی هففل ،زیبظشبز هففل ظوفیس ،ػفًَز ،ػَارق ثبرزاری
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معزفی بیمبر

زرز ًبحیِ دَثیط ثؼس از زایوبى وجیؼی ،اهری ؼبیغ
اظز کِ ػلز آى هوکي اظز خساؼسگی ظوفیس
دَثیط 1ثبؼس .ؼیَع خساؼسگی ظوفیس دَثیط از  1زر
 300سب  1زر  30000زایوبى هشغیر ثَزُ ٍ یکی از
ػَارق زٍراى ثبرزاری هحعَة هیؼَز (.)2 ،1
خساؼسگی ظوفیس دَثیط زر ٌّگبم زایوبى دسیسُای
وجیؼی اظز ٍ سحز سأثیرار َّرهًَی ٍ فیسیَلَشیک
ثِهٌظَر سعْیل زایوبى اسفبق هیافشس .حس هؼوَل ایي
خساؼسگی  4-5هیلیهشر ٍ ثیؽشریي حس آى 10
هیلیهشر اظز ٍ ثیؽشر از ایي حس ظجت ایدبز زرز زر
ًبحیِ ؼکن ٍ لگي هیؼَز (ٍ ،)3لی ػفًَز ظوفیس
دَثیط ،ػبرلِای اظز کِ زر ثبرزاری ثعیبر ًبزر ثَزُ ٍ
هَارز هؼسٍزی از آى گسارغ ؼسُ اظز (.)4-9
ػلز ػفًَز ظوفیس دَثیط هؼوَالً ثبکشریّبی
فرـزولت ّعشٌس کِ ظجت ایدبز ػالئوی هبًٌس زرز ٍ
سٌسرًط زر ًبحیِ دَثیط ٍ ّوچٌیي ست ثبالی 38
زرخِ هیؼًَس (.)10
لگي ،یک ظبذشوبى حلقَی ؼکل اظز کِ زر دبییيسٌِ
قرار گرفشِ ٍ ارسجبن اًسامّبی سحشبًی را ثب سٌِ ثرقرار
هیکٌس ٍ از  3اظشرَاى سؽکیل ؼسُ اظز 2 .اظشرَاى
کبهالً ّنؼکل ٍلی قریٌِ ٍ ثِ ؼکل ًینزایرُ ثِ ًبم
اظشرَاىّبی ثیًبم 2زر کٌبر یکسیگر قرار گرفشِاًس سب
قعوز اػظن ایي ظبذشوبى حلقَی را سؽکیل زٌّس.
ایي  2اظشرَاى زر قعوز خلَ ثِ یکسیگر ًسزیک ؼسُ
ٍ ظوفیس دَثیط 3را سؽکیل هیزٌّس .ایي هففل از ًَع
آهفی آرسرٍزیبل ثَزُ ٍ حرکز ثعیبر کوی زارز .زر
هبُ ّبی آذر ثبرزاری ثب سأثیرار َّرهًَی ریالکعیي ٍ
درٍشظشرٍى ،غمرٍف ظوفیس ؼل ؼسُ ٍ  2اظشرَاى
دَثیط ثیؽشر از ّن فبـلِ هیگیرًس سب حلقِ لگي ثرای
ػجَر ثچِ زر حیي زایوبى گؽبزسر ؼَز ( .)11زر ایي
هىبلؼِ ،یک هَرز آثعِ ًبؼی از زیبظشبزیط یب
خساؼسگی ظوفیس دَثیط ثؼس از زایوبى کِ ثب هَفقیز
سؽریؿ ٍ زرهبى ؼس ،گسارغ هیؼَز.

ثیوبر ذبًن  23ظبلِای ثَز کِ  18رٍز ثؼس از زٍهیي
زایوبى وجیؼی ثب زرز ،سَرم ٍ قرهسی زر ًبحیِ ظَدرا
دَثیط ّوراُ ثب ست ٍ لرز افسایٌسُ ٍ ػسم سَاًبیی
حرکشی ثِ زرهبًگبُ سرففی ثیوبرظشبى ثؼثز ظٌٌسج
هراخؼِ کرز ( ٍ )1398/05/28ثب سؽریؿ دسؼک زر
ثرػ  ICUثعشری ؼس .ثیوبر قجل از زایوبى زر ًبحیِ
ّیذَگبظشر ٍ ظَدرا دَثیط زرز ٍ ظرشی زر حرکز ٍ
ّوچٌیي لؼف ٍ ثیحبلی زاؼشِ کِ ثؼس از زایوبى
( )1398/05/10ثیؽشر ؼسُ ثَز .ثیوبر زر ثسٍ ٍرٍز فبقس
سَْع ،اظشفراؽ ٍ ٍاشیٌبل ثلیسیٌگ ثَز .ػالئن حیبسی
اٍلیِ ثیوبر زر ثسٍ ٍرٍز ؼبهل فؽبرذَى 100/60
هیلیهشر خیَُ ،زهبی ثسى  37/7زرخِ ظبًشیگراز،
سؼساز سٌفط ً ،16جك  ٍ 180زرـس اؼجبع اکعیصى
ذَى  %93ثَز .ثیوبر فبقس ّرگًَِ ثیوبری قجلی ثَز ٍ
زارٍی ذبـی اظشفبزُ ًویکرز .هؼبیٌِ ًؽبىزٌّسُ زرز
ٍ حعبظیز ٍ سَرم زر ًبحیِ ظَدرا دَثیط ثَز ٍ ثِ
زلیل زرز ؼسیس ،اخبزُ هؼبیٌِ کبهل را ًویزاز .زر
ثررظیّبی آزهبیؽگبّی ،هبرکرّبی الشْبثی افسایػ
یبفشِ ثَز .آًبلیس ازرار وجیؼی ٍ کؽز ازرار ثیوبر هٌفی
ثَز ٍ ظبیر یبفشِّبی آزهبیؽگبّی ثیوبر وجیؼی ثَزًس.
کؽز ذَى هٌفی گسارغ گرزیس،21/4×103 WBC .
 106 ESR ٍ CRP+++ثَز .زر هَرخ  29هرزاز هبُ،
ثیوبر سحز ظًََگرافی قرار گرفز کِ ّوبسَم ٍ ازم زر
غالف رکشَض هؽبّسُ ؼس ٍ زر ظیسیاظکي رٍز ثؼس
زیر غالف رکشَض ًبحیِ ّبیذَزًط ثب اثؼبز 107× 80
هیلیهشر ٍخَز زاؼز کِ زیر گبیس ظًََگرافی،
آظذیراظیَى اًدبم ٍ خْز کؽز ٍ آًشیثیَگرام ثِ
آزهبیؽگبُ ارظبل گرزیس .زر کؽز اظشردشَکَک
ٍیریساًط رؼس کرز ٍ ثیوبر سحز زرهبى آًشیثیَسیک
ایویدٌن ٍ ًٍکَهبیعیي قرار گرفز .زر سبرید  2ؼْریَر
هبُ ثیوبر هدسزاً سحز ظًََگرافی قرار گرفز ٍ یک
ًبحیِ ّیذَاکَ زر ظَدرا دَثیط ثِ اثؼبز 33×103
هیلیهشر ٍ درٍگسیوبل فوَرال ثِ اثؼبز  25×54هیلیهشر
هؽبّسُ ؼس کِ هىرح کٌٌسُ درٍظِ ػفًَی ثِـَرر
ًکرٍز ّوراُ ثب کبًَىّبی آثعِ لَکَلِ ثَز ٍ ّوچٌیي

1

Diastasis Symphysis Pubis
Innominate bone
3
Pubic symphysis
2
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مقدمٍ

 دکتز فزیبب فزَبدیفز ي َمکبران

کبّػ ٍ ثْجَز ٍالح زاؼشٌسٍ ،لی ثِزلیل هؽکل
حرکشی ،از ثیوبر رازیَگرافی لگي گرفشِ ؼس ٍ
خساؼسگی زر ظوفیس دَثیط زر حسٍز  20هیلیهشر
هؽبّسُ ؼس (سفَیر ( .)1هقسار وجیؼی خساؼسگی زر
ظوفیس دَثیط زر ثبرزاری  4-5هیلیهشر اظز) (.)3

یک کبًَى آثعِ ثِ اثؼبز  20×41هیلیهشر زر ظوز
چخ ظَدرا دَثیط هؽبّسُ ؼس .زر سبرید  5ؼْریَر
ثررظی اظذیرال ظیسیاظکي لگي ثب کٌشراظز ٍریسی
اًدبم ؼس ٍ زٍ کبلکؽي کَچک ثِ ظبیسّبی 8×18
هیلیهشر ٍ  16×24هیلیهشر زر غالف رکشَض ٍ قسام
آى هؽبّسُ ؼس .کبلکؽيّب زر هقبیعِ ثب سفبٍیر قجلی

تصًیز  -1رادیًگزافی لگه در ابتدای مزاجعٍ بیمبر کٍ وطبندَىدٌ جداضدگی سمفیش پًبیس يسیع است.

 14رٍز ،رٍزاًِ ًَ 2-3ثز ثب ًرهبل ظبلیي لبیؼِ ؼعشؽَ
هیؼس .حوالر ست ؼجبًِ ثیوبر ثِهرٍر کٌشرل ٍ سَرم ٍ
زرز زر ًبحیِ ظَدرا دَثیط کوشر ؼس.
ثیوبر رٍز  35ثعشری ،قجل از سرذیؿ از ثیوبرظشبى
هدسزاً هَرز ظیسیاظکي قرار گرفز ٍ ًبحیِ ّبیذَزًط
زر ًبحیِ رکشَض از ثیي رفشِ ثَز ٍ سؼساز گلجَل ظفیس
 CRP++ٍ 4/4×103ثَز ٍ رازیَگرافی لگي هیساى
خساؼسگی ظوفیس دَثیط را زر حسٍز  10هیلیهشر ًؽبى
زاز (سفَیر  .)2ثیوبر ثب حبل هعبػس سرذیؿ گرزیس.

ثیوبر ثِزلیل ازاهِ حوالر ست ؼجبًِ ،هدسزاً هَرز
ظًََگرافی قرار گرفز ٍ یک کبًَى آثعِ ثِ اثؼبز 27×45
هیلیهشر زر ایٌگَیٌبل چخ هؽبّسُ ؼس .ثب زظشَر دسؼک
خراح از ثیوبر  MRIثِػول آهس ٍ یک لبیؼِ ّشرٍشى
ثِاًسازُ  10×30هیلیهشر زر ظوز چخ لگي هدبٍر
ػرٍق ایلیبک هؽبّسُ ؼس ٍ ثب سَخِ ثِ ٍذبهز حبل
ثیوبر ٍ ػسم قىغ ست ،کبًسیس خراحی قرار گرفز .زر اسبق
ػول ثِ زلیل هدبٍرر آثعِ کٌبر ؼریبى ایلیبک
اکعشرًبل (فوَرال) فقه ثرای ثیوبر زرى سؼجیِ ٍ ثِهسر

تصًیز  -2رادیًگزافی لگه  33ريس پس اس درمبن کٍ وطبندَىدٌ کبَص جداضدگی سمفیش پًبیس است.
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بحث
خساؼسگی ظوفیس دَثیط ثؼس از زایوبى ،یک سؽریؿ
ثبلیٌی هجشٌی ثر ػالئن ثبلیٌی ًظیر زرز زر ًبحیِ ظَدرا
دَثیط ٍ هففل ظبکرٍایلیبک اظز کِ زر هَارز دیؽرفشِ
ثب هحسٍزیز حرکشی ّوراُ اظز ( .)12زر هشَى دیؽیي
ثِ ظِ آزهبیػ ثبلیٌی ثرای سؽریؿ خساؼسگی ظوفیس
دَثیط اؼبرُ ؼسُ اظز ،سٌسرًط زر ًبحیِ هفبـل دَثیط
ٍ ظبکرٍایلیبک ،سعز دبسریک فبثرً ٍ 1ؽبًِ سرًسلٌجَرگ
هثجز کِ ثیؽشریي هیساى حعبظیز را ًؽبى هیزّس
( .)13اگرچِ ارزیبثی ثبلیٌی ثرای ؼٌبظبیی زیبظشبز ظوفیس
دَثیط کبفی اظزٍ ،لی از رٍغّبی سفَیرثرزاری
سؽریفی هبًٌس رازیَگرافی ،ظًََگرافی ،سَهَگرافی
کبهذیَسری ٍ  MRIثرای سأییس ًْبیی ًیس اظشفبزُ
هیؼَز ( .)14ثِوَرکلی اظشراسصی ثرذَرز ثب ایي ػبرلِ
ثر اظبض ػالئن ثبلیٌی هؽبّسُ ؼسُ زر ثیوبر اًشربة
هیؼَز .زر ثیوبراى ثسٍى ػبرلِ یب ثب ػالئن ذفیف ،زرهبى
هحبفظِکبراًِ زر ًظر گرفشِ هیؼَزٍ ،لی زر هَارز ؼسیس
ٍ دیچیسُ ،خراحی سَـیِ ؼسُ اظز .زرهبى هحبفظِکبراًِ
ثرای سعکیي زرز ثَزُ ٍ هؼوَالً از لسزرزّبیی
هبًٌس  ٍ NSAIDsاظشبهیٌَفي کِ ثرای کٌشرل زرز دط از
زایوبى ،زر زًبى ثبرزار ٍ زر زٍراى ؼیرزّی هٌبظت ّعشٌس،
اظشفبزُ هیؼَز .زر هَارزی کِ ثیوبر زارای چرذِ ؼسیس
زرز ّوراُ ثب اظذبظن ػمالًی اظز ،اظشفبزُ از ثیزرزی
ادیسٍرال ثِ هسر  24-72سَـیِ هیؼَز (.)15
هَارز گسارغ ظوفیس ظذشیک ثعیبر هحسٍز اظز؛ اٍلیي
گسارغ زر زظشرض هرثَن ثِ ظبل  1940اظز کِ ذبًن
 31ظبلِای زر ّ 28فشگی ثبرزاری زر هراخؼِ ثِ
کلیٌیک ،هؼبیٌِ ٍ ّوِ ػالئن وجیؼی ٍ ٍلؼیز ػبزی
زاؼز ٍ ثیوبر ٍلؼیز ثبرزاری ذَز را هٌبظت ػٌَاى
ًوَز .یک هبُ ثؼس زر هراخؼِ ثؼسی ،ثیوبر زارای افسایػ
فؽبرذَى  150/100هیلیهشر خیَُ ،آلجَهیٌَری ٍ ازم
ػوَهی ثَز .زارٍّبی هؼوَل ثرای ثیوبر سدَیس ٍ سرذیؿ
گرزیس .ثرای چٌس رٍز ٍلؼیز ثیوبر وجیؼی ٍ ًجك ٍ
زهبی ثسى ًرهبل ثَز 5 .رٍز ثؼس زر هراخؼِ هدسز زارای
فؽبرذَى  185/135هیلیهشر خیَُ ٍ هیساى آلجَهیي زر
ازرار ثِ  12قعوز افسایػ یبفشِ ثَز .زر هؼبیٌٍِ ،لؼیز
Patrick’s Faber test

C-Reactive Protein
vancomycin, levofloxacin
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 تطکیل آبسٍ پس اس دیبستبس سمفیش پًبیس در ببرداری

رحن ًؽبىزٌّسُ حبهلگی ّ 33فشگی ثَز ٍ ظر خٌیي ثِ
ظوز لگي قرار زاؼز .رٍز ثؼس هدسزاً هؼبیٌِ الزم اًدبم
ٍ ثب القبء زایوبى اًدبم ؼس .رٍز ثؼس از زایوبى ثیوبر
ثِؼسر ست کرز .زر کؽز ظَاح گرزى رحن ثیوبر،
اظشردشَکَک ّوَالیشیک ٍ ثبظیلَض کَلی رؼس کرز ،اهب
زر ًوًَِثرزاری  2رٍز ثؼس فقه ثبظیلَض کَلی هؽبّسُ
ؼس .زر کؽز ازرار اظشبفیلَکَک اٍرئَض هؽبّسُ ٍ ازرار
حبٍی هقساری ثعیبر کوی آلجَهیي ثَز .ثیوبر  26رٍز ثؼس
از زایوبى فَر کرز .زر ثررظی اظشرَاى ظوفیس ػالئن
دَظیسگی ٍخَز زاؼز کِ ثِ ًظر هشرفؿ
آظیتؼٌبظی هسرزهبى وَالًی از ثرٍز لبیؼِ زیبظشبز
ظوفیس دَثیط ٍ هىوئٌبً قجل از زایوبى رخ زازُ ثَز ٍ
ایي آثعِ هحشَی اظشبفیلَکَکَض اٍرئَض ثَز ٍ هٌؽأ
هؽکالر دیػآهسٍُ ،خَز آثعِ ًبؼی از زیبظشبز ظوفیس
دَثیط قجل زایوبى سؽریؿ زازُ ؼس ( .)4زر گسارغ
هگٌَظسٍسیر ٍ ّوکبراى ( ،)1996ثیوبر هجشال ثِ ظوفیس
دَثیط ًیبز ثِ ظساریي زاؼز کِ زر حیي ػول چرک از
هحل سرلیِ ٍ ثب آًشیثیَسیک هساٍا ؼس ( .)16زر هىبلؼِ
حعیي ٍ ّوکبر ( )2000ذبًن  25ظبلِ  para1زر ّفشِ
 38حبهلگی ٍ ثب ظبثقِ زرز ًبحیِ لگي ٍ ظرشی زر راُ
رفشي کِ قجل از زایوبى هجشال ثِ ظوفیس ظذشیک ؼسُ
ثَز ،هؼرفی گرزیس .ثؼس از زایوبى ثب اظشفبزُ از
آًشیثیَسیک فلَکلَگساظیلیي ػفًَز ًبؼی از
هیکرٍارگبًیعن اظشبفیلَکَک اٍرئَض کٌشرل ٍ ثیوبر ثب
اظشفبزُ از اقساهبر کوکی ،زرهبى ٍ از ثیوبرظشبى
سرذیؿ ؼس ( .)5زر هىبلؼِ کبظوب ٍ ّوکبراى ()2019
ذبًن  39ظبلِ  12ظبػز دط از زایوبى زچبر زرز زر
ًبحیِ لگي ؼس ٍ دط از  74ظبػز ثِ زًجبل ست،
یبفشِّبی آزهبیؽگبّی ًؽبىزٌّسُ افسایػ ظىح ظرهی
درٍکبلعیسًَیي ٍ ظی راکشیَ درٍسئیي ( 2)CRPثَز.
رازیَگرافی لگي ٍ  MRIلگي ،خساؼسگی ظوفیس دَثیط
ّوراُ ثب ازم ؼسیس اظشرَاى را ًؽبى زاز .ثیوبر اثشسا سحز
آًشیثیَسیکّبی ٍظیغالىیف ثِـَرر ٍریسی ٍ دط از
اًدبم آًشیثیَگرام ثب ًٍکَهبیعیي ٍ لَفلَکعیي 3ذَراکی
خبیگسیي گرزیس .ثیوبر ثب زرهبى آًشیثیَسیک ذَراکی ٍ ثب

 زر ثیوبر گسارغ حبلر.)17( ثْجَزی کبهل سرذیؿ ؼس
ّوبسَم ًبؼی از ظوفیس دَثیط ثِ ّوراُ هیکرٍارگبًیعن
اظشردشَکَک ٍیریساًط هٌدر ثِ ایدبز ػفًَز ؼسُ ثَز
کِ ثب آًشیثیَسیک هٌبظت (ًٍکَهبیعیي) هجشٌی ثر
ٍ  زارٍّبی هعکي ٍ اقساهبر کوکی زرهبى،آًشیثیَگرام
) ثیوبر2015(  زر هىبلؼِ ّرى ٍ ّوکبراى.ثْجَز دیسا کرز
 رٍز دط از زایوبى وجیؼی ثب ؼکبیز زرز5 ِ ظبل43 ذبًن
 رٍز ثؼس ؼسر زرز.ًبحیِ دَثیط ثِ کلیٌیک هراخؼِ کرز
ٍ  هؼبیٌبر ثبلیٌی. زرخِ زاؼز38 ثیؽشر ٍ ثیوبر ست
ّوچٌیي ظًََگرافی ٍاشى ّیچ ًؽبًِ غیروجیؼی را ًؽبى
ٍ  ثِسسریح ؼسر زرز ثیؽشر ؼس ٍ ظرشی حرکز.ًساز
 ثرای ثیوبر هعکي ٍ ّوچٌیي.خبثِخبیی اسفبق افشبز
 زر رٍز.آًشیثیَسیک (ظفکعین ٍ هشرًٍیسازٍل) ؼرٍع ؼس
زّن ثرای ثیوبر ظًََگرافی اًدبم ؼس ٍ زر ًبحیِ ظوفیس
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ٍ  دط از آظذیراظیَى.دَثیط یک آثعِ هؽبّسُ ؼس
ِ کِ ثG  اظشردشَکَکَض سیخ،ًَِکؽز ًو
. رؼس کرز،آًشیثیَسیکّبی سدَیس ؼسُ حعبض ّعشٌس
 ػالئن ثیوبر فرٍکػ ًوَزُ ٍ ثیوبر،دط از آظذیراظیَى
 رٍز آًشیثیَسیک24  رٍز ثعشری ٍ زریبفز16 دط از
.)14( ثْجَزی حبـل ًوَز

