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هقسهِ٘ :اٙٞجاریٞای رحٓ تٝدِیُ اختالَ در ؼىٌُیری ،تىأُ یا ٘مص در اتصاَ جٛاِ٘ٛٔ ٝریٗ در دٚر ٜجٙیٙی ایجاد
ٔیؼ٘ٛذ .یىی از ٘اٙٞجاریٞای ٔادرزادی ٔجرای ِٔٛریٗ ،رحٓ تهؼاخ اظت و ٝدر ٛٔ %75ارد تا ٚجٛد یه ؼاخ فرػی
رٚدیٕٙتاری ٕٞراٞی دارد .ایٗ ؼاخ فرػی ٔیتٛا٘ذ آ٘ذٔٚتر فؼاَ داؼت ٝتاؼذ  ٚتجٕغ خ ٖٛلاػذٌی در آٖ ت ٝصٛرت
ٕٞاتٔٛترا ٔٛجة ػالٔتدار ؼذٖ ٌردد .در ایٗ ٔغاِؼ ٝیه ٔٛرد ؼاخ فرػی در رحٓ تهؼاخ ٌسارغ ٔیؼٛد.
هعزفی بیوبر :تیٕار خا٘ٓ  37ظاِ ٝتا ظاتم ٝد ٚزایٕاٖ عثیؼی  ٚترْ تٛد و ٝتا ؼىایت دیعٕٛٙر ،ٜدیعپار٘ٚی ٚ
ٔٔٛٙترٚراشی ت ٝاٚرشا٘ط ز٘اٖ تیٕارظتاٖ أاْ رضا (ع) ٔؽٟذ ٔراجؼٕٛ٘ ٝد .تیٕار پط از ارزیاتیٞای اِٚی ٝتا تؽخیص
اِٚیٔ ٝی ْٛایٙتراِیٍأٙتٛری الپاراظىٛپی ؼذ و ٝؼاخ فرػی رحٓ تهؼاخ ؼٙاظایی ٌردیذ  ٚحیٗ الپارٚظىٛپی تٕٞ ٝراٜ
ِ ِٝٛچپ رزوت ؼذ.
ًتیجِگیزی :در ز٘ا٘ی و ٝتا ػالئٓ ٔغرح وٙٙذ ٜا٘ذٔٚتریٛز ،حأٍّی اوتٛپیه یا فیثر ْٚرحٕی ٔراجؼٔ ٝیوٙٙذ،
٘اٙٞجاریٞای رحٕی از جّٕ ٝؼاخ فرػی در رحٓ تهؼاخ تایعتی ٔذ٘ظر لرار ٌیرد.
کلوبت کلیسی :ؼاخ فرػیٔ ،جرای ِٔٛریٕٗٞ ،اتٔٛترا
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هقسهِ
٘اٙٞجاریٞای رحٓ تٝدِیُ اختالَ در ؼىٌُیری ،تىأُ
یا ٘مص در اتصاَ جٛاِ٘ٛٔ ٝریٗ در دٚر ٜجٙیٙی ایجاد
ٔیؼ٘ٛذٌ .سارغ ؼذ ٜاظت و ٝؼیٛع ایٗ اختالالت از -4
 %2در جٕؼیت ز٘اٖ ظٙیٗ تارٚری ٔؽاٞذٔ ٜیؼٛد (.)1
رحٓ تهؼاخ یىی از ٘اٙٞجاریٞای ظیعتٓ ِٔٛریٗ اظت
و ٝتٝػّت ٘مص در ایجاد  ٚیا تىأُ یىی از ٔجاری
ِٔٛریٗ تٚٝجٛد ٔیآیذ٘ .اٙٞجاریٞای ٔادرزادی رحٓ
اغّة تذ ٖٚػالٔت تٛد ،ٜتٙاترایٗ ٕٔىٗ اظت تؽخیص
داد٘ ٜؽ٘ٛذ .ایٗ ٘اٙٞجاریٞا ٕٔىٗ اظت در یه زٖ جٛاٖ
ٔٙجر ت ٝدرد در زٔاٖ لاػذٌی ،خ٘ٛریسی غیرعثیؼی
رحٕی ٕٞ ٚاتٔٛترا ؼ٘ٛذ  ٚظالٔت ش٘یىِٛٛشی ٔ ٚأایی
زٖ را تحت تأثیر لرار دٙٞذ (.)2
ترآٚرد ؼیٛع ٘اٙٞجاریٞای ٔادرزادی رحٓ در تیؽتر ٔٛارد
ظاد٘ ٜیعت ،زیرا تعیاری از آٟ٘ا تذ ٖٚػالٔت ٞعتٙذ  ٚیا
ػالئٓ ٘ ٚؽا٘ٞٝای ظریف ٕٔىٗ اظت ترای تؽخیص
دیٍری اؼتثا ٜتاؼذ٘ .اٙٞجاریٞای رحٓ در  %2-4از ز٘اٖ
تارٚر تا ٘تایج تِٛیذ ٔثُ عثیؼی اتفاق ٔیافتذ (.)3
ػالئٓ تاِیٙی ؼأُ درد ٍِٙی تٝصٛرت دٚرٜای یا
غیردٚرٜای ،دیعٕٛٙر ،ٜخ٘ٛریسی غیرعثیؼی رحٕی ٚ
ٕٞاتٔٛترا ٔیتاؼذ .در ایٗ ٌسارغ یه ٔٛرد ؼاخ فرػی
ؼٙاظایی ؼذ ٜدر یه زٖ ِٔٛتیپار و ٝتا درد ؼىٓ
ٔراجؼ ٝورد ٜاظتٔ ،ؼرفی ٔیٌردد.

هعزفی بیوبر
تیٕار خا٘ٓ  37ظاِ ٝدارای  2فرز٘ذ ظآِ وٞ ٝر دٚ
حاصُ زایٕاٖ ٚاشیٙاَ تٛد ٜاظت ،تا ؼىایت درد

شکل ً -1وبی اگشیبل زر  ،MRIپیکبى سبش :شبخ رٍزیوٌتبری ،پیکبى قزهش :رحن ،پیکبى سفیس :سزٍیکس.
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ٞیپٌٛاظتر از ٔ 4ا ٜلثُ  ٚدیعٕٛٙر ٚ ٜدیعپار٘ٚی از 4
ظاَ لثُ ٔٛٙٔ ٚترٚراشی از ٔ 2ا ٜلثُ ت ٝتیٕارظتاٖ أاْ
رضا (ع) ٔؽٟذ ٔراجؼ ٝوردٕٞ .چٙیٗ در ؼرححاَ،
ظاتم ٝدردٞای ٔث ٚ ٍِٗ ٟٓدیعٕٛٙرٚ ٜجٛد داؼت وٝ
پیٍیری ٘ذاؼت ٝاظت .تیٕار در تذٔ ٚراجؼ ،ٝؼىٓ ٘رْ ٚ
فالذ تٙذر٘ط داؼت .در ٔؼایٚ ٝٙاشیٙاَ ا٘جاْ ؼذ ٜاز
تیٕار ،ظاٞر ظرٚیىط ٘رٔاَ تٛد  ٚدیعؽارش ٘ذاؼت .در
ٔؼای ٝٙدٚدظتی ،ظایس رحٓ ٘رٔاَ تٛد  ٚحروات
ظرٚیىط درد٘ان ٘ثٛد.
در ظٌٛ٘ٛرافی ترا٘ط اتذٔٚیٙاَ ا٘جاْ ؼذ ٜرحٓ ت ٝاتؼاد
ٔ 46*92یّیٔتر  ٚاوٛی ٘رٔاَ  ٚا٘ذٔٚتریاَ الیٗ 6
ٔیّیٔتر رؤیت ؼذ .آد٘ىط راظت ٘رٔاَ ٌسارغ ؼذٜ
تٛد .در آد٘ىط چپ در ٔجاٚرت دیٛارِ ٜتراَ چپ
ف٘ٛذٚض رحٓ ضایؼٞ ٝیپٛاو ٛدارای ٔروس ویعتیه تٝ
اتؼاد ٔ 46*56یّیٔتر ٔؽاٞذ ٜؼذٔ .روس ویعتیه
ضایؼ ٝحاٚی وا٘ ٖٛاوٛشٖ ت ٝدیأتر ٔ 14یّیٔتر  ٚاوٛی
ایٙتر٘اَ ٔٙتؽر تٛد ؤ ٝیتٛا٘ذ ٘اؼی از  EPیا فیثرْٚ
دش٘ر ٜتاؼذ.
در  MRIا٘جاْ ؼذ ٜاز تیٕار ،رحٓ رترٚٚرظ ٝت ٝاتؼاد
ٔ 55*105یّیٔتر ،ضخأت آ٘ذٔٚتر ٔ 7یّیٔتر  ٚتٛدٜ
ٌرد تا ظیٍٙاَ ٔیىط تا حذٚد ٚاضح ت ٝاتؼاد 55*60
ٔیّیٔتر چعثیذ ٜت ٝوٙار ٜلذأی ِ ٚتراَ رحٓ  ٚواٖ٘ٛ
ویعتیه در خّف آٖ  ٚآد٘ىط چپ ت ٝدیأتر 37
ٔیّیٔتر ٔؽاٞذ ٜؼذ .اثر فؽاری تٛد ٜتر رٚی رحٓ ٚ
جاتجایی آ٘ذٔٚتر ت ٝظٕت راظت ٘یس ٔؽٟٛد تٛد.
یافتٞٝای فٛق ت٘ ٝفغ ٔی ْٛدش٘ر٘ ٚ ٜىرٚزٕٞ ٜرا ٜتا
ضایؼ ٝویعتیه ٔا٘ٙذ ا٘ذٔٚتریٛز تٛد (ؼىُ .)2 ٚ 1

 زکتز سیسُ اعظن پَرحسیٌی ٍ ّوکبراى

شکل ً -2وبی کزًٍبل زر  ،MRIپیکبى سبش :شبخ رٍزیوٌتبری ،پیکبى قزهش :رحن.

تر٘أٝریسی ؼذ .در حیٗ الپاراظىٛپی تٛد8 ٜ
ظا٘تیٔتری چعثیذ ٜت ٝرحٓ تا ٕ٘ای ؼثیٔ ٝی ْٛیا ؼاخ
فرػی رحٓ تیٗ ِیٍأاٖ ر٘ٚذ  ِِٝٛ ٚظٕت چپ لرار
داؼت وٕٞ ٝرا ٜتا ِ ِٝٛظٕت چپ رزوت ؼذ (ؼىُ .)3

تیٕار وا٘ذیذ الپاراظىٛپی تا تؽخیص احتٕاِی ٔیْٛ
ایٙتراِیٍأٙتٛری ؼذ .جراحی در اتاق ػُٕ ز٘اٖ
تیٕارظتاٖ أاْ رضا (ع) ٚاتعت ٝت ٝدا٘ؽٍا ٜػّ ْٛپسؼىی
ٔؽٟذ تا ظیعتٓ  ٚ Olympusتحت تیٟٛؼی ػٕٔٛی

شکل ً -3وبی الپبرٍسکَپیک .پیکبى سرز :شبخ رٍزیوٌتبری ،پیکبى سبش :لیگبهبى رًٍس چپ ،پیکبى آبی :رحن ،پیکبى قزهش:
لیگبهبى رًٍس راست.

فا٘ىؽٙاَ اظت و ٝارتثاط ظاختاری تا ؼاخ اصّی ٘ذارد
( .)4ایٗ ؼاخ رٚدیٕٙتاری یه ٘اٙٞجاری ٘اؼی از تٓٞ ٝ
چعثیذٖ ٘الص یىی از ٔجاری ِٔٛریٗ اظت .ترٚز
حأٍّی اتتذایی در ؼاخ فرػی  ٓٞخٛد رٚیذاد ٘ادری
اظت و ٝدر یه ٔٛرد تارداری از ٞر  76،000تارداری
تخٕیٗ زدٔ ٜیؼٛد (.)5
حفر ٜؼاخ فرػی ٔؼٕٛالً ارتثاعی تا حفر ٜاصّی رحٓ
٘ذارد .یه تا٘ذ فیثری یا ػضال٘ی فیثر ٚػضال٘ی ایٗ د ٚرا
تٔ ٓٞ ٝتصُ ٔیوٙذ ،أا در ٛٔ %80-90ارد ارتثاعی
ٚجٛد ٘ذارد .ؼاخ رٚدیٕٙتاری ٕٔىٗ اظت دارای یه
حفر ٜآ٘ذٔٚتر ػّٕىردی تاؼذ یا ٕٔىٗ اظت یه تٛدٜ
وٛچه جأذ از ػضّ ٝرحٓ تذ ٖٚآ٘ذٔٚتر ػّٕىردی
تاؼذ ( .)6تظاٞرات تاِیٙی ؼاخ رٚدیٕٙتاری تعیار ٔتٛٙع
اظت .در ٔغاِؼ ٝجایاظیٕٞ ٚ ًٙىاراٖ (%78 ،)2005

در ٚظظ تٛد ٜیه ظاختار ویعتیه ٚجٛد داؼت وٝ
حاٚی ترؼحات ؼىالتی رً٘ ؼثی ٝتٔ ٝحتٛای
آ٘ذٔٚتریٔٛا تٛد ٕٝ٘ٛ٘ .پاتِٛٛشی ارظاَ ؼذ و ٝؼاخ
رٚدیٕٙتاری ٌسارغ ٌردیذ .ت٘ٝظر ٔیرظذ و ٝؼاخ فرػی
دارای اثرات فؽاری تر رٚی آ٘ذٔٚتر تٛد ٚ ٜتاػث
دیعتٛرؼٗ آ٘ذٔٚتر ؼذ ٜاظت .ػال ٜٚتر ایٗ ٔحتٛای
ٔایغ ؼىالتی ٔٛجٛد در ؼاخ فرػی تاػث ظاب
ا٘ذٔٚتریت  ٚایجاد ٔترٚراشی در تیٕار ٌردیذ ٜاظت.

بحث
رحٓ تهؼاخ یه ٔاِفٛرٔاظی ٖٛرحٕی ٘ادر تا ؼیٛع تیٗ
 %2/4-13/7در تٕاْ ٔاِفٛرٔاظیٖٞٛای رحٕی اظت.
رحٓ تهؼاخ در ٛٔ %75ارد تا حضٛر یه ؼاخ فرػی
رٚدیٕٙتاری ٕٞراٞی دارد و ٝاوثر ٔٛارد دارای آ٘ذٔٚتر
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ٔٛارد تذ ٖٚػالٔت تٛد٘ذ  ٚتا د 30 ٝٞز٘ذٌی ؼٙاظایی
٘ؽذ٘ذ ( .)7ایٗ ؼاخ اتتذایی ٕٞچٙیٗ ٔیتٛا٘ذ ترخی از
تظاٞرات تاِیٙی ز٘اٖ  ٚزایٕاٖ را ایجاد وٙذٚ .جٛد ؼاخ
رٚدیٕٙتاری در رحٓ تهؼاخ تا افسایػ احتٕاَ خغرات
حأٍّی ٔا٘ٙذ ظمظ ،زایٕاٖ زٚدرض ٔ ٚري داخُ
رحٕی جٙیٗ ٕٞرا ٜاظت .تیٕار ٔؼرفی ؼذ ٜدر ٌسارغ
حاضر از ایٗ ٘ظر ٚیص ٜاظت و ٝتیٕار دارای ظاتم ٝدٚ
حأٍّی تذ ٖٚػارض ٝتا زایٕاٖ ٚاشیٙاَ تٛد ٌ ٚسارؼات
ٔؼذٚدی از ؼٙاظایی ایٗ ٘اٙٞجاری در ز٘اٖ تا ظاتمٝ
حأٍّیٞا  ٚزایٕاٖٞای تذ ٖٚػارض ٝلثّی در ٔتٖٛ
ٚجٛد دارد (ٞ .)9 ،8 ،4رچٙذ و ٝدر تیٕار حاضر ظاتمٝ
دردٞای ٔثٍِٙ ٟٓی  ٚدیعٕٛٙرٚ ٜجٛد داؼت ٝوٝ
پیٍیری ٘ؽذ ٜتٛد.
ٕٞا٘ٙذ رحٓ عثیؼی پِٛیپ ،فیثر ٚ ْٚآد٘ٔٛیٛز ٘یس ٕٔىٗ
اظت در ؼاخ فرػی رحٓ ٔؽاٞذ ٜؼٛد .تظاٞرات تاِیٙی
رحٓ تهؼاخ تا ؼاخ فرػی غیرارتثاعی ؼأُ دیعٕٛٙر،ٜ
درد ؼىٓ ٕٞ ٚاتٔٛترا (احتثاض خ ٖٛلاػذٌی در داخُ
ؼاخ فرػی) ٔیتاؼذٕٞ .چٙیٗ احتٕاَ ٚلٛع حأٍّی
٘اتٝجا در ؼاخ فرػی ٚجٛد دارد (ٕٞ .)6چٙیٗ ؼاخ فرػی
رحٓ ٔیتٛا٘ذ ػأُ درد  ٚتٛد ٜؼىٕی در ز٘اٖ جٛاٖ
تاؼذ (.)10
در ؼاخ فرػی رحٓ ٔیتٛا٘ذ ا٘ذٔٚتریٛز ایجاد ؼٛد وٝ
تاػث دیعٕٛٙر ،ٜدرد ٔث ٟٓؼىٓ ،دیعپار٘ٚی  ٚؼىٓ حاد
ؼٛد .ا٘ذٔٚتریٛز و ٝدر ایٗ ٔٛارد ٔؽاٞذٔ ٜیؼٛد از
٘ظری ٝلاػذٌی رترٌٚریذ پؽتیثا٘ی ٔیوٙذ .لاػذٌی
رترٌٚراد از ِٕٞ ِٝٛاٖ عرف ٘اؼی از آ٘ذٔٚتریٛز اظت.
درد آ٘ذٔٚتریٛز در ایٗ ٔٛارد ٔؼٕٛالً جذی اظت ٚ
ٔیتٛا٘ذ تاػث دیعٕٛٙر ٜؼذیذ ،درد ٔسٔٗ ٍِٗ ٚ
دیعپار٘ٚیا ؼٛد ( .)11در تیٕار حاضر ت٘ٝظر ٔیرظذ وٝ
ؼاخ فرػی دارای اثرات فؽاری تر رٚی آ٘ذٔٚتر تٛدٚ ٜ
تاػث دیعتٛرؼٗ آ٘ذٔٚتر ؼذ ٜاظت .ػال ٜٚتر ایٗ
ٔحتٛای ٔایغ ؼىالتی ٔٛجٛد در ؼاخ فرػی تاػث ظاب
ا٘ذٔٚتریت  ٚایجاد ٔترٚراشی در تیٕار ٌردیذ ٜاظت.
ٌسارؼات تاِیٙی در ٔٛرد تؽخیص ؼاخ فرػی رحٓ تا
درد ٔسٔٗ  ٚتٛد ٜؼىٓ ،حأٍّی در ؼاخ فرػی  ٚیا تذٖٚ
ػالٔت حیٗ الپاراظىٛپی ت ٝػُّ دیٍر ٚجٛد دار٘ذ.
حأٍّی در خٛد ؼاخ فرػی رحٓ تهؼاخ تا ریعه
93

 شبخ فزعی زر رحن تکشبخ :گشارش هَرزی

تظاٞرات غیرػادی ،ظمظ ،زایٕاٖ زٚدرض ،تالی ٔا٘ذٖ
جفت  ٚپارٌی رحٓ ٕٞرا ٜاظت .ایٗ ٘ٛع حأٍّی در
ٔٛارد ٘ادری ٔیتٛا٘ذ تٝد٘ثاَ ٟٔاجرت اظپرْ در پریتٛئٗ،
در ؼاخ فرػی غیرارتثاعی  ٓٞرخ دٞذ (.)12
ؼاخ فرػی رحٓ ٕٔىٗ اظت تا تؽخیصٞای اِٚیٝ
فیثر ،ْٚتٛد ٜآد٘ىط ،حأٍّی اوتٛپیه  ٚیا ظایر آش٘سی
ٞا تحت تررظی  ٚجراحی لرار ٌیر٘ذ .جٟت افتراق ایٗ
پذیذ ٜاز ظایر ٘اٙٞجاریٞا ٔا٘ٙذ آترزی رحٓ  ٚرحٓ
دٚؼاخ ٔیتٛاٖ ٚجٛد ظایر ٘اٙٞجاریٞای ٕٞرأ ٜا٘ٙذ
وّی٘ ٚ ٝاٙٞجاریٞای تٙاظّی دیٍر را تررظی ورد (،4
.)12
ٔیتٛاٖ از ارزیاتیٞای تیؽتر لثُ از جراحی ؼأُ
تىٙیهٞای ٔختّف تصٛیرترداری ٔا٘ٙذ ،MRI
ظٌٛ٘ٛرافی دٚتؼذی  ٚظٝتؼذیٞ ،یعترٚظاِپٌٍٛٙرافی ٚ
ظٞٛ٘ٛیعترٌٚرافی تٟر ٜترد .ظٌٛ٘ٛرافی دٚتؼذی و ٝدر
تیٕار ٌسارغ حاضر ا٘جاْ ؼذ  ٚرایجتریٗ رٚیىرد
تؽخیصی ٘یس ٔیتاؼذ ،در ٔغاِؼات تٟٙا  %26حعاظیت
تؽخیصی داؼت ٝاظت ( .)13تا ٚجٛد ایٙىMRI ٝ
ٕٞچٙاٖ اظتا٘ذارد عالیی ؼٙاختٔ ٝیؼٛدٔ ،غاِؼات
٘ؽاٖ داد ٜاظت و ٝظٌٛ٘ٛرافی ظٝتؼذی در صٛرت در
دظترض تٛدٖ  ٚا٘جأْ ،یتٛا٘ذ حعاظیت  ٚاختصاصیت
٘اٙٞجاریٞای رحٕی را تٝترتیة ت%100 ٚ %93 ٝ
افسایػ دٞذ (.)14 ،13
ٍٙٞأی و ٝدر یه تیٕار ؼاخ فرػی غیرارتثاعی دارای
آ٘ذٔٚتر فؼاَ ؼٙاظایی ٔیؼٛد ،تایذ تٛظظ جراحی
ترداؼت ٝؼٛد تا ػال ٜٚتر ترعرف ؼذٖ ػالئٓ ایجاد ؼذٜ
٘اؼی از ٕٞاتٔٛترا ،از ػٛارض تؼذی خصٛصاً ػارضٝدار
ؼذٖ حأٍّی حفر ٜاصّی رحٓ  ٚحأٍّی اوتٛپیه در
ؼاخ فرػی جٌّٛیری ؼٛد ِِٝٛ .رحٕی ٕٞاٖ ظٕت ٘یس
تایذ جٟت پیؽٍیری از حأٍّی اوتٛپیه در ِِٝٛ
ترداؼت ٝؼٛدٌ .سارغٞا ٘ؽاٖ ٔیدٞذ و ٝأىاٖ ا٘جاْ
ػُٕ جراحی تٛظظ الپاراظىٛپی تا ٕٞاٖ ٘تایج درٔا٘ی ٚ
تا واٞػ ٔذت تعتری ٘ ٚتایج زیثایی تٟتر ٚجٛد دارد.
ٍٙٞاْ جراحی تایذ تٚ ٝجٛد ٚاریاظیٖٞٛای احتٕاِی
ػرٚق  ٚحاِة دلت ؼٛد (ٔ .)15 ،4سیت در تیٕار ٌسارغ
حاضر ایٗ تٛد و ٝترداؼت جراحی ت ٝرٚغ الپاراظىٛپی

ٝ اٌرچ،ارض جا٘ثی لاتُ رور ا٘جاْ ؼذٖٛ ػٚ تذٚ
.دٛال٘یٔذت ٘ثٛ ٌسارغ حاضر ؼأُ پیٍیری عٝ٘ٔتأظفا
ٜ اخالق دا٘ؽٍاٝ ایٗ ٌسارغ در وٕیت،از ٘ظر اخاللی
ٝ٘اٞ آٌاٝٔ رضایت٘ا.یة ؼذٛذ تصْٟ پسؼىی ٔؽّٛػ
ٝذٌاٖ تٙیعٛ٘ ٚ دظت آٔذٝر تٛظٙٔ ٗ ترای ایٜأضاء ؼذ
 ازٜٛاظایی تاِمٙاد لاتُ ؼٛٔ ٝ چٝضیح داد٘ذ وٛتیٕار ت
رت چاپی پط از ا٘تؽارٛصٝیٗ تٕٙچٞ ٚ تر٘تٙعریك ای
.دٛذ تٞاٛدر دظترض خ

تضبز هٌبفع

ًتیجِگیزی

ردیٛٔ افؼی در ایٗ ٌسارغٙٔ ذٌاٖ تؼارضٙیعٛ٘
.٘ذار٘ذ

ٝجر تٙٔ ا٘ذٛری ٔیتٚیٗ تارٙؼاخ فرػی رحٓ در ز٘اٖ ظ
ٗ ٕٔىٝد وٛ٘ی ؼٚ دیعپارٚ یٍِٙ ٟٓ ٔثٚ ٗٔدرد ٔس
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پیه درٛ حأٍّی اوت،ْ رحٕیٌٛرافی تا ٔیٛ٘ٛاظت در ظ
ٖ درٔاٖ آ.دٛ ؼٜای آد٘ىعاَ اؼتثاٜٞدٛ یا ظایر ت،ِِٝٛ
ٕٝاٖ ظٕت اظت وٞ ِِٝٛ ٚ ٓترداؼتٗ ؼاخ فرػی رح
-٘ی ٔیٚ دیعپارٚ ٍِٗ ٚ ٓد چؽٍٕیر درد ؼىٛثٟتاػث ت
راتٞ ظایر تظاٚ  تا دردٜذٙٙ وٝ در تیٕاراٖ ٔراجؼ.دٛؼ
ایٞ تررظیٚ ِٗریٛٔ ایٞجاریٙٞ تایذ ٘ا،یٍِٙ ٜدٛت
. آٖ ٔذ٘ظر لرار ٌیردٝط تٛتؽخیصی ٔرت

