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 چکیده

ضبیغ تزیي . سزطبى هؼذُ اس جولِ ضبیغ تزیي سزطبى ّب در جْبى است وِ هی تَاًذ بِ هٌبطك هختلف بذى گستزش یببذ

هتبستبس بِ پَست یىی اس هَارد بسیبر ًبدر در سزطبى . هٌبطك هتبستبس آى، وبذ، ریِ ، استخَاى ٍ غذد آدرًبل هی ببضذ 

 . هؼذُ است

 سبلِ ای است وِ بب ضىبیت ضبیؼِ پَستی بِ صَرت سخن بِ پشضه هزاجؼِ 67گشارش اخیز در هَرد آلبی :هؼزفی هَرد

 .  وزدُ ٍ پس اس ًوًَِ بزداری در پبتَلَصی تطخیص هتبستبس آدًَوبرسیٌَم هؼذُ حبصل هی ضَد

 در بیوبراى دارای ضبیؼبت پَستی وِ بِ درهبى ّبی هؼوَل پبسخ ًوی دٌّذ، هی ببیست هتبستبس آدًَ :نتیجه گیری

 .وبرسیٌَم هؼذُ جشٍ هَارد هْن در ًظز گزفتِ ضذُ ٍ هَرد بزرسی ّبی دلیك تز لزار گیزد

  آدًَوبرسیٌَم هؼذُ ، هتبستبس پَستی ، سزطبى هؼذُ :کلید واشه 

 

 گسارش مورد
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هتبستبسّبی پَستی تظبّزات غیز ضبیؼی اس تَهَر ّبی 

ّستٌذ ٍ بیطتز در وبًسزّبی پستبى، ) solid)تَپز 

ریِ، وَلَروتبل ، ولیِ ٍ تخوذاى دیذُ هی ضًَذ ٍ 

هتبستبس پَستی اس هٌطب هؼذُ اس جولِ تظبّزات بسیبر 

هتبستبس سزطبى هؼذُ بیطتز وبذ، . ًب ضبیغ هی ببضذ

غذد آدرًبل ، ریِ ٍ استخَاى را در گیز وزدُ ٍ بِ 

 طی تحمیمی وِ (2).ًذرت پَست را گزفتبر هی وٌذ 

 اًجبم گزفت هطخص ضذ وِ ضیَع 2008در سبل 

 . درصذ است1.4 تب 0.7ولی هتبستبس ّبی پَستی اس 

وِ ضیَع آى در سزطبى ّبی ًطبت گزفتِ اس  (2)

 درصذ 1دستگبُ گَارش ، اس جولِ هؼذُ ووتز اس 

 درگیزی پَست در هتبستبسّبی وبرسیٌَم (3).است

 ٍ یب وبرسیٌَم اریشی 3هؼذُ بیطتز بِ صَرت سٍستزفزم

 هی ببضذ ٍلی هی تَاًذ بِ صَرت ًذٍل ٍ یب 4پالسی

 هؼوَال هتبستبس پَستی (2).سلَلیت ّن بزٍس وٌذ 

سزطبى هؼذُ پس اس تطخیص بذخیوی هطبّذُ هی 

ضَد ٍلی در هَارد بسیبر هؼذٍدی ّوبًٌذ هَرد اخیز 

هی تَاًذ بِ ػٌَاى تظبّز اٍلیِ سزطبى هؼذُ ّن 

هتبستبسّبی پَستی ًطبى . ببضذخَد را ًطبى دّذ 

دٌّذُ حبد بَدى بیوبری ّستٌذ ٍ اس اًتطبر ٍسیغ 

بیوبراى هؼوَال پس اس ٍلَع . بیوبری خبز هی دٌّذ

هتبستبس پَستی ػوز وَتبّی دارًذ ٍ در یه هطبلؼِ ، 

 هبُ 2 تب 1هیبًگیي ػوز ایي بیوبراى پس اس هتبستبس  

  بِ طَری وِ بب درهبى ّبی (4).ػٌَاى ضذُ است

پیطزفتِ اهزٍسی ّن بِ ًذرت هی تَاى طَل ػوز ایي 

 هتبسفبًِ هتبستبسّبی (5).بیوبراى را افشایص داد 

پَستی در بیطتز هَارد بب بیوبری ّبی ػفًَی پَست 

اضتببُ گزفتِ هی ضًَذ وِ ایي هسئلِ هَجب درهبى 

ّبی غیز ضزٍری  ٍ ّوچٌیي تطخیص دیزتز سزطبى 

 .هی ضَد
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 مورد

 سبلِ ای است وِ بب ضىبیت 67بیوبر آلبی 

ضبیؼِ پَستی بِ صَرت سخن در خلف آرًج 

. دست راست بِ بیوبرستبى هزاجؼِ وزدُ بَد

پس اس هؼبیٌبت ببلیٌی اٍلیِ ، تطخیص آبسِ 

سطحی آرًج دادُ ضذ وِ پس اس ضذ ػفًَی 

وزدى هحل سخن ، بیوبر هَرد ػول جزاحی 

پس اس ػول ٍ طی . سطحی لزار گزفت 

هؼبیٌبت ببلیٌی ، وبدر درهبًی هتَجِ آبسِ 

ػفًَی ػومی در ًبحیِ خلفی آرًج بِ ّوزاُ 

بیوبر دٍببرُ هَرد . لیپَم ًبحیِ ای ضذًذ 

ػول جزاحی لزار گزفتِ ٍ طی ػول ، لیپَم 

در پی ػذم بْبَدی . ًبحیِ ای بزداضتِ ضذ 

بؼذ اس ػول ، اس هحل سخن ًوًَِ بزداری 

ضذُ ٍ جْت تطخیص دلیك بِ پبتَلَصی 

فزستبدُ ضذ وِ ًتیجِ آى هتبستبس پَستی 

پس . در ًتیجِ ی آدًَ وبرسیٌَم هؼذُ بَد 

اس ًوًَِ بزداری ػول پیًَذ پَست رٍی بیوبر 

اًجبم گزفت ٍ بیوبر اس اداهِ درهبى اهتٌبع 

در بزرسی هیىزٍسىَپیه ًوًَِ .ٍرسیذ

بیَپسی اس ضبیؼِ اًفیلتزُ سلَل ّبی ًئَ 

پالستیه بب هٌطب دستگبُ گَارش بب ّسته 

بزجستِ وِ بصَرت غذددر وٌبرّن لزار 

 (2ٍ 1ضىل ).گزفتِ اًذ 
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 2ضىل  1ضىل 

 

 بحث

سزطبى ّب هی تَاًٌذ بِ ارگبًْبی هختلف بذى هتبستبس 

پَست اس جولِ هىبًْبی بسیبر ًبدر جْت هتبستبس . دٌّذ

سزطبى ّب هی ببضذ وِ بیطتز در اثز سزطبى ّبی 

در هزداى ، . پستبى ، ریِ ٍ وَلَى درگیز هی ضَد

سزطبى ریِ  ٍ در سًبى ، سزطبى پستبى بیطتز هَجب 

 هتبستبس بِ پَست (1).هتبستبس بِ پَست هی ضَد

هؼوَال پس اس تطخیص بذخیوی سزطبى هطبّذُ هی 

ضَد ٍلی گْگبُ هی تَاًذ بِ ػٌَاى اٍلیي تظبّز 

هتبستبسّبی پَستی . بذخیوی سزطبى خَد را ًطبى دّذ

در  (2).هؼوَال ًطبى دٌّذُ حبد بَدى بیوبری هی ببضٌذ

 درصذ اس ول هتبستبس ّبی پَستی 6یه هطبلؼِ تٌْب 

 درصذ اس ول هتبستبس ّبی پَستی سًبى اس 1هزداى ٍ 

لذا . هٌطب آدًَ وبرسیٌَم هؼذُ گشارش ضذُ است

درگیزی پَست بِ ػٌَاى هتبستبس سزطبى هؼذُ 

 (2) (6).هخصَصب آدًَوبرسیٌَم، اهزی ًبدر است

آدًَوبرسیٌَم هؼذُ اس جولِ تَهَرّبی اپیتلیبلی بذخین 

هی ببضذ وِ اس اپی تلیَم غذد هخبطی هؼذُ هٌطب گزفتِ 

ٍ سزیؼب بِ دیَارُ هؼذُ حولِ وزدُ ٍ در الیِ ّبی 
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ػضالًی، هخبطی ، سیز هخبطی ٍ پزٍپزیبی ػضالًی 

آدًَوبرسیٌَم هؼذُ هی تَاًذ بِ (5). پخص هی ضَد

صَرت هَضؼی بِ ببفت ّبی اطزاف یب اس طزیك خَى بِ 

 .ببفت ّبی دٍر دست اس جولِ پَست اًتطبر پیذا وٌذ

 درگیزی پَست در هتبستبس سزطبى هؼذُ هی تَاًذ (2)

در ظبّز بِ صَرت سٍستزفزم ، اریشی پالسی ٍ یب بِ 

صَرت درهبتیه آلزصیه توبسی ، فتَدرهبتَس ، پالن 

 درگیزی ّبی خَش (2) .لزهش یب یه اسىبر تظبّز وٌذ

خین پَستی در وبرسیٌَم هؼذُ ضبهل ّیپزپالسی 

ٍ  (اوبًتَسیس ًیگزیىٌس  )پَست در آگشیال ٍ وپل ّب 

 وِ  Triple palmsّویي طَر درگیزی بِ صَرت 

ضبیِ یه ّیپزپالسی سلَلی در پَست وف پبّبست، 

بیوبراى هبتال بِ  آدًَوبرسیٌَم هؼذُ بب (7).هی ببضذ

هتبستبس پَستی بیوبری بسیبر پیطزفتِ ای دارًذ ٍ 

درهبى آًْب بستِ بِ ضزایط تَهَر ٍ هیشاى هتبستبس بِ 

پَست ضبهل جزاحی، ووَتزاپی یب رادیَ تزاپی هی ببضذ 

پس بب (3).وِ البتِ بیطتز جٌبِ حوبیتی دارد تب درهبى

هثل )تَجِ بِ هَارد فَق بْتز است در وبًسز ّبی تَپز 

بب دیذى ّز ًَع ضبیؼِ پَستی یب ًذٍل  (وبًسز هؼذُ

ّبی اریتوبتَسی پب بزجب ٍ همبٍم، اس ضبیؼِ بیَپسی بِ 

ػول آٍرد ٍ بب تطخیص ّز چِ سٍد تز هتبستبس پَستی ٍ 

ضزٍع درهبى ّبی ضذ تَهَر هٌبسب اس گستزش ّزچِ 

 .بیطتز هتبستبسّبی احطبیی جلَگیزی وزد

 نتیجه گیری

در بیوبراى دارای ضبیؼِ پَستی همبٍم بِ درهبى آًتی 

بیَتیىی ، هی ببیست ًوًَِ بزداری جْت تطخیص 

هتبستبس پَستی اًجبم گزفتِ ٍ ًوًَِ جْت تطخیص 

دلیك بِ پبتَلَصی ارسبل ضَد ، هخصَصب ایي اهز در 

 بزابز سًبى هی 6آلبیبى وِ هیشاى ضیَع بیوبری در آًْب 

 . ببضذ ، ببیذ بیطتز هَرد تَجِ لزار گیزد
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