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Abstract
Tuberculosis presents with protean faces in renal transplantation. Recipients In majority of cases it is extra
pulmonary and have nonspecific symptoms that confabulate the un experienced clinicians, on the other hand
treatment of tuberculosis has it difficulties and antituberculosis regiment affect the cyclosporine blood level and
predispose the allograft to rejection episodes. Here we report two cases of post transplantation tuberculosis. First
Ptients presented with sever back pain and walking disabilities shortly after renal transplantation and furture imaging
study disclosed lumboar vertebral destruction and second patient presented with fever and paraaortic
lymphadenopathy in both patients mycobacterial tuberculosis involvement confirmed histologically.
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چکیده

ثیٕبری عُ ثب چٟزٞ ٜبی ٔتفبٚتی در ثیٕبراٖ پی٘ٛذ وّی ٝخٛد را ٘ؾبٖ ٔی دٞذ .در اوثز ٔٛارد ثصٛرت خبرج وّیٛی ٔی ثبؽذ  ٚػالئٓ آٖ غیز اختصبصی ٚ
عزدٌٓ وٙٙذ ٜاعت .اس طزفی درٔبٟ٘بی ضذ عُ عجت وبٞؼ عطح دارٚی عیىّٛعپٛریٗ ؽذ ٚ ٜثیٕبر را در ٔؼزفی رد پی٘ٛذ لزار ٔی دٞذ در ایٗ ٔمبِ ٝدٚ
ثیٕبر ثب عُ ثؼذ اس پی٘ٛذ وّیٔ ٝؼزفی ٔی ؽ٘ٛذ اِٚیٗ ثیٕبر در فبصّ ٝوٛتبٞی ثؼذ اس پی٘ٛذ دچبر ػذْ تٛا٘بیی را ٜرفتٗ ؽذ ٚ .ثزرعی ٞبی ثؼذی تخزیت ٟٔزٜ
ٞبی وٕزی را ٘ؾبٖ داد  ٚدٔٚیٗ ثیٕبر ثب تت ِٙفبد٘ٛپبتی پبرائٛرتیه ٔزاخؼ ٝوزد در ٞز د ٚآٟ٘ب حضٛر ٔیىزٚة عُ در ا٘ذأٟب  ٚثبفتٟبی ٔجتال تأییذ ؽذ.

کلید واصه ها :عُ ،پی٘ٛذ اػضبء ،عیىّٛعپٛریٗ

هقدهه

ثیٕبری عُ ثب چٟزٞ ٜبی ٔتفبٚتی در ثیٕبراٖ پی٘ٛذ وّی ٝخٛد را
٘ؾبٖ ٔیذٞذ .درٌیزی ٔتؼبرف ریٛی ثب تؾىیُ وبٚیت٘ ٝبؽبیغ ثٛدٜ
ٚتب پٙدب ٜدرصذ ٔٛارد ثیٕبری ثصٛرت خبرج ریٛی خٛد را ٘ؾبٖ
ٔیذٙٞذ .ث ٝایٗ دِیُ تؾخیص تٛثزوّٛس در ایٗ ثیٕبراٖ ٘یبس ثٝ
تٛخٟبت حبصی دارد(ٌ .)1زفتٗ ؽزح حبَ وبُٔ اس ٘ظز ٔٛاخ ٝثب
ٔیىزٚة عُ ٔ ٚغبفزت ثٛ٘ ٝاحی ثب در صذ اِٛدٌی ثبال ،عبثمٝ
ثیٕبسی درٔبٖ ؽذ ٜلجّی عبثمٚ ٝاوغیٙبعی ،ٖٛػىظ لفغ ٝعیٚ ٝٙ
ثزرعی اس ٘ظش تغت پی پی دی اِشأی اعت .ا٘ذٚراعی ٖٛثبالی
پٙح ٔیّی ٔتز ٔتجت تّمی ؽذ ٚ ٜدر ثیٕبراٖ ثب ٘تیدٙٔ ٝفی ٔیتٛاٖ
دٞٚفت ٝثؼذ تغت را تىزار وزدو ٝیه تغت ٔٙفی درٚغیٗ را
ٔتجت ٔیىٙذ (اتز ثٛعتز) اٞذا وٙٙذٌبٖ پی٘ٛذ وّی ٝدر صٛرت ٔتجت
ؽذٖ اخیزتغت ثبیذ لجُ اس اٞذا ث ٝػٛٙاٖ عُ ٟ٘فت ٝتحت در ٔبٖ
لزار ٌیز٘ذ و ٝایٗ ٔٛضٛع در ٔٛرد پی٘ٛذ اس خغذ ٕٔىٗ ٕ٘ی ثبؽذ
ؽبیذ ٌزفتٗ ؽزح حبَ اس ثغتٍبٖ ثیٕبرثب ٔزي ٔغشی و ٝوّی ٝاػ
را ٔیخٛاٙٞذ اٞذا وٙٙذ در ایٗ ٔفیذ ثبؽذ )1ٚ2( .در ٞز صٛرت
تٕبط ٘شدیه ثب فزدی و ٝعُ فؼبَ در طی د ٚعبَ ٌذؽت ٝداؽتٝ
ٔٔ ٟٓیجبؽذ٘ .ىت ٝثغیبر ٔ ٟٓدر ٔبٖ ٔٛاردٟ٘فت ٝاعت چٖٛ
تؾخیص عُ فؼبَ در ثیٕبر پی٘ٛذ ؽذ ٜدؽٛار اعت(.)1

ایش٘ٚیبسیذ ٔ 300.یّیٍزْ.رٚسا٘ ٝثٕٞ ٝزاٚ ٜیتبٔیٗ ة 50-25 ،6
ٔیّیٍزْ رٚسا٘ ٝثزای خٌّٛیزی اس آعیت ػصجی آٖ تٛصیٔ ٝیؾٛد.
درٔبٖ ثب ریفبٔپیٗ ث ٝخبطز تذاخُ ثب دارٞٚبی پی٘ٛذ در ایٗ ٔزحّٝ
تٛصیٕ٘ ٝیؾٛد.در صٛرت ػذْ تحُٕ ایش٘ٚیبسیذ درٔبٖ خبیٍشیٗ
پیؾٍیزا٘ ٝاتبٔجٛت َٛثٕٞ ٝزاِٛ ٜفّٛوغبعیٗ یب ٔٛوغیفّٛوغبعیٗ
اعت .خیّی اس ٔٛارد تٛثشوّٛس ثؼذ اس پی٘ٛذ در وغب٘ی ااتفبق ٔیبفتذ
و ٝلجُ اس پی٘ٛذ پی پی دی ٔٙفی داؽت ٝا٘ذ ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ثؼضی
صبحجٙظشاٖ ػّی رغٓ پی پی دی ٔٙفی در ثؼضی ٔٛارد ٔب٘ٙذ
دریبفت ػض ٛاس وغی و ٝپی پی دی ٔتجت داردٚتٕبط ٘شدیه ثب
افزاد ثب عُ فؼبَ ٚ ٚخٛد ضبیؼبت لذیٕی در ػىظ لفغ ٝعیٝٙ
ثذ ٖٚؽٛاٞذ دیٍز تٛصی ٝث ٝدر ٔبٖ عُ ٟ٘فتٕٞ ٝب٘ٙذ وغی وٝ
پی پی دی ٔثجت دارد را ٔیٕٙبیٙذ .وغب٘ی و ٝاخیزا در ٔؼزض
ثیٕبری لزار ٌزفت ٝا٘ذ  ٚیب تغت پٛعتی ٔٙفی ثٔ ٝتجت تغییز یبفتٝ
ثبیذ ثزرعی ؽذ ٚ ٜث ٝػٛٙاٖ عُ ٟ٘فت ٝتحت درٔبٖ لزار ٌیز٘ذ.
ثیٕبری وجذ سٔی ٝٙای اعتفبد ٜاس ایش٘ٚیبسیذ را ٔحذٚد ٔیىٙذ اس طزف
دیٍز ثیٕبری وجذ ٔٛردی اعت و ٝدر آٖ عُ ٟ٘فت ٝثبیذ لٛیب ٔٛرد
تٛخ ٝلزار ٌیزد( .)1ثیٕبراٖ پی٘ٛذ وّی ٝو ٝتحت درٔبٖ ثب ایش٘ٚیبسیذ
لزار ٔیٍیز٘ذ ثبیذ در ؽؼ ٔب ٜاٞ َٚز دٞ ٚفت ٝتغت ٞبی وجذی
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ث ٝاس ٘ظز افشایؼ آٔی ٛٙتزا٘غفزاس ٞب را ا٘دبْ دٙٞذ .ثؼذ اس ایٗ دٚرٜ
ا٘ذاسٌ ٜیزی ٔبٞب٘ ٝوبفی اعت .افشایؼ یه تب ع ٝثزار آ٘شیٓ در
ٔبٟٞبی ا َٚؽبیغ ثٛد٘ ٚ ٜیبس ث ٝلطغ درٔبٖ ٘ذارد(.)1
شزح بیوار اول
ثیٕبر خب٘ٓ چٞٚ ُٟؾت عبِ ٝثٛد و ٝاس درد ؽذیذ  ٚپیؾز٘ٚذٜ
پؾت و ٝاس چٟبر ٞفت ٝلجُ ؽزٚع ؽذ ٜثٛد ؽىبیت داؽت  ٚثٝ
تذریح لبدر ث ٝرا ٜرفتٗ ٘جٛد.ثیٕبر عبثم ٝچٙیٗ ثیٕبری را در ٌذؽتٝ
٘ذاؽت ٚ ٝپٙح ٔب ٜلجُ ث ٝد٘جبَ ٘برعبیی ٔشٔٗ وّیٚ ٝدیبِیش پی٘ٛذ وّیٝ
دریبفت وزد ٜثٛد .ػّت ٘برعبیی وّی ٝع ٚ ًٙا٘غذاد ثٛد .در حیٗ
ثغتزی ؽىبیت اصّی ثیٕبر درد در عت ٖٛفمزات  ٚا٘ذاْ تحتب٘ی ٚ
ػذْ تٛا٘بیی را ٜرفتٗ ثٛد .ػالیٓ ثیٕبری ث ٝتذریح در طی دٔ ٚبٜ
لجُ آغبس ؽذ ٜثٛد ٚدر طی ٞفتٌ ٝذؽت ٝث ٝطٛر ٚاضح ث ٝؽذت آٖ
افشٚد ٜؽذ ٚ ٜثیٕبر را سٔیٗ ٌیز وزد ٜثٛد .فؾبر خ ٖٛثیٕبر
 80/130ضزثبٖ لّت  85تؼذاد تٙفظ  18در دلیم ٚ ٝدر خٝ
حزارت  37.5عب٘تیٍزاد ثٛد .در حیٗ ٔزاخؼ ٝثیٕبر تحت در ٔبٖ ثب
دارٞٚبی ٔضؼف وٙٙذ ٜعیغتٓ ایٕٙی ؽبُٔ عیىّٛعپٛریٗ ٔ ٚیىٛ
فٛٙالت ٔبفتیُ  ٚوٛرتیى ٛاعتزٚییذ ثٛد .ثیٕبرپٙح ٔب ٜلجُ اس یه
فزد غزیج ٝپی٘ٛذ وّی ٝدریبفت وزد ٜثٛد  ٚرٚسٞبی اِٚی ٝپی٘ٛذ را ثٝ
خٛثی عپزی وزد ٚ ٜوزاتیٙیٗ عزْ ث ٝیه ٔیّی ٌزْ در دعی
ِیتزدر طی دٞ ٚفت ٝا َٚرعیذ ٜثٛد .در ثزرعیٟبی اِٚی ٝلجُ اس
پی٘ٛذ دٙٞذٌ ٚ ٜیز٘ذٞ ٜز دٚتغت پی پی دی ٔٙفی داؽتٚ ٝعبثمٝ
لجّی عُ درٔبٖ ؽذٚ ٜیب ثیٕبر ٔجتال ث ٝعُ در خب٘ٛاد٘ ٜیش ٘ذاؽتٙذ.
در ثزرعی ا٘دبْ ؽذ ٜاخیز ٘یش تغت پی پی دی ٔٙفی ثٛد..در
ثزرعی ٞبی آسٔبیؾٍبٞی ا٘دبْ ؽذ ٜعزِٛٚصی ثزٚعال ٔٙفی ثٛد ٚ
وؾت خٙٔ ٖٛفی ثٛدٌّٕٛٛٞ .ثیٗٔ 12یّیٍزْ در دعی ِیتزعزػت
رعٛة عِّٟٛبی لزٔش 34در دلیم ٝوزاتیٙیٗ عزْ ٔیّی ٌزْ در دعی
ِیتز ثٛد رادیٌٛزافی لفغ ٝعی ٝٙعبِٓ ثٛد رادیٌ ٛزافی ٟٔزٞ ٜب
ثیبٍ٘ز در ٌیزی ٘بحی ٝتٛراؤِٛٛجبر ثصٛرت وبٞؼ فضبی ٟٔزٜ
تخزیت ٟٔز ٚ ٜتٛرْ ثبفتی ثٛد در ثزرعی  MRIاعپ٘ٛذیّٛ
دیغىیت در عطٛح ٟٔزٞ ٜبی عی ٝٙای ٘ ٚ 10 ٚ 9یش ٟٔزٞ ٜبی
عی ٝٙای ٚ 12وٕزی ٕ٘ 1بیبٖ ثٛد(ؽىُ  .)2ٚ1ثیٕبر تٛعط
ٔتخصص ارتٛپذی ثغتزی  ٚتحت خزاحی عت ٖٛفمزات لزار
ٌزفت .تخزیت ٟٔز ٚ ٜآثغ ٝچزوی در ٘ٛاحی یبد ؽذٔ ٜؾٟٛد ثٛد.
وؾت ث ٝػُٕ آٔذ ٜاس ٘ظز ػٛأُ پیٛصٖ ٔٙفی ثٛد .أب اس ٘ظز
ٔیىزٚة عُ ٔثجت ثٛد .ثیٕبر تحت درٔبٖ چٟبر دارٚیی ثب
پیزاسیٙبٔیذ  ٚاتبٔجٛت ٚ َٛریفبٔپیٗ  ٚایش٘ٚیبسیذ لزار ٌزفت دٚس
دارٚی عیىّٛعپٛریٗ افشایؼ یبفت تب عطح خ٘ٛی اٖ در حذ
ثبالی ٘ 150بٌ٘ٛزْ در دعی ِیتز ثبلی ٔب٘ذ ثؼذ اس دٔ ٚب ٜدارٞٚب ثٝ
ریفبٔپیٗ  ٚایش٘ٚیبسیذ تمّیُ یبفت .درٔبٖ تب ٘ٔ ٝب ٜادٔ ٝیبفت در طی
درٔبٖ وزاتیٙیٗ عشْ ثیٗ 1/2-0/9حفظ ؽذٚ ٜعطح عیىّٛعپٛریٗ
ثب افشایؼ ٔصزف ایٗ دار ٚدر عطخ ٘ 200-150بٌ٘ ٛزْ در دعی
ِیتز حفظ ؽذ .در ػیٗ حبَ ثیٕبر تغت ٞبی خزاحی ٔحذٚد
عتٟٔ ٖٛز ٜثزای تخّی ٝاثز لزار ٌزفت .ثیٕبر ثب حبَ ػٕٔٛی خٛة
در عبَ ع ْٛثؼذ اس پی٘ٛذ وّی ٝثب وزاتیٙیٗ عزْ ٔ 1/2یّیٍزْ در
دعی ِیتز  ٓٞچٙبٖ پیٍیزی ٔیؾٛد
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شزح بیوار دوم
ثیٕبر خب٘ٓ  63عبِ ٝثب عبثم ٝپی٘ٛذ وّی ٝاس  5عبَ لجُ ثب وبروزد
ثبثت وّی ٝثب ؽىبیت تت ِ ٚزس ،تٟٛع  ٚثی اؽتٟبیی  ٚدرد ؽىٓ
ٔزاخؼٔ ٝیوٙذ .درد ؽىٓ در وُ ؽىٓ ثبثت ثٛد ٚ ٜا٘تؾبر ث ٝخبیی
٘ذاؽت .ثیٕبر اس تؼزیك ؽجب٘ ٚ ٝوبٞؼ ٚسٖ اخیز ؽبوی ثٛد.در
Cr:1.5 BUN:68
ثزرعیٞبی آسٔبیؾٍبٞی Hb:9.8 mg/dl
 ٚ WBC:12000 ml Na: 140 meq/l K:5در آ٘بِیش ادراری(،)U/A
ثبوتزی  RBC:0-1،moderateثب  WBC:12-16داؽت .ثب تؾخیص
اِٚی ٝپیّ٘ٛفزیت ثیٕبر تحت درٔبٖ آ٘تی ثیٛتیىی ٚعیغ اِطیف لزار
ٌزفت .تجٟبی ؽجب٘ ٚ ٝدردؽىٓ ثیٕبر ػّیرغٓ درٔبٖ ثٟجٛدی
٘ذاؽت .در CTاعىٗ ؽىٓ ا٘دبْ ؽذِٙ ٜفبد٘ٛپبتی ٘غجتبً ٚعیغ
ٔشا٘تزیه ،آئٛرتیه  ٚرتزٚوبٚاَ ٌشارػ ؽذ(ٌزافی  .)3ثب تٛخٝ
ثٔ ٝصزف دارٞٚبی ایٕٛ٘ٛعبپزعی ٛثزای ثیٕبر احتٕبَ ِٙفٔ ْٛطزح
ؽذ .در ثزرعیٞبی ثؼذی ٙٔ PPD ،LDH:731فی  ٚثزرعی ادرار
صجحٍبٞی اس ٘ظز ثبعیُ عُ در عٛ٘ ٝثت ٔٙفی ثٛد .ثیٛپغی ثبس
ِٙف٘ٛد ؽىٕی ا٘دبْ ؽذ و ٝخٛاة آٖ ٌزا٘ ِْٛٛوبسئیفی ٝثٛد  ٚدر
رً٘آٔیشی سیُ٘یّغ٘ ٖٛیش ثبعیُ عُ ٔثجت ٌشارػ ؽذ .ثیٕبر ثب
تؾخیص ٟ٘بیی تٛثزوّٛسیظ تحت درٔبٖ چٟبر دارٚیی عُ
لزارٌزفت  ٚثب حبَ ػٕٔٛی خٛة  ٚثزطزف ؽذٖ ضؼف ٚ
ثیحبِی ،دردؽىٓ ،تت  ٚثی اؽتٟبیی اس ثیٕبرعتبٖ تزخیص ٌزدیذ.

شکل  :1تخزیت ؽذیذ خغٓ ٟٔز ٜدر تٛثزوّٛس عت ٖٛفمزات ٔیجبؽذ.
(ػىظ ثزداری اْ اس ای)

شکل  :2ثزرعی اْ ارای ثیبٍ٘ز در ٌیزی ٘بحی ٝتٛراؤِٛٛجبر ثصٛرت وبٞؼ
فضبی ٟٔز ٜتخزیت ٟٔز ٚ ٜتٛرْ ثبفتی ثٛد  ٚاعپ٘ٛذیّ ٛدیغىیت در عطٜٛ
ٟٔزٟٞبی عی ٝٙای ٘ ٚ 10 ٚ 9یش ٟٔزٟٞبی عی ٝٙای  ٚ 12وٕزی  1اعت.
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شکل ِٙ :3فبد٘ٛپبتی ٞبی ٘ٛاحی دٚرا تٛرت و ٝدر ثزػ اعىٗ وبٔجیٛتزی

ٔؾٟٛد ٔیجبؽذ.

بحث

ٕ٘بی ثبِیٙی اٚعتٔٛیّیت عُ در عتٟٔ ٖٛزٞ ٜب غیز اختصبصی
اعت  ٚایٗ ثیٕبری غبِجب آٞغت ٝؽزٚع ٔیؾٛد ٚایٗ ٔٛضٛع عجت
ٔیؾٛد و ٝتؾخیص آٖ دؽٛار ٌزدد ٚ .سٔب٘ی تؾخیص داد ٜؽٛد
و ٝتخزیت ٟٔز ٚ ٜفؾبر ثز ریؾٞ ٝبی ػصجی ایدبد ٌزدیذٟٔ .ٜزٜ
ٞبی عی ٝٙای یىی اس ٔىبٖ ٞبی ؽبیغ عُ خبرج ریٛی ٔیجبؽذ
چ ٖٛغذد ِٙفبٚی ایٗ ٘بحی ٝثب ٔیىزٚة عُ اِٛدٔ ٜیؾ٘ٛذ آٖ را ثٝ
ٟٔزٔ ٜدبٚر ٔٙتمُ ٔیىٙٙذ .در ٔٛارد خزاحی ٞبی ا٘دبْ ؽذ ٜثز
عت ٖٛفمزات ،دیبثت  ٚثبوتزیٕی خطز اعتٔٛیّیت چزوی ٘یش ٚخٛد
دارد(.)4ٚ3
درٌیزی ٟٔزٞ ٜبی عی ٝٙای  ٚدر ٌیزی اخشا خّفی ٟٔزٚ ٜخٛد
تٛد٘ ٜغح ٘زْ اطزاف ٟٔز ٜث٘ ٝفغ عُ اعت .ػالیٓ ثبِیٙی آٖ
ٕٞب٘ٙذ ثیٕبر ٔب وبٔال غیز اختصبصی ثٛد ٚ ٜحتی تت ٘یش ٚخٛد
٘ذارد  ٚثٕٞ ٝیٗ دالیُ تؾخیص ث ٝتؼٛیك افتبد ٚ ٜع ٝتب چٟبر ٔبٜ
ثؼذ اس ؽزٚع ػالیٓ صٛرت ٔیٍیزد  ٚثیٕبری ٕٔىٗ اعت در ایٗ
دٚر ٜآعیت ٞبی خجزاٖ ٘بپذیشی ثز خبی ٌذارد ٚ ٜدرٌیزی ریؾٝ
ٞبی ػصجی ثیؾتز در اعتٔٛیّیت عّی اتفبق ٔیبفتذ .وّیذ ٔٛفمیت
در تؾخیص سٚدرط ایٗ ثیٕبری اعت  ٚآٖ  ٓٞسٔب٘ی اتفبق
ٔیبفتذ وٕٛٞ ٝار ٜدر ثیٕبراٖ ثب ضؼف ایٕٙی ث ٝفىز اٖ ثبؽیٓ(.)3ٚ4
در وُ اعتٔٛیّیت چزوی ثیٕبری ؽبیؼی ٕ٘ی ثبؽذ  ٚثزٚس عبال٘ٝ
آٖ ٞفت ٘فز در یه ٔیّی ٖٛخٕؼت ٌشارػ ؽذ .ٜوؾت اس ٔحُ
٘یش در درصذ ثبالیی ػبُٔ ثیٕبری را تؾخیص ٕ٘ی دٞذ .ثیٛپغی اس
اعتخٛاٖ تب ٞفتبد در صذ ٔٛارد اعتٔٛیِٛیت عّی  ٚدر پٙدب ٜدرصذ
ٔٛارد ٔیىزٚة ٞبی چزن سا را ٔؼیٗ ٔیىٙذ .اعتبف اٚرٚط ٚ
ٌزْ ٔٙفی ٞبی ٛٞاسی در غبِت ٔٛارد ػبُٔ آٖ ٞغتٙذ ِٚی در
ٔٛارد ث ٝد٘جبَ خزاحی اعتبف اپیذر ٔیذیظ ػبُٔ ػٕذٔ ٜیجبؽذ.

ػف٘ٛت ثب لبرذ وب ٘ذ یذ یب را ٘یش ٕٛٞار ٜثبیذ در ٘ظز داؽت.
ثزٚعال  ٓٞدر ٔٙبطك ا٘ذٔیه در  5تب  10در صذ ٔٛارد عتٟٔ ٖٛزٜ
را در ٌیز ٔیىٙذ وٕٛٞ ٝار ٜثبیذ ٔذ ٘ظز ثبؽذ .وؾت خ ٖٛیه
تغت ٔفیذ ٔ ٚزع ْٛثٛد ٚ ٜدر حذٚد  40درصذ ٔٛارد آثغٝ
ثزٚعالیی  ٚچزوی ٔثجت اعت(.)3ٚ4
ثیٕبر د ْٚثب ػالیٓ غیزاختصبصی اس خّٕ ٝوبٞؼ ٚسٖ ،تت،
درد ؽىٓ  ٚثیاؽتٟبیی ٔزاخؼ ٚ ٝدر ثزرعیٞبی اِٚی ٝاس ٘ظز
تٛثزوّٛسیظ یبفتٔ ٝثجت ثبرسی ٘ذاؽت ٚ ٝتٟٙب ثؼذ اس ثزرعی ِٙف
٘ٛد تؾخیص تٛثزوّٛسیظ داد ٜؽذ .تٛثزوّٛسیظ ؽىٕی ٔیتٛا٘ذ
دعتٍبٌٛ ٜارػ ،صفبق ،غذد ِٙفی ،وجذ ،طحبَ  ٚآدر٘بَ را
درٌیزوٙذِٙ .فبد٘ٛپبتی ؽبیؼتزیٗ تظبٞز تٛثزوّٛسیظ ؽىٕی اعت
 ٚدر ٘یٕی اس ٔٛارد ثذ ٖٚؽٛاٞذ درٌیزی ؽىٕی در ٔحُ دیٍز
اعت ٔ ٚیتٛا٘ذ ث ٝعبدٌی ثب ِٙف ،ْٛوب٘غز پب٘ىزاط ِٙ ٚف ٘ٛدٞبی
ٔتبعتبتیه اؽتجب ٜؽٛد(ِٙ .)7ٚ6فبد٘ٛپبتی پزیت٘ٛئبَ ٘بؽی اس
تٛثزوّٛسیظ اغّت ِٙف ٘ٛدٞبی پزیپٛرتبَ  ٚپزیپب٘ىزاتیه ٚ
ٔشا٘تزیه را درٌیز ٔیوٙذ( ،)8اِجت ٝا٘تؾبر آ٘بتٔٛیه ایٗ ِٙف ٘ٛدٞب
ثیٗ ِٙف ٚ ْٛتٛثزوّٛسیظٔٙتؾز تٕبیش ایدبد ٕ٘یوٙذ(.)6
ثیٕبری عُ در ثیٕبرٖ پی٘ٛذ وّیٔ ٝیتٛا٘ذ تظبٞزات خبرج ریٛی
ػدیت  ٚعز در ٌٓ وٙٙذ ٜای داؽت ٝثبؽذ ٔثالً ٔٛاردی ٔب٘ٙذ
ٌزفتٍی صذا ٘بؽی اس عُ تبرٞبی صٛتی ،عُ پٛعتی  ٚدر ٌیزی
فیغت َٛؽزیب٘ی ٚریذی  ٚعُ ٔغش اعتخٛاٖ و ٝخٛد را ث ٝصٛرت
عٙذرْ  ٕٛٞفبٌٛعیتیه  ٚپب٘غیتٛپٙی ٘ؾبٖ داد ٚ ٜحتی عُ
آپب٘ذیظ و ٝث ٝصٛرت آپب٘ذیغیت حبد تظبٞز وزد ٕٝٞ ٜاس
تظبٞزات ٘بدر عُ در ثیٕبر پی٘ٛذی ٔیجبؽٙذ(.)7ٚ8
آٌبٞی داؽتٗ اس ػالیٓ ثبِیٙی اعتٔٛیّیت ثغیبر ثب إٞیت اعت
چ ٖٛدر وؾٛرٔبی خبٚرٔیب٘ ٝتت ٔبِت ٚعُ وٞ ٝزد ٚعجت
اعتٔٛیّیت ٔیؾ٘ٛذ ؽیٛع دار٘ذ ٚدر ایٗ ٔٙبطك خٕؼیت دریبفت
وٙٙذٌبٖ پی٘ٛذ اػضب  ٓٞدر حبَ ٌغتزػ اعتٞ ٚ .ز چٙذ اعتٛ
ٔیّیت ثیٕبری ؽبیؼی ٘یغت ِٚی ثبسدیذ ؽذٖ خٕؼیت ٌ ٚغتزط
ثیٕبری ٞبی ٔشٔٗ  ٚثیٕبراٖ ثب ایٕٙی عزوٛة ؽذ ٜثزٚس اٖ در
حبَ افشایؼ اعت .در ایزاٖ ثیٕبری عُ ؽبیغ اعت ٚاس طزفی
پی٘ٛذ اػضب  ٚعبیز ثیٕبری ٞبیی و ٝدرٔبٖ اٟ٘ب ٕٞزا ٜعزوٛة
ؽذیذ ایٕٙی ٔیجبؽذ ٘یش در حبَ ٌغتزػ اعت ٘ ٝتٟٙب ٔتخصصبٖ
وّی ٚ ٝیب خ ٖٛؽٙبعی  ٚرٔٚبتِٛٛصی  ٚیب پشؽىبٖ ٔتخصص
داخّی  ٚػف٘ٛی ثّى ٝپشؽىبٖ ػٕٔٛی  ٚعبیز دعت ا٘ذر وبراٖ
عیغتٓ ثٟذاؽتی ؽبُٔ پزعتبراٖ  ٚثٟٛرساٖ ثبیذ اس خطز ثغیبر
ثبالی ثزٚس ثیٕبری عُ ثٛیش ٜثب تظبٞزات ٘بدر  ٚعز در ٌٓ وٙٙذٜ
ثٛیض ٜدر ایٗ ثیٕبراٖ آٌب ٜثبؽٙذ(.)7ٚ8
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