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اااشٔست:يإسدخطااایپضؽاکیدساخااشایسٔاَاذسياَیؽااُاختیسفتااسی2گاضاسػ

استثاطسٔاَذسياَگشاٌتاتٛىپضؽکی

 **   رٍح الِ ، صذیك*اهیر عثاضوؽاٍرز اخاللی 
، Keshavarz.a@iums.ac.ir       ٨بر ػ٦٘ٔ داٛـِبٟ ػٕٔٞ دضؿ٦ٌ ا٧شاٙ، سٝاٛذضؿي ٝ ػضٞ ١*

 سٝاٛذضؿي ٝ ػضٞ ٨١بر ػ٦٘ٔ داٛـِبٟ ػٕٔٞ دضؿ٦ٌ ا٧شاٙ **

ای ٭ديم اٍُیدبثی ى یدق ثیادبٍان اُ ن٪دَ وػدوى سٚویٞدابی         یکی اُ ه٦بهبی ثٖیبٍ ٍایغ ىٍ َٙو٫ هَ نو٫ ٍوانيٍمبنی

ل موٍى ىٍمبن ٍا ایؼبى کنني. ىٍ ؿنین َٙای٦ی ىٍمبن ثب سٞدوٍ وػدوى یدک    سوانني سبثسوی اهشال ای إز که می دِٙکی

ای نبىیي  اَفشه ٙي  و منؼدَ ثده سجٮدبر غیدَ  بثدل ػجدَان        ٙوى و ثیابٍی اٝسی ُمینه اهشالل ٍوانٚنبهشی َٙو٫ می

ه٦دبی فدوق   ٙدوى کده ثدب     ثیابٍ سلز ٍوانيٍمبنی ٙنبهشی ٍفشبٍی اٍایه مدی  3هواهي ٙي. ىٍ این اِاٍٗ َٙف ىٍمبن 

 ىهني.  ىٍمبن َٙو٫ ٙي  ثوى. این ٕه ناونه ١َوٍر مشٞل ثوىن ٍوانيٍمبنگَان ثه سی  دِٙکی ٍا ثه هوثی نٚبن می

ٕبله ثب مالکابی کبمل سٚویٜ اهشالل هوٍىن اُ نو٫ آنوٍکٖیب نَووُای مقبوم ثه ىٍمبن هاَا   30هبنای  ث٨٘بس اّٝ:

نوػوانی ثَای ٍوانيٍمبنی ٙنبهشی ٍفشدبٍی اٍػدب٫ ٙدي  ثدوى. او ٕدبثقه       و ثب َٙو٫ اُ Bثب ویْایابی ٙوٞیشی کالٕشَ 

ثٖشَیابی مشٮيى دِٙکی ثَای ٍف٬ ٭واٍٟ ثیابٍی )ٙبمل یک موٍى ػَاكی   ٖه ٝديٍی( و نیدِ ویِیشادبی مشٮديى     

ر سو٤ٕ ٍوانذِٙکبن مشٮيى ٍا ىاٙز. یکی اُ مٚکالر ثیابٍ یجوٕز او ثوى که اوال ثيلیل اد  ثدوىن ىٍ ٕدبیَ مٚدکال    

ىٍثبٍ  آن ٝلجز نٚي  ثوى و طبنیب دٔ اُ م٦َف ٙين ىٍ فَموالٕیون طبنویه ثده اهدشالل هدوٍىن و     15ثیابٍ سب ػسٖه 

ػسٖه اُ َٙو٫ ىٍمبن و ٭يم دیٚدَفز ىٍ ىٍمدبن  ىٍ اٍُیدبثی مؼديى       20ٍّی  هبٛ ثیابٍ ىٍ ن٪َ اَفشه ٙي. دٔ اُ 

کَى و اینکه یکی اُ ىالیدل غدٌا نودوٍىن سدَٓ اُ      ٭نوان میثیابٍ َٙو٫ یجوٕز ٍا اُ ىوٍان کوىکی و ُیَ یک ٕبلگی 

یجوٕز و ىٍى ٙک  و اٙکبالر مشٮيى ىٍ ُمبن اػبثز مِاع ثوى  إدز. ىٍ مٚدبوٍ  دِٙدکی سوٕد٤ یدک ػدَاف فدوق        

سوٜٞ اواٍٗ وػوى یک ثیابٍی ٥جی ٍى ٙي. ثه اَٝاٍ ىٍمبنگَ مٚبوٍ  مؼيى سو٤ٕ یک دِٙک ىیگدَ انؼدبم ٙدي و    

ٍٕبنی ثده ٍوى   ( که یک نقٜ مبىٍُاىی ىٍ ٭ٞتHirschsprung’s diseaseثیابٍی هیَٙذوٍونگ )ثیابٍ ثب سٚویٜ 

ٙوى ثٖشَی و ٕه ثبٍ سلز ػَاكی وٕی٬ ٙک   َاٍ اَفز و ىٍنابیدز  ثٍِگ إز و منؼَ ثه اهشالل كَکشی ٍوى  می

ای یکدی اُ ٭وامدل ثٖدیبٍ ماد      ٍوى  ثٍِگ ثه ٝوٍر کبمل ثَىاٙشه ٙي. ىٍ این ثیابٍ یجوٕز نبٙی اُ ثیادبٍی ُمینده  

 ایَی آنوٍکٖیب نیِ نق٘ ىاٙشه إز.سياوم ثو٘ اهشالالر ٍوانٚنبهشی او ثوى و ٙبیي ثشوان ا ز که ىٍ ٙکل

ٕبله ثب وٕوآ و ا٦١َاة مقبوم ثه ىٍمبن سو٤ٕ ٍوانذِٙک ثَای ٍوانيٍمبنی ٙنبهشی ٍفشدبٍی   25هبنای  ث٨٘بس دٕٝ:

 4ثدَى کده اُ   ثوى. ثیابٍ اُ وٕوإابی ًهنی ثٖیبٍ ٭ؼیت و غَیت و ٙيیيی ٍنغ میىٍ کنبٍ ىٍمبن ىاٍویی اٍػب٫ ٙي  

ىاى.  جدل اُ  ای که ىٍ آن مق٬٦ ُمبنی ددی٘ آمدي  ثدوى نٖدجز مدی     مب   جل َٙو٫ ٙي  ثوىني و ثیابٍ آناب ٍا ثه كبىطه

سٖده اُ ٙدَو٫ ىٍمدبن    ػ 5َٙو٫ ىٍمبن ثیابٍ سو٤ٕ نوٍولوّیٖز اٍُیبثی و ثده ٍوانذِٙدک اٍػدب٫ ٙدي  ثدوى. ددٔ اُ       

ٙنبهشی ٍفشبٍی و ٭يم كٞول نشیؼه و ثَ٭کٔ سٚيیي ثیابٍی  ثه ىٍهوإز ىٍمبنگَ ثیابٍ سو٤ٕ یدک نوٍولوّیٖدز   
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( ثب دالک ىٍ هٖشه کوىیز ثٖشَی و سلز ىٍمدبن  دَاٍ اَفدز.    MSىیگَ ویِیز و ثب سٚویٜ مولشیذل إکسَوُیٔ )

ای اُ مولشیذل إدکسَوُیٔ ثدوى   جی اُ ثین ٍفز. این ثیابٍ ناونه٭الی  وٕوآ ثیابٍ ؿني ه شه دٔ اُ َٙو٫ ىٍمبن ٥

 که ٭الی  آن ثه ٝوٍر ٭الی  ٍوانذِٙکی َٙو٫ ٙي  ثوى.

ای ثوى که ثب سٚویٜ اهشالل ىو  ٦جی ىو ٕبل  جل ثٖشَی ٙي  و اکنون نیدِ سلدز    ٕبله 35ثیابٍ هبن   ث٨٘بس ػٕٞ:

ه شه  جل اكٖبٓ  2اُ اهشالل ىو ٦جی ٍا سؼَثه نکَى  ثوى. او اُ ىٍمبن ثوى. او ىٍ ٥ول ىو ٕبل اٌٙشه هیؾ ادیِوىی 

کَى و سو٤ٕ ٍوانذِٙک ثیابٍٕشبن  کَى و ابهی افکبٍ هوىکٚی ٍا نیِ سؼَثه میغاگینی  کبه٘ انَّی و نبامیيی می

بٍی نیِ ثب سٚویٜ افَٖىای ىو ٦جی ثٖشَی ٙي  ثوى. ثَای ثیابٍ ىٍ کنبٍ ىٍمبن ىاٍویی ىٍمبن كابیشی ٙنبهشی ٍفش

ه شه اكٖدبٓ افٖدَىای ثیادبٍ ٭ادق ثیٚدشَی دیديا کدَى و ىٍ         1ٕبُی ٍفشبٍی َٙو٫ ٙي. ىٍ ٥ول  ثب ساَکِ ثَ فٮبل

ای مبنني اهشالل ىٍ ملبٕجه  ساَکِ  كبف٪ه دیيا ٙي و ىو ٍوُ ثٮي اهشالل كَکشی نیدِ ثده   هب اهشالالر ٙنبهشیمٮبینه

مٚبوٍ  ىٍهوإز ٙي و ثیابٍ ثدب سٚدویٜ آنٖد بلیز ویَوٕدی     این مؼاو٭ه ا١بفه ٙي. ثب سٚویٜ یک اهشالل ٥جی 

 مب  دٔ اُ َٙو٫ ىٍمبن سابمی ٭الی  ثیابٍ اُ ثین ٍفشه ثوى. 1ثٖشَی و سلز ىٍمبن  َاٍ اَفز. 
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