ِمذِٗ
ّ٘بٔغٛر کٗ ِیذأیُ سایّبْ ٚٚضغ زًّ اس ِمبِٚت داخٍی یب طغسی ثذْ ثٗ
ػفٔٛت ٔبػی اس ثبکتزیٙبی کٗ ثٗ عٛر عجیؼی یبفت ِیؼٔٛذ ِیکب٘ذ ػفٔٛت
ٔفبطی ػِّٛب اس ثبکتزیٙبیی چ ْٛاطتزپتٛکٛک ثتب ٌّ٘ٛیتیک ،اطتبفیٍٛکٛکظی
ٚکٍی فٛرَ ِٚیکزٚارگبٔیظّٙبی ِتفبٚت دیگز ٔبػی ِیؼٔٛذ ضزٚری اطت
پزطتبر ازتّبي ِزگ ٔبػی اس ایٓ ػفٔٛتٙب را درک کٕذ ّ٘ٚچٕیٓ ثبیذ ثذأذ کٗ
پیؼگیزی ػبًِ تکٕیکٙبی ػظتٓ خٛة دطت ٚاِٛسع ثٗ ثیّبر ِیتٛأذ ثٗ
عٛر لبثً ِالزظٗ ای ػیٛع ػفٔٛتٙبی ٔفبطی را کب٘غ د٘ذ ّ٘بٔغٛر کٗ
اػبرٖ گزدیذ تکٕیکٙبی اطتزیً ٔیش ثبیذ ثٗ کبر رٔٚذ ثٗ ػال ٖٚثزای اگب٘بٔذْ
پشػک یب پزطتبر ِبِب در اثتذای ایٓ فزایٕذ ثٗ عٛری کٗ أدبَ ػًّ ثب ػیٖٛ
ثٗ ِٛلغ اِکبْ پذیز ثبػذ پزطتبر ثبیذ ثب ٔؼبٔٗ ٘بی ػالئُ ایٓ ػفٔٛتٙب ثٗ عٛر
ؿسیر اػٕب ػٛد.ػفٔٛتٙبی ػبیغ در دٚراْ پض اس سایّبْ کٗ در ایٕدب ثسث
ِیکٕیُ ػبًِ:تت ٔفبطی،ػفٔٛت رزُ،ػفٔٛت سخُ،ػفٔٛت ِسً اپی
سیٛتِٛی،فبػئیت ٔکزٚساْ ،ػفٔٛت ادراری،پِٕٔٛٛی ثؼذ اس ػًّ ٚطٕذرَ
ػٛک طپتیک ِیجبػٕذػفٔٛت چٙبرِیٓ ػٍت ػبیغ ِزگ ِبدراْ را تؼکیً
ِیذ٘ذ.
(ِزالجت اس ِبدراْ /پٕی طظٍز ثزأذاْ. )1381

ِ%60 زگ ِبدراْ در دٚرٖ ثؼذ اس سایّبْ اتفبق ِیبفتذ در یکی اس ِغبٌؼبت
ثزٚس ػفٔٛت ثؼذ اس سایّبْ ٚ %1/7ػفٔٛت خذی  %5گشارع ػذ
ِ یشاْ زذالً اس ػفٔٛت ِبدری خذی در کؼٛر٘بی در زبي تٛطؼٗٚ %0/9در
ٚیتٕبَ %0/02دریکی اس ِغبٌؼبت گشارع ػذٖ اطت.
 ػیٛع ِ %4-8زگ ِبدر اس ػفٔٛت در اِزیکب اطت ػفٔٛت ػبًِ
ِ%13زگٙبی ِزتجظ ثب زبٍِگی ِیجبػذِ %99.زگ ِبدر در کؼٛر٘بی در
زبي تٛطؼٗ اتفبق ِی افتذ.
()Nguyent N Ngoc2005

ػٛاًِ خغز ػفٔٛت ٔفبطی
 ػٛاًِ خغز لجً اس سایّبْ
کُ خٔٛی،تبریخچٗ تزِٚجٛس ٚریذی،فمذاْ ِزالجت لجً اس سایّبْ،تغذیٗ ضؼیف،تبریخچٗ ػفٔٛتٚاژیٕبي یب طزٚیکبي یب ثیّبری درِبْ ٔؼذٖ ِٕتمٍٗ اس عزیك خٕظی
 ػٛاًِ خغز زیٓ سایّبْ
سایّبْ طشاریٓ،کٛریٛإِیٔٛیت،اپی سیٛتِٛی یب پبرگیٙبی پزیٕٗ یب ٚاژْ،سایّبْ فٛرطپض،پبرگیعٛالٔی پزدٖ ٘بِ،ؼبیٕبت ِتؼذد ٚاژیٕبي در عٛي سایّبْ ثٗ خـٛؽ ّ٘زاٖ ثب پبرگی پزدٖ
٘ب،کٕتزي داخٍی رزّی خٕیِٓ،زالجت ٔبؿسیر پزیٕٗ یب ػکظت در تکٕیک ضذ ػفٔٛی
 خغزات ثؼذ اس سایّبْ
کٕتزي ٔبِٕبطت ػفٔٛت،ثبلی ِبٔذْ تکٗ ٘بیی اس خفت،خٔٛزیشی پض اس سایّبْ،تکٕیک ٔبِٕبطتدطت ػظتٓ (ِزالجت اس ِبدراْ/پٕی طظٍز)1381
٘ یپٛتزِی در زیٓ ػًّ خزازی()Roney k e Edward 2003


ازتّبي ػفٔٛت ثؼذ طشاریٓ ثظتگی ثٗ فبکتٛر٘بی اختّبػی دِٛگزافیک  ٚایب طشاریٓ لجً یب ثؼذ
ٌیجز ٚیب لجً یب ثؼذ پبرگی پزدٖ ٘ب أدبَ ػذٖ اطت(Roney k Edward 2003).

اداِٗ...


در ثیٓ ٔٛخٛأبْ زبٍِٗ ػفٔٛتٙبی خذیذ اس کالِیذیب ٚگٕٛرٖ اس %7/1
در ِ 6بٖ پیگیزی تب  %14/3در ِ 12بٖ پیگیزی افشایغ ِی یبثذJ (.
)lckovics 2003



تٌٛذ در خبٔٗ تست ػزایظ غیز ثٙذاػتی کٗ ثب افشایغ ازتّبي ٚرٚد
ارگبٔیظّٙبی پبتٛژْ ثٗ طبلٗ ثٕذ ٔبف ٔٛساداْ یب کبٔبي سایّبٔی ِبدر
ّ٘زاٖ ِیجبػذ.

 ایّٔٛیشاطیِ ْٛبدر زبٍِٗ:کب٘غ ِزگ ٘بی ِبدراْ ٛٔٚساداْ ٔبػی اس
تتبٔٛص در ٔتیدٗ ٚخٛد کّتز ػفٔٛت ثٕذ ٔبف ٚطپظیض ٔفبطی
()Gary l.2009

ریظک فبکتٛر٘بی اؿٍی ِزثٛط ثٗ ٘ز یک اس ػفٔٛتٙبی ٔفبطی
 أذِٚتزیت:طشاریٓ(خـٛؿب اٚرژأظی)،پبرگی عٛالٔی ِذت پزدٖ
٘بِ،ؼبیٕبت ِکزر ٚاژیٕبي،سایّبْ عٛالٔی ِذت،دطتکبریٙبی داخً
رزّی،ثٙذاػت ٔبِٕبطت
 ػفٔٛت ادراری:طٔٛذ ادراری،طبثمٗ ػفٔٛت ادراری،أظتشی اپیذٚراي،سایّبْ
ٚاژیٕبي ثب ٚطبیً ِبِبیی
 اتٍکتبسی،پِٕٔٛٛی:أتٛثبطی(ْٛثیٛٙػی ػِّٛی)،ثیّبری ِشِٓ ریٛی،اطتؼّبي
دخبٔیبت،چبلی
 تزِٚجٛفٍجیت:چبلی،دفؼبت زبٍِگی ثیغ اس  4ثبر،طٓ ثبالی  30طبي،تبخیز در
ثٗ ززکت افتبدْ،طشاریٓ،طزکٛة تٌٛیذ ػیز،سایّبْ عٛالٔی
یبِؼکً،کٛریٛإِیٔٛیت،سایّبْ ثب ٚطبیً ِبِبیی
ِ بطتیت:ثٙذاػت ٔبِٕبطت پظتبْ،ازتمبْ پظتبْ،تزِٚب
(اس خٍّٗ فیظٛر ٔیپً)
 ػفٔٛت سخُ:کُ خٔٛی،طشاریٓ،دیبثت،تزاػیذْ ِ٘ٛبی ِٛضغ لجً اس ػًّ،
سایّبْ عٛالٔی یب ِؼکً،چبلی
()CMMD1386

تت ٔفبطی
 درخٗ ززارت  38درخٗ یب ثبالتز کٗ در ٘ز یک اس  3رٚس اس  10رٚس اٚي
ثؼذ اس سایّبْ(ثٗ خش  24طبػت اٚي)رش ِیذ٘ذ ٚثب رٚع اطتبٔذارد اس عزیك
د٘بْ ثجت ِیؼٛد(زذالً  4ثبر در رٚس)
 ػًٍ ػبیغ تت ٔفبطی درسِبٔٙبی ِختٍف ثؼذ اس سایّبْ
ػًٍ اؿٍی ٚػبیغ
چٕذیٓ رٚس ثؼذ اس سایّبْ
پِٕٔٛٛی،اتٍکتبسی
 24طبػت اٚي T>38/7c
ػفٔٛت ادراری
1تب2
أذِٚتزیتِ،بطتیت ازتمبٔی
2تب3
ػفٔٛت ِسً ثخیٗ ٘ب
 4تب5
تزِٚجٛفٍجیت ػفٔٛیٚ،اکٕغ دارٚیی
5تب6
ِبطتیت ػفٔٛی
7تب10
()CMMD1386

ػفٔٛت رزُ









اؿغالذ ارخرِ:تزیت ّ٘زاٖ ثب طٌٍٛیت ٌگٕی
ػیٛع أذِٚتزیت ثؼذ اس سایّبْ ٚاژیٕبيٚ %0/17ػیٛع ثؼذ اس
طشاریٓ%2/63
ِتزیت در  21رٚس ثؼذ اس سایّبْ ٚثیؼتز در  10رٚس اٚي ثؼذ اس سایّبْ
اتفبق ِی افتذ)Martin shelden 2010(.
ػًٍ سِیٕٗ طبس:رٚع سایّبْ(ِّٙتزیٓ ػبًِ)در طشاریٓ ثیؼتز اطت(.ثیؼتز
در اٚرژأض تب اٌکتی) ٛدر سایّبْ ٚاژیٕبي %6در ؿٛرت پزخغز ثٛدْ
ِبدر%13
در سایّبْ طشاریٓ ثظتٗ ثٗ ػٛاًِ التـبدی -اختّبػی در سٔبْ فمیز ثیؼتز
اطت.
پیؼگیزی ثب دار٘ٚبی ضذ ِیکزٚثی در زٛي ٚزٛع ػًّ
اگز طغر ِزگ ِٚیز ثؼذ اس ػفٔٛت خزازی پبییٕتز اس  %10ثذ ْٚیک أتی
ثیٛتیک پزٚفیالکظی ِیجبػذ أتی ثیٛتیک پزٚفیالکظی تٛؿیٗ ّٔیؼٛدB (.
)sajina stritar2006

 ػٛاًِ خغز)williams2010(:
کُ خٔٛی؟تغذیٗ؟کٌٔٛٛیشٖ ػذْ ثبکتزیٙبی دطتگبٖ تٕبطٍی تستبٔی ثب ثزخی اس ِیکزٚارگبٔیظّٙبسایّبْc/sثٗ دٌیً چٕذ لٍٛییطٓ کُ ِبدرٌٔٛی پبر ثٛدْاٌمبی عٛالٔی ِذت ٌیجزچبلیاغؼتگی ِبیغ إِی ْٛثٗ ِکٔٛی(َٛرزیّی ػؼز ثبف )1387ّٔزٖ اپگبر پبییٓپزٖ تزَ()w chaim 2000ػٛارف ػفٔٛت ثؼذ اس سایّبْ در ثزیچ ثیؼتز اس سایّبْ خٛدثٗ خٛدی
اطت)B sajina stritar 2006(.

دطتٗ ثٕذی ثیّبری
گزیذ :1رزُ ثشرگ اثٕٛرِبي ٚتزػسبت رزُ چزکی ثذ ْٚػالئُ طیظتّیک اس
ثیّبری
گزیذ ّ٘:2زاٖ ثب ػالئُ طیظتّیک ػبًِ:کب٘غ تٌٛیذ ػیز،تت ثبالی  39/5درخٗ
گزیذ :3ػبًِ ػالئُ اس تٛکظّیب ػبًِ:ثی ِیٍی ،ثی اػتٙبیی،أتٙب٘بی
طزد،افظزدگی ٚیب فزٚپبػی کٗ پیغ اگٙی ضؼیف دارٔذ.
 اثزات ٔٙبیی اس ثیّبری رزُٔ:بسایی،کب٘غ تٌٛیذ ػیز٘،شیٕٗ ثزای درِبْ
 تٛطؼٗ اس ثیّبری کٍیٕیکی رزُ ثظتگی ثٗ تؼبدي ثیٓ ایّٕی ِیشثبْ
ٚپبتٛژٔیظیتٗ اس ثبکتزی دارد
 ایٓ تؼبدي ِیتٛأذ ثٗ ٚطیٍٗ فبکتٛر٘بی خغز ِبٕٔذ ثبلی ِبٔذْ خفت ،دیظتٛػی
،دٚلٍٛییِٚ ،زدٖ سایی ثٗ ُ٘ ثخٛرد.
()Martin shelden 2010

ػالئُ ثبٌیٕی
 تت
ٌ زس
(ّ٘زاٖ ثب تت ثز ثبکتزِی دالٌت دارد)
 دردػکُ
 زظبطیت پبراِتز
ٌٛ ػیبی ثذثٛ
()willlims2010
ٌ کٛطیتٛس30000-15000
 ثشرگ ػذْ رزُ ٚیک ِبیغ ل ٖ ٛٙای –لزِش اثکی تب سرد –طفیذ
چزکی اس تزػسبت رزُ()Martin shelden 2010

درِبْ
ِ تزیت ضؼیف ثؼذ اس سایّبْ:دار٘ٚبی ضذِیکزٚثی خٛراکی
 ػفٔٛتٙبی ِتٛطظ تبػذیذ:درِبْ داخً ٚریذی
 در %90سٔبْ ثٙجٛد در ػزف  48-72طبػت ٚدر ؿٛرت تذاَٚ
تت:ػفٔٛت ِمبٌ َٚگٓ،فٍگّ ْٛپبراِتز،طٌٍٛیت ػذیذ،اثظٗ ٌگٓ یب اثظٗ
ِسً أظشی ْٛخزازیّ٘،بت َٛػفٔٛی،تزِٚجٛفٍجیت طپتیک ٌگٓ

ػفٔٛت سخُ






ثٗ دٔجبي سایّبْ طشاریٓٚ %6درؿٛرت تدٛیش دار٘ٚبی ضذِیکزٚثی
ثٗ کّتز اس %2
ػٛاًِ خغز:چبلی،دیبثت،درِبْ کٛرتیکٛاطتزٚئیذی،طزکٛة ایّٕی،کُ
خٔٛیّٛ٘،طتبس ضؼیف ّ٘زاٖ ثب تؼکیً ّ٘بت،َٛتبریخچٗ ای اس
سایّبٔٙبی طشاریّٓٔ،زٖ کُ اپگبر()williams2010
در یکی اس ِغبٌؼبت ِیشاْ ػفٔٛت سخُ ثؼذ اس طشاریٓ%3/96
گشارع ػذ
طٓ زبٍِگی٘،یپزتٕؼٓ ِبدر،دیظتزص خٕیٕی ِٛٚرتبٌیتٗ پزی ٔبتبي
ٚأّی ثب ػفٔٛت سخُ ّ٘زاٖ ٔجٛدٔذ) wchaim2000).

فبػئیت ٔکزٚساْ








خذی تزیٓ ػفٔٛت سخُ کٗ ِزگ ِٚیز ثبالیی دارد ٚدر اْ ٔکزٚس ثبفتی لبثً
تٛخٙی ایدبد ِیؼٛد.
درأظشی ْٛطشاریٓ ٚیب درپبرگیٙبی پزیٕٗ یب اپی سیٛتِٛی
ػالئُ:ثیّبر غبٌجب ٘ٛػیبر اطت ِٚتٛخٗ ضبیؼٗ ّٔی ثبػذ ٌٚی ظب٘ز اٚ
تٛکظیک ثٛدٖ تت ٚتبکیکبردی دارد
تؼخیؾ افتزالی:ثبیظتی اس ِیٛسیت کٍظتزیذیبي یب گبٔگزْ ػزٚلی افتزاق داد
تب ثیغ اس زذ السَ درِبْ ٔؼٛد فبػئیت طزیؼب پیؼزفت ِیکٕذ در ؿٛرتی کٗ
گبٔگزْ خٍذی ِشِٓ  ٚپیؼزٔٚذٖ ثظیبر ا٘ظتٗ گظتزع ِییبثذ)vista .ir(.
()williams2010
ػٛاًِ خغز:چبلی ،دیبثت٘،یپزتبٔظیْٛ
ثزای تؼخیؾ درِزازً اٌٚیٗ ثیّبری ثبیظتی ػک ثبٌیٕی لٛی ٚخٛد داػتٗ
ثبػذاؿٛال در ٘ز ثیّبری کٗ چٕذ رٚس ثؼذ اس اپیشیٛتِٛی ثٗ طزػت دچبر
درد ػذیذ ِسً اپیشیٛتِٛی ػذٖ اطت(ٚتت)دارد ثبیظتی ثٗ فکز فبػئیت
ٔکزٚساْ ثٛد ثخیٗ ٘ب ثبس ٚثبفتٙبی ػّمی ثزرطی ػٔٛذ.






تؼخیؾ درِٛلغ خزازی ٚثب اس ثیٓ رفتٓ ِمبِٚت ِؼٌّٛی فبطیب ٚثبفتٙبی
سیزخٍذی تیزٖ ٔٚکزٚس تبییذ ِیؼٛد(رد ػذْ فٛرطپض)
Myonecrosisدرؿٛرت درگیزی ػضالت،ثیّبر کبِال تٛکظیک
اطت،اکظیژْ ٘یپزتٔٛیک تبزذی کّک کٕٕذٖ اطت %80،ػبًِ کٍظتزدیَٛ
پزفزژٔض اطت()CMMD1386
درِبْ:درِبْ اؿٍی دثزیذِبْ طزیغ ٔبزیٗ ِجتال ّ٘زاٖ ثب تدٛیش أتی ثیٛتیکٙبی
ٚطیغ اٌغیف اطت(.پٕی طیٍیٓ،کٍیٕذاِبیظیٓ،خٕتبِبیظیٓ)،زّبیت زدُ خْٛ

ػفٔٛت ِسً اپی سیٛتِٛی







در%1-0/5اپی سیٛتِٛیٙب
ػالئُ:تؼذیذ درد،%65تزػر طزٚس یب چزکی %65تت،%45اریتُ ٚادَ
ِٛضؼی،گب٘ی اس ُ٘ گظیختگی ِسً اپیشیٛتِٛی
ػًٍ اس ُ٘ گظیختگی:ػفٔٛت،اختالالت أؼمبدی،اطتؼّبي دخبٔیبت ٚػفٔٛت
ٚیزٚص پبپیٍِٛبی أظبٔی
درِبِْٛ:ارد خفیف کٗ طٌٍٛیت ٚطیغ،اثظٗ،ػالئُ طیظتّیک(ثٗ خش تت) ٚخٛد
ٔذارد را ِیتٛاْ ثٗ ؿٛرت طزپبیی ثب أتی ثیٛتیک(طفبٌٛطپٛریٓ ٔظً اٚي یب
دِ،)َٚظکٌٓ،گٓ اة گزَ ثتبدیٕٗٚ،گزِبی ِٛضؼی ثب تبثغ ٔٛر الِپ درِبْ
ّٔٛد
درؿٛرت ٚخٛد طٌٍٛیت ِٕتؼز ،اس ُ٘ گظیختگی سخُ،اثظٗ یب ػالئُ
طیظتّیک ثبیظتی ثیّبر ثظتزی ػذٖ ٚتست درِبْ ثب أتی ثیٛتیک ٚطیغ اٌغیف
تشریمی،ثبس کزدْ ثخیٗ ٘ب ٚدثزیذِبْ ثبفتٙبی ٔکزٚس لزار گیزد ِسً ثزع را
ِیتٛاْ ثالفبؿٍٗ پض اس تخٍیٗ تزػسبت ٚثبفتٙبی ٔکزٚسٖ ٚپض اس تؼکیً ثبفت
تزِیّی ؿٛرتی رٔگ  7-5رٚس ثؼذ دٚخت ٚتزِیُ کزد)CMMD1386(.

اتٍکتبسی/پِٕٔٛٛی
 2 ػبرضٗ ٔٗ چٕذاْ ٔبػبیغ در  2-1رٚس اٚي ثؼذ اس ثیٛٙػی ػِّٛی
 ػالئُ:تت،ػالئُ تٕفظی در  24طبػت اٚي ثؼذ اس ػًّ
 اتٍکتبسی ثٗ تٕٙبیی ثبػث تت ّٔیؼٛد ثز زظت ٚضؼیت گزفتبری ِّکٓ
اطت ثذ ْٚػالِت ٚیب ثب ػالئُ تٕفظی ثبػذ ثٛطیٍٗ ِؼبیٕٗ ٚرادیٛگزافی
لبثً ػٕبطبیی خٛا٘ذ ثٛد.
 الذاِبت پیؼگیزأٗ:تٕفض ػّیك ٚطزفٗ کزدْ ٘ز  4طبػت در 24
طبػت اٚي ثؼذ اس ثیٛٙػی
 پِٕٔٛٛی ِیتٛأذ طجت تت در 2-1رٚس اٚي ثؼذ اس طشاریٓ ػٛد کٗ در
اْ یبفتٗ ٘بی تٕفظی ٚاضر ٚخٛد خٛا٘ذ داػت
 ػبیؼتزیٓ خزَ در ایٓ دٚراْ:اطتزپتٛکٛک پِٕٔٛٛی ِٚبیکٛپالطّب
پِٕٔٛٛی ِیجبػذ

ازتجبص ٚػفٔٛت ادراری
 ػفٔٛت ادرار در  %5سٔبْ ثؼذ اس سایّبْ اتفبق ِیبفتذ ٚدر سٔبٔی کٗ ٔیبس ثٗ کبتتزیشاطی ْٛپیذا ِیکٕٕذ در
ِٛ %15ارد دیذٖ ػذٖ اطت.

 خزَ ػبیغ ِٛ %75Ecoliارد
 ػٛاًِ خغز:سایّبْ ٚاژیٕبي اٚي،ثیٛٙػی اپیذٚراي،ثی زظی،طشاریٓ،تزِٚبی
پزیٕٗ))NurseHomework.com
ِ ثبٔٗ ٘یپٛتٔٛیک ثؼذ اس سایّبْ  ٚاطتبس ادرار در ٔتیدٗ افشایغ خغز ػفٔٛت

 ػفٔٛت غبٌجب لظّت تستبٔی دطتگبٖ ادراری را گزفتبر ِیکٕذ ٚدر رٚساٚي تب د(َٚطیظتیت) ٚیب ط َٛتب
چٙبرَ(پیٍٔٛفزیت)ثؼذ اس سایّبْ تظب٘ز ِیکٕذ
 ػفٔٛت خفیف طجت ثزٚس زبٌت ضؼف،درد در پؼت ٚپٍ٘ٛٙب ٚدر ثؼضی اس ِٛارد درد در ٕ٘گبَ تخٍیٗ
ادرار ِیؼٛد ِّکٓ اطت درخٗ ززارت ثذْ ثبال ٔزٚد.
 ػفٔٛتٙبی ػذیذتز ِیتٛأذ طیظتیت زبد ثب طٛسع ٚدرد ٕ٘گبَ دفغ ادرار ٚیب پیٍٔٛفزیت ثبػذ کٗ طجت
ثبالرفتٓ درخٗ ززارت ثذْ،درد ٔبزیٗ کٍیٗ ٘بّ٘ٚ،بچٛری ِیؼٛد)2009 MYLES TEXT BOOk( .
 درِبْ:ػزٚع أتی ثیٛتیک ثزای طیظتیت  7رٚس ٚثزای پیٍٔٛفزیت  10رٚس
 در UTIػبرضٗ دار ثزرطی اس ٔظز طٕگٙبی ادراری،دیٛرتیک ٌَٛٛپیؼبثزاٖ ٚأِٛبٌیٙبی دطتگبٖ ادراری
ثٗ ػًّ ایذ.
٘ 2-1 فتٗ ثؼذ اس ختُ درِبْ کؼت ادراری گزفتٗ ػٛد)CMMD1386(.

طٕذرَ ػٛک تٛکظیک
طٕذرَ ػٛن تٛوظیه یه ثیّبري زبد دراثز تٛوظیٓ ٘بي اطتبف اٚرئٛص اطت.در زذٚد
 %6سٔبْ اطتبف اٚرئٛص را در ٚاژْ خٛد دارٔذ ٌٚي فمظ  %2اس سٔبْ گ ٗٔٛاي
اسثبوتزي را ثب خٛد زًّ ِي وٕٕذ وٗ لبثٍیت تٌٛیذ طُ ٌِٛذ ػٛن تٛوظیه را دارد.ایٓ
طٕذرَ ارتجبط سیبدي ثب لبػذگي  ٚازتّبالً اطتفبدٖ اس تبِپ ْٛدارد.ثب ایٓ زبي ػفٔٛت
اطتبف پظتبْ  ٚآٔذِٚتزی َٛثؼذ اس سایّبْ یب اس سخُ ٘بي خزازي ػىُ ٔیشِي تٛأذ
ثبػث طٕذرَ ػٛن تٛوظیه ػٛد)www.iranamir.com).
ػالئُ:تت،طزدرد،کٕفٛسی ْٛػمالٔی،راع اریتّبٔٛی ِبکٌٛز ِٕتؼز،ادَ سیز
خٍذی،تٛٙع،اطتفزاؽ،اطٙبي اثکی ٚتغٍیظ ػذیذ خْٛ
ثٗ دٔجبي ٔبرطبیی کٍیٗ ِّکٓ اطت ٔبرطبیی کجذ،أؼمبد داخی ػزٚلی ِٕتؼز ٚکالپض گزدع
خ ْٛدریک تٛاٌی طزیغ رش ثذ٘ذ) williams 2010(.

اداِٗ....
تبِپٚ ْٛاژیٕبي درؿٛرتي وٗ در ٚاژْ ثبػذ ثبیذ خبرج ػٛد.ثیّبرثبیذ ثظتزي ػذٖ ٚ
در ؿٛرت ٌش َٚزدُ ثبالي ِبیغ ثزاي زفظ فؼبر خ ْٛتدٛیشگزدد.درؿٛرتي وٗ
ّٔي تٛاْ طبیز ػًٍ طپظیض ثبوتزیبي ِبٕٔذ ِٕگٛوٛوظّي را رد وزد ثبیذ آٔتي ثیٛتیه
٘بي السَ را اضبفٗ ّٔٛد.اِىبٔبت  ٚالذاِبت زّبیتي ِبٕٔذ أتٛثبطی،ْٛتدٛیش
ٚاسٚپزطٛر٘ب  ٚدیبٌیش ِؼّٛالً السَ اطت  ٚثب ایٓ اِىبٔبت ِیشاْ ِزگ ِ ٚیزاس
 %15ثٗ  %3وب٘غ یبفتٗ اطت.اثزآٔتي ثیٛتیه ٘ب در ثٙجٛد ٚضؼیت فبسزبد
تأثیزچٕذأي ٔذارد ٌٚي در وب٘غ ِیشاْ ػٛد اس  %30ثٗ  %5ثظیبر ِٛثز ٚالغ ػذٖ
اطت.
تٛؿیٗ ِي ػٛد وٗ سٔبْ اس ِـزف عٛالٔي ِذت  ٚػجبٔٗ تبِپ ْٛیب ٚطبیً خٍٛگیزي
اس ثبرداري داخً ٚاژْ خٛدداري وٕٕذ٘،زچٕذ وبرآیي ایٓ رٚع چٕذاْ ِؼخؾ
ٔیظت.در٘ 6-8فتٗ ثؼذ اس سایّبْ تٛؿیٗ ثٗ ػذَ اطتفبدٖ اس تبِپِ ْٛي ػٛد .سٔبٔي وٗ
دچبرطٕذرَ ػٛن تٛوظیه ػذٖ أذ،ثبیذ اسازتّبي ػٛد آگبٖ  ٚاس اطتفبدٖ ِدذد اس تبِپْٛ
ِٕغ ػٔٛذ)www.iranamir.com).
در افزاد ِجتال ثٗ طٕذرَ ػٛک تٛکظیک اطتزپتٛکٛکی اغٍت ٘یظتزکتِٛی ضزٚرت
ِییبثذ.

تسمیمبت در ایزاْ
 تبثیز اطبٔض الٔٚذر در ِزالجت اس سخُ اپی سیٛتِٛی پض اس سایّبْ
 اطتفبدٖ اس ثتبدیٓ:اثزات ِٕفی در ثٙجٛد سخُ
٘ ذف :اثز تزکیت اطبٔض رٚغٕی اطغٛخٛدٚص ٚرٚغٓ سیت ْٛثز ثٙجٛد سخُ اپی
سیبتِٛی ِٚمبیظٗ ثب ثتبدیٓ در یکی اس ثیّبرطتبٔٙبی ػٙز اراک
ِ غبٌؼٗ اس ٔٛع کبر اسِبیی ثبٌیٕیِ-بدرأی کٗ سایّبْ عجیؼی داػتٗ ّ٘زاٖ ثب اپی
سیبتِٛی ثذ ْٚاطتفبدٖ اس ٚطیٍِٗ،جتال ثٗ ٘یچ ثیّبری زبد ِٚشِٓ ٔجٛدٖ،اس ٔظز
اختّبػی التـبدی ٚرػبیت ثٙذاػت در یک طغر ،خٕیٓ تک لٍ،ٛطبثمٗ اٌزژی ٔذاػتٗ
ثبػٕذ
 رٚع اطتفبدٖ  10-5:لغزٖ در ٌ 5یتز اة اس رٚغٓ الٔٚذر ثٗ رٚع زّبَ ٔؼظتٗ-گزٖٚ
ػب٘ذ اطتفبدٖ اس ثتبدیٓ
ٔ تبیح ثؼذ اس ِزاخؼٗ در رٚس پٕدُ:لزِشی ٚاٌتٙبة در گز ٖٚالٔٚذر ثٗ عٛر ِؼٕی
داری کّتز ثٛدِ.یشاْ درد تفبٚت ِؼٕی داری ٔذاػت.ادَ در گز ٖٚالٔٚذر ثیؼتز
ثٛد.اختالف ِؼٕی داری در ِیشاْ ػفٔٛت ٚثبس ػذْ ٌجٗ ٘بی سخُ در  2گزٚ ٖٚخٛد
ٔذاػت.تفبٚت ِؼٕی دار در تزِیُ سخُ اپی سیبتِٛی ٚخٛد ٔذاػت.
(ٚکیٍیبْ ّ٘ٚکبراْ )1387

ثزرطی تبثیز ثزٔذاػتٓ ِ٘ٛبی سائذ ِسً ػًّ در ایدبد ػفٔٛت سخّٙبی
طشاریٓ1380
ِ غبٌؼٗ ثٗ ؿٛرت غیز تـبدفی ثز رٚی ِ 256بدر گز ٖٚػب٘ذ 122
ٔفز کٗ ِ٘ٛبی ػًّ ثزداػتٗ ػذ ٚگز ٖٚتدزثی ٔ 134فز کٗ ِ٘ٛبی
سائذ ثزداػتٗ ٔؼذ.
ِ یشاْ ثزٚس ػفٔٛت سخُ در  10-7رٚس  50-40ٚرٚس ثؼذ ػًّ در
٘ز گزٔ 4 ٖٚفز ٚدر ِدّٛع ٔ 8فز ثٛد.
ٔ تیدٗ:در ِٛرد طشاریٕٙبی اٚرژأض ِبٕٔذ سخز خٕیٓ ِیتٛاْ ایٕکبر را
أدبَ ٔذاد.
(دکتز پزٚیٓ تذیٓ )1380

اثز ػظتؼٛی سیز خٍذ ثب ٔزِبي طبٌیٓ در کب٘غ ثزٚس ػفٔٛت
سخُ طغسی در خزازیٙبی ػکّی ِٚبِبیی1383
ِ غبٌؼٗ اس ٔٛع کبر اسِبیی ثبٌیٕی رٚی  2گزٔ 100 ٖٚفزٖ
اس ثیّبراْ کٗ کبٔذیذ خزازی ژٔیکٌٛٛژیک یب ِبِبیی ثٛدٔذ أدبَ ػذ
 در گز ٖٚاسِبیغ پض اس تزِیُ فبطیب ٚخٔٛگیزی کبًِ سیز خٍذ ثب اطتفبدٖ اس
 1000طی طی طزَ ٔزِبي طبٌیٓ ػظتؼٚ ٛطپض خذار ثظتٗ ػذ در زبٌیکٗ
در گز ٖٚػب٘ذ ثذ ْٚػظتظٛی سیز خٍذ ٚپض اس خٔٛگیزی کبًِ خذار تزِیُ
گزدیذ کٍیٗ ثیّبراْ در  2گز ٖٚاس ٔظز ػفٔٛت سخُ تب سِبْ تزِیُ کبًِ
پیگیزی ػذٔذ..
 یبفتٗ ٘ب:ثیّبراْ  2گز ٖٚاس ٔظز طٓ،ػبخؾ تٛدٖ ثٛدٔیِ،ذت خزازی ٛٔٚع
ػًّ(ژٔیکٌٛٛژیک یبِبِبیی)تفبٚت ِؼٕی داری ٔذاػتٕذ ِیشاْ ػفٔٛت سخُ در
گزِٛ ٖٚرد اسِبیغ ٚ %1در گز ٖٚػب٘ذ  %7ثٛد کٗ تفبٚت ِؼٕی داری را
اس ٔظز اِبری ٔؼبْ داد.
ٔ تیدٗ:ػظتؼٛی سیز خٍذ ثب ٔزِبي طبٌیٓ رٚع ِٛثز،ارساْ،طبدٖ ٚثی خغز
اطت کٗ ِیتٛأذ ػفٔٛت سخُ را کب٘غ د٘ذ پیؼٕٙبد ِیؼٛد اس ایٓ رٚع در
افزادی کٗ در ِؼزف ثبالی ػفٔٛت سخُ ٘ظتٕذ اطتفبدٖ ػٛد.
(ِسظٓ فکزت )1383

ثزرطی تبثیز درِبْ خٛراکی ثب أتی ثیٛتیک در پیؼگیزی اس ػفٔٛت اپیشیٛتِٛی
در ثیّبراْ ِزاخؼٗ کٕٕذٖ ثٗ ثیّبرطتبْ ػٍٛی اردثیً در طبي 1380






ِغبٌؼٗ اس ٔٛع کبراسِبیی ثبٌیٕی ثٛدٖ خبِؼٗ پژ٘ٚغ کٍیٗ خبّٔٙبی
زبٍِٗ ػکُ اٚي ٚد َٚکُ خغز ِزاخؼٗ کٕٕذٖ ثٗ ثیّبرطتبْ ػٍٛی ثٛدٖ
اطت.
ِؼیبر٘بی أتخبة ثیّبراْ کُ خغز ػبًِ پبرگی کیظٗ اة کّتز اس 6
طبػت،تؼذاد ِؼبیٕٗ ٚاژیٕبي در عٛي ٌیجز کّتز اس  6ثبر،عٛي ِذت
ِززٍٗ د َٚسایّبْ  50دلیمٗ یب کّتز،ػظتؼٛی کبًِ دطتگبٖ تٕبطٍی زیٓ
سایّبْ ٚػذَ اطتفبدٖ اس ٚاکئ َٛیب فٛرطپض در ختُ سایّبْ ثٛدٖ اطت.
خبّٔٙبی زبٍِٗ ٚاخذ ػزایظ فٛق ثٗ عٛر تـبدفی ثٗ  2گز203 ٖٚ
ٔفزٖ تدزثی ِٚمبیظٗ ػذٔذ ثٗ گز ٖٚاٚي کپظٛي اِپٍی طیٍیٓ ٚثٗ گزٖٚ
ثؼذی دارّٔٚب دادٖ ػذ ثیّبراْ در رٚس دُ٘ ثؼذ اس سایّبْ اس ٔظز
ػفٔٛت ِسً اپی ِٛرد ثزرطی لزار گزفتٕذ.

 ثب تٛخٗ ثٗ ایٕکٗ ػیٛع ػفٔٛت اپی سیٛتِٛی در تسمیمبت ِؼبثٗ در کؼٛر٘بی
خبرخیٚ %0/8-0/35در ِزاکش اِٛسػی ػٍٛی اردثیً %11/1در گزٖٚ
تدزثی  %25/3ٚدر گزِ ٖٚمبیظٗ ثٛدٖ کٗ ثظیبر ثبالتز اس اِبر خٙبٔی اطت
ٚثیٓ ػیٛع ػفٔٛت در گز ٖٚتدزثی ٚکٕتزي تفبٚت ِؼٕی دار اِبری ِؼب٘ذٖ ػذ
ثٕبثزایٓ تدٛیش أتی ثیٛتیک پض اس سایّبْ در ػزایظ فؼٍی در ایٓ ِزکش
ضزٚری اطت.

(ا٘ذایی ٔٚذ فزٔبس ّ٘ٚکبراْ)1380
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