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دوره پانزدهم ،شماره دوم ،صفحه ،31-22 :ارديبهشت 3133

استفبدُ اس گزافتْبی هَضعی بزای پزیٌَپالستی
دکتز کبهيبر تَکلی طبسی ،*1شبٌن هحودی

2

 .1اعسادیار گزٍُ اٍرٍلَصی ،داًؾىذُ خشؽىی ،داًؾگاُ للَم خشؽىی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.
 .2داًؾدَی دوسزای آًازَهی ،داًؾىذُ خشؽىی ،داًؾگاُ للَم خشؽىی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.
تبریخ دریبفت1390/6/17 :

تبریخ پذیزش هقبلِ1390/11/11 :

خالصِ
هقدهِ :خْر زصحیح آًَهالی دعسگاُ زٌاعلی خارخی در افزاد هثسال تِ اخسالل در َّیر خٌغیسی ،دٍ خٌغی ٍ
هثسال تِ آصًشی ٍاصى درهاى ّای خزاحی هخسلفی ارائِ ؽذُ وِ ٌَّس در هَرد آى ازفاق ًفز ٍخَد ًذارد .در ایي رٍػ
ّای خزاحی اس گزافر ّای هخسلف اس خولِ رٍدُ ،خَعر ،آهٌیَى ٍ ٍلَ (فزج) اعسفادُ هی ؽَدّ .ذف اس ایي هؽالمِ
تزرعی ًسایح تاسعاسی دعسگاُ زٌاعلی هؤًث تا اعسفادُ اس خیًَذ خَعر ًاحیِ صًیسال هی تاؽذ.
رٍش کبر :ایي هؽالمِ وارآسهایی تالیٌی آیٌذُ ًگز در عال  1388 ٍ 1387تز رٍی  10تیوار هزاخمِ وٌٌذُ تِ
ولیٌیه اٍرٍلَصی تیوارعساى اهام رظا (ق) هؾْذ اًدام ؽذ وِ زَعػ یه خزاح ،زحر لول خزاحی صًیسَخالعسی لزار
گزفسٌذ .هذذ خیگیزی اس  3زا  24هاُ تَد .تیواراى در ؼَل هذذ فالَآج اس ًفز لَارض احسوالی تمذ اس لول ؽاهل
زٌگی ٍاصى ،تی اخسیاری ادراری ،لفًَر ادراری ،آعیة تِ ارگاًْای هداٍر هاًٌذ روسَم ،لفًَر سخن ٍ هحل لول ٍ
هیشاى رظایر هٌذی خٌغی تزرعی ؽذًذّ .وچٌیي هیشاى رظایر هٌذی تیواراى اس لحاؾ سیثایی لول زَعػ
خزعؾٌاهِ  20هَردی رظایر هٌذی خٌغی تا همیاط  5هَردی لیىزذ ارسیاتی ؽذ .اؼاللاذ تِ دعر آهذُ تا اعسفادُ
اس آسهَى زی سٍخی ٍ ًزم افشار آهاری ً( SPSSغخِ  )11/5هَرد زدشیِ ٍ زحلیل آهاری لزار گزفر.
یبفتِ ّب 10 :تیوار تا هیاًگیي عٌی  22±5/92عال زحر لول خزیٌَخالعسی تا خیًَذ خَعر ًاحیِ زٌاعلی لزار
گزفسٌذ .هذذ خیگیزی تِ ؼَر هسَعػ  10±6/35هاُ تَد .لَارض تمذ اس لول خزاحی در  2تیوار هؾاّذُ ؽذ وِ
ؽاهل خًَزیشی ٍ لفًَر ادراری تَد .در ّیچ یه اس تیواراى زٌگی ٍاصى ،آعیة تِ ارگاًْای هداٍر هاًٌذ روسَم ٍ
لفًَر هحل لول هؾاّذُ ًؾذ .هیشاى رظایر هٌذی افزاد تمذ اس لول تِ ؼَر همٌی داری افشایؼ داؽر (.)p>0/05
ًتيجِ گيزی :اعسفادُ اس خیًَذ هَظمی ٍاصیٌال تزای خزیٌَخالعسی در تیواراى تا اتْام زٌاعلی تا ًسایح لاتل لثَل ٍ ون
لارظِ ای ّوزاُ اعر.
کلوبت کليدی :خزیٌَخالعسی ،رظایر خٌغی ،لَارض ،گزافر

* ًَیسٌدُ هسئَل هكبتببت :دوسز واهیار زَولی ؼثغی؛ تیوارعساى اهام رظا (ق) ،داًؾگاُ للَم خشؽىی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى .تلفي0511-8598946 :؛
پست الكتزًٍيكkamiartt@yahoo.com :
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للر زوایل تِ زغییز خٌغیر تِ هذذ  2عال زحر ًفز
رٍاًدشؽه خشؽىی لاًًَی تَدًذ ٍ تا هدَس دادگغسزی
خْر لول خزاحی خزیٌَخالعسی ٍ زغییز خٌغیر اس
یه هزد واهل تِ سى تِ ها هزاخمِ وزدُ تَدًذ.
ولیِ تیواراى تا هیاًگیي عٌی  22±5/92عال زَعػ
یه خزاح ،زحر لول خزاحی صًیسَخالعسی تا اعسفادُ
اس خیًَذّای خزیٌِ آل لزار گزفسٌذ .هذذ خیگیزی تیي 3
زا  24هاُ (تِ ؼَر هسَعػ  10±6/35هاُ) تَد .تیواراى
در ؼَل هذذ فالَآج اس ًفز لَارض تمذ اس لول ؽاهل
زٌگی ٍاصى ،تی اخسیاری ادراری ،لفًَر ادراری ،آعیة
تِ ارگاًْای هداٍر هاًٌذ روسَم ،لفًَر سخن ٍ هحل
لول ٍ هیشاى رظایر هٌذی خٌغی هَرد تزرعی لزار
گزفسٌذّ .وچٌیي در افزاد هثسال تِ اخسالل َّیر
خٌغیسی لوك ٍاصى ًیش اًذاسُ گیزی ؽذ .لذم هَفمیر
تِ صَرذ ًیاس تِ اًدام لول خزاحی هدذد تزای تزؼزف
وزدى لارظِ یا اس تیي رفسي ولی ًسیدِ لول زمزیف
ؽذ.

هقدهِ
 دکتز کبهيبر تَکلی طبسی ٍ ّوكبر

اس خزیٌَخالعسی هی زَاى خْر تاسعاسی ٍاصى در تیواراى
هثسال تِ آًَهالی ّای هادرسادی دعسگاُ زٌاعلی هاًٌذ
اخسالل َّیر خٌغیسی ،1دٍ خٌغی ٍ 2آصًشی ٍاصى ٍ ًیش
تیواراًی وِ تِ للر لول خزاحی لثلی ًیاس تِ دعسىاری
دارًذ ،اعسفادُ وزدّ .یدزخالسی هادرسادی غذُ فَق
ولیَی )CAH(3ؽایك ززیي للر اتْام زٌاعلی 4اعر وِ
درهاى ّای خزاحی هزتَغ تِ آى هَرد تحث اعر.
خزیٌَخالعسی یىی اس هزاحل صًیسَخالعسی اعر وِ ّذف
آى ایداد یه ٍاصى تا ؼَل وافی ٍ لولىزد خٌغی ًزهال
هی تاؽذ .رٍػ ّای خزاحی هخسلفی تزای زصحیح ایي
آًَهالی ارائِ ؽذُ وِ در آى اس گزافر ّای هخسلف اس
خولِ رٍدُ ،خَعر ٍ آهٌیَى اعسفادُ هی ؽَد (.)1 -5
ّذف اس ایي هؽالمِ ارائِ ًسایح تاسعاسی دعسگاُ زٌاعلی
هؤًث تا اعسفادُ اس خیًَذّای هَظمی ًاحیِ صًیسال هی
تاؽذ.

رٍش کبر

تكٌيك جزاحی

ایي هؽالمِ وارآسهایی تالیٌی آیٌذُ ًگز در عال 1387
ٍ  1388تز رٍی  10تیوار هزاخمِ وٌٌذُ تِ ولیٌیه
اٍرٍلَصی ززهیوی در تیوارعساى اهام رظا (ق) هؾْذ
اًدام ؽذ 4 .تیوار هثسال تِ فمذاى ٍاصى 3 ،تیوار هثسال
تِ ّیدزخالسی هادرسادی غذُ فَق ولیَی ٍ  3تیوار
دچار اخسالل در َّیر خٌغیسی تَدًذ .تیواراى تا زٌگی
ٍاصى تِ للر دیظ خارًٍی یا درد در ٌّگام همارتر
خٌغی وِ تا گزفسي ؽزح حال ٍ همایٌِ فیشیىی
هؾخص ؽذُ تَدًذ ،خْر اًدام لول اًسخاب ؽذًذ2 .
ًفز اس آًاى تِ للر آصًشی ٍاصى عاتمِ لول خزاحی
داؽسٌذ ٍ ً 2فز دیگز عاتمِ ززٍها ٍاصیٌال ٍ ززهین
داؽسٌذ 3 .تیوار هثسال تِ ّیدزخالسی هادرسادی غذُ فَق
ولیَی زَعػ هسخصص غذد همایٌِ ًاحیِ زٌاعلی ؽذُ
تَدًذ ٍ خظ اس تزرعی هسخصص غذد تا هؾاّذُ
ًاٌّداری ًاحیِ زٌاعلی تِ ًفك  CAHتِ ها ارخاق
ؽذُ تَدًذ 3 .تیوار هثسال تِ اخسالل َّیر خٌغیسی تِ

در  3گزٍُ لول خزاحی صًیسَخالعسی تِ رٍػ خزیٌِ آل
ٍ ؽاهل ٍلَخالعسی ،ولیسَرخالعسی ،حذف یا هذفَى
وزدى خٌیظ ،ارویذوسَهی دٍ ؼزفِ ٍ عاخر حفزُ
ٍاصى تَد:
ٍلَپالستیٍ :لَخالعسی ؽاهل عاخسي ـاّز هٌاعة
ٍلَ (فزج) ٍ ًوای خارخی صًیسال سًاًِ ٍ تاسعاسی لة
ّای تشري ٍ وَچه هی تاؽذ .در هَاردی وِ تمایای
خَعر تیعِ ٍخَد داؽر خظ اس حذف خَعر اظافِ
تیعِ اس هاتمی آى در دٍ ؼزف تزای عاخر لة ّای
تشري خالعسی تِ عور خاییي اعسفادُ ؽذّ .وچٌیي اس
خَعر تالی هاًذُ آلر تزای لة ّای وَچه اعسفادُ ؽذ
(ؽىل .)1

1

Transsex
Intersex
3
Congenital Adrenal Hyperplasia
4
Ambigus genitalia
2
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شكل  - 1الف -تصَیز آلت ٍ پَست بيضِ قبل اس عول ة -تصَیز سبختي لبْبی بشرگ ٍ کَچك اس پَست آلت ٍ اسكزٍتَم بعد اس
عول

لغور ّای حؾفِ آلر دٍ لغور تالی هاًذُ تِ ّن
تخیِ ؽذ (ؽىل .)2

کليتَرپالستی :تزای ولیسَرخالعسی در هَارد لشٍم 2
خیًَذ اس  2لغور ؼزفی حؾفِ آلر تِ ّوزاُ خایِ
لصثی -لزٍلی آلر اعسفادُ ؽذ وِ خظ اس حذف عایز

37
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 دکتز کبهيبر تَکلی طبسی ٍ ّوكبر
شكل  -2کليتَرپالستی بب استفبدُ اس  2پيًَد اس  2قسوت طزفی گلٌس پٌيس بِ ّوزاُ پبیِ ًَرٍٍاسكَالر

عؽح ؽىوی (ؽىل ،)3اخغام آلسی در عؽح خایِ
خَتیظ لؽك هی ؽذًذ (ؽىل  .)4تزای خلَگیزی اس
دردًان ؽذى در حیي خزاحی تمذی خظ اس لؽك تالی
هاًذُ ًغح اعفٌدی در ریؾِ واهالً وَزز ٍ هٌْذم هی
ؽذ.

حذف یب هدفَى کزدى پٌيس :در هَاردی وِ آلر تلٌذ
اعر ٍ ًیاس تِ وَزاُ یا حذف آى ٍخَد دارد الذام تِ ایي
لول ؽذ وِ تِ دٍ صَرذ اًدام گزفر:
الف -در هَاردی وِ آلر واهالً تلٌذ تَد خظ اس خذا وزدى
خغن غاری اس عایز اخشاء آلر یمٌی خذا وزدى ًَرٍ
ٍاعىَالر در عؽح خؾسی ٍ خذا وزدى خغن اعفٌدی در

الف
ب
د

ج

ٍ

شكل  -3جدا کزدى اجشای آلت اس یكدیگز:
الف -خَعر آلر ،ب -خایِ ًَرٍٍاعىَالر ،ج -خغن اعفٌدی ٍ هدزای ادرار ،د -خغن غاری -ٍ ،فلح  Uؽىل همىَط خزیٌِ آل

38

ًاحیِ اعىزٍزال ٍ در تمعی هَارد وِ تیعِ در ًاحیِ
ایٌگَیٌال لزار داؽر تا تزؽی در ًاحیِ ایٌگَیٌال ،تیعِ
ّا تزداؽسِ هی ؽذ (ؽىل .)4

شكل  -4خبرج کزدى جسن غبری ٍ بيضِ ّب

سیز خَعسی ٍ لزٍق آى آساد ؽذُ ٍ خظ اس یه تزػ
ؼَلی رٍی دیَارُ خلفی عیٌَط اٍرٍصًیسال یا تزؽی
رٍی دیَارُ خلفی ٍاصى اعسٌَس لثلی ،داخل عیٌَط
لزار هی گزفر .در هَاردی وِ عیٌَط اٍرٍصًیسال ٍخَد
داؽر لثل اس ایداد تزػ در دیَارُ خلفی ،عیٌَط
واهالً اس اؼزاف آساد هی ؽذ (ؽىل .)6

سبخت حفزُ ٍاصى:
 .1خیًَذ خَعسی  uؽىل خزیٌِ ال خلفی :تزای عاخر
حفزُ ٍاصى در هَاردی وِ حفزُ عیٌَط اٍرٍصًیسال
ٍخَد داؽر یا در تیواراى تا زٌگی ٍاصى فمػ یه خیًَذ
تا خایِ خزیٌِ خلفی ایداد هی ؽذ ٍ ًَن آى در حفزُ
ٍاصى لزار هی گزفر (ؽىل .)5 ،3فلح تا حفؿ چزتی
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ب -در هَاردی وِ اخغام آلسی وَچه تَد تزؽی رٍی
آى دادُ ؽذُ ،تافر ّای اعفٌدی درٍى آى خارج ٍ تا
تخیِ تز رٍی خَد چیي دادُ ٍ هذفَى هی ؽذ.

ارکيدکتَهی دٍ طزفِ :تزداؽسي تیعِ تا تزؽی در

 دکتز کبهيبر تَکلی طبسی ٍ ّوكبر

U

U

شكل  -5فلپ پزیٌبل خلفی بب حفظ چزبی سیز پَستی ٍ عزٍق آى آساد شدُ ٍ پس اس یك بزش طَلی رٍی دیَارُ خلفی سيٌَس
اٍرٍصًيتبل یب بزشی رٍی دیَارُ خلفی ٍاصى استٌَس قبلی ،داخل سيٌَس قزار هی گزفت.

شكل  -6آساد کزدى کبهل سيٌَس یَرٍصًيتبال

خٌیظ تِ رٍػ خَعر آلر همىَط اعسفادُ هی ؽذ
(ؽىل  .)7عدظ اظافی اخغام اعفٌدی ٍ هدزا تِ
صَرذ ؼَلی تاس ؽذُ ٍ در خػ ٍعػ تِ لٌَاى لغوسی
اس دیَارُ لذاهی ٍاصى لزار دادُ هی ؽذ تِ گًَِ ای وِ
عؽح خیؾاتزاّی هدزا وِ گیزًذُ حغی آى لَی اعر
تِ صَرذ لاتل هؾاّذُ در دیَارُ لذاهی ٍاصى لزار دادُ
هی ؽَد (ؽىل .)7

 .2آلر همىَط :در هَاردی وِ خزیٌَخالعسی در افزاد
هثسال تِ اخسالل در َّیر خٌغیسی اًدام هی ؽذ خْر
ایداد حفزُ ٍاصى ،خظ اس ایداد تزػ  Uؽىل همىَط
در ًاحیِ یه حفزُ در ًاحیِ لذاهی روسَم تا لوك
هٌاعة زا ًاحیِ خزٍعسازیه تیوار ایداد هی ؽذ .عدظ
اس ایي فلح  Uؽىل همىَط خلفی خزیٌِ آل خْر
عاخسي دیَارُ خلفی ٍاصى اعسفادُ هی ؽذ .خْر
عاخر دیَارُ لذاهی ٍاصى در ایي تیواراى اس خَعر
3:

3

1

شكل  -1 -7فلپ  Uشكل پَستزیَر پزیٌِ آل جْت سبختي دیَارُ خلفی ٍاصى  -2پَست آلت جْت سبختي دیَارُ قداهی
ٍاصى  -3اضبفی اجسبم اسفٌجی ٍ هجزا کِ بِ صَرت طَلی ببس شدُ ٍ در خط ٍسط بِ عٌَاى قسوتی اس دیَارُ قداهی ٍاصى قزار
دادُ شدُ

خاتدایی هدزای ادراری تَعیلِ خزاحی 1در هَارد ًیاس تِ
خاتدایی هدزای ادراری تِ عور خلَ اس یه فلح هخاغ
ٍاصى ٍ تزگزداًذى آى تز رٍی هدزا خْر خذاعاسی ٍ
ازصال دٍتارُ تِ ًمؽِ ای تاالزز آهادُ ؽذ .در ّوِ لول
ّا یه لالة در داخل ٍاصى لزار دادُ هی ؽذ وِ  3زا 4
رٍس تمذ اس لول زمَیط ٍ  10رٍس تمذ اس لول واهالً
تزداؽسِ هی ؽذ .تمذ اس لول خیگیزی تیواراى اس ًفز
لالئن ٍ لَارض احسوالی ؽاهل زٌگی ٍاصى ،تی اخسیاری
ادراری ،لفًَر ادراری ،آعیة تِ ارگاًْای هداٍر هاًٌذ
روسَم ،خًَزیشی ،لفًَر سخن ٍ هحل لول اًدام هی
ؽذ .خیگیزی تیواراى در 24 ٍ 12 ،9 ،6 ،3 ،2 ،1هاُ خظ
اس لول صَرذ گزفر.
ّوچٌیي هیشاى رظایر هٌذی تیواراى اس لحاؾ سیثایی
لول ٍ ًیش خزعؾٌاهِ  20هَردی رظایر هٌذی خٌغی
تا همیاط  5هَردی لیىزذ (ّویؾِ; 5زا ّزگش; )0وِ
رٍایی ٍ خایایی آى در خضٍّؼ ّای خیؾیي ( )6زمییي
ؽذُ تَد اعسفادُ گزدیذ .زدشیِ ٍ زحلیل دادُ ّا تا
اعسفادُ اس ًزم افشار آهاری ً( SPSSغخِ ٍ )11/5
Meatal advancement

آسهَى زی سٍخی اًدام ؽذ p<0/05 .تِ لٌَاى عؽح
همٌی دار در ًفز گزفسِ ؽذ.

یبفتِ ّب
 10تیوار تا هیاًگیي عٌی  22±5/92عال زحر لول
خزیٌَخالعسی ّوزاُ تا خیًَذ هَظمی ًاحیِ زٌاعلی لزار
گزفسٌذ .هذذ خیگیزی تیي  3زا  24هاُ (تِ ؼَر
هسَعػ  10±6/35هاُ) تَد .خیگیزی تیواراى در ،2 ،1
 24 ٍ 12 ،9 ،6 ،3هاُ خظ اس لول صَرذ گزفر .اس 10
تیوار 8 ،تیوار ّیچ گًَِ لارظِ ای ًذاؽسٌذ ٍ لَارض
تمذ اس لول خزاحی در  2تیوار ( )%20هؾاّذُ ؽذ وِ
ؽاهل خًَزیشی ( ٍ )%10لفًَر ادراری ( )%10تَد .در
ّیچ یه اس تیواراى زٌگی ٍاصى ،آعیة تِ ارگاى ّای
هداٍر هاًٌذ روسَم ٍ لفًَر هحل لول هؾاّذُ ًؾذ
(خذٍل .)1

1
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گزٍُ ّای هَرد هؽالمِ

رٍػ خزاحی

گزٍُ 1

 4تیوار زٌگی ٍاصى

گزٍُ 2

 3تیوار هثسال تِ ّیدزخالسی هادرسادی غذُ فَق ولیَی

گزٍُ 3

 3تیوار هثسال تِ اخسالل در َّیر خٌغیسی

گزٍُ 1

خیًَذ خزیٌِ آل خؾسی

گزٍُ 2

فلح خزیٌِ آل دٍرعال ،آساد وزدى عیٌَط
ادراری زٌاعلی ،آساد وزدى ٍ هذفَى وزدى اخغام آلسی،
ولیسَرٍخالعسیٍ ،لَخالعسی ،ززهین هدزا

گزٍُ 3

خیًَذ خزیٌِ ال خؾسی ،حذف اخغام آلسیٍ ،لَخالعسی،
ولیسَرٍخالعسی ،اخسِ وزدى

هیاًگیي عي تیواراى (عال)

22±5/92

هسَعػ سهاى خیگیزی (هاُ)

10±6/35

لَارض تمذ اس لول

زٌگی ٍاصى

0

تی اخسیاری ادراری

0

لفًَر ادراری

10

آعیة تِ ارگاًْای
هداٍر

0

لفًَر هحل لول

0

خًَزیشی

10

تذٍى لارظِ

80

اًذاسُ گیزی لوك ٍاصى در تیواراى هثسال تِ
اخسالل در َّیر خٌغیسی

*p=0/000

 12/5عاًسیوسز

*آسهَى زی سٍخی

ؼَلی آًْا در دیَارُ لذاهی ٍاصى خذیذ اعسفادُ هی ؽذ.
اخسِ وزدى دٍ ؼزفِ ًیش در ایي تیواراى اًدام ؽذ.
ًسایح آًالیش آهاری سٍخی ٍیلىاوغَى ًؾاى داد وِ درصذ
هَفمیر  %100تَد ٍ لَارض ایداد ؽذُ زٌْا در %20
تیواراى هؾاّذُ ؽذ .آسهَى زی سٍخی ًؾاى داد وِ
رظایر هٌذی افزاد تمذ اس لول تِ ؼَر همٌی داری
افشایؼ داؽسِ اعر.)p=0/000( .

الوال خزاحی اعسفادُ ؽذُ تِ زفىیه تیواراى
لثارزغر اس:
 .1در  4تیوار هثسال تِ زٌگی ٍاصى زٌْا اس رٍػ فلح u
ؽىل همىَط خزیٌِ اعسفادُ ؽذ.
 .2در عِ تیوار هثسال تِ ّیدزخالسی هادرسادی غذُ فَق
ولیَی الوال خزاحی اًدام ؽذُ تِ ؽزح سیز اعر:
آساد وزدى عیٌَط ادراری زٌاعلی ٍ اعسفادُ اس فلح u
ؽىل همىَط خزیٌِ ٍ ولیسَرٍخالعسیٍ ،لَخالعسی در
زواهی تیواراى ٍ خاتدایی هدزای ادراری در  2تیوار تَد.
خْر هذفَى وزدى اخغام آلسی در دٍ تیوار وَرخَرّا
حذف ؽذُ ٍ در یه تیوار وَرخَرّا هذفَى ؽذ.
 .3در گزٍُ عَم تیواراى هثسال تِ اخسالل در َّیر
خٌغیسی ،در زواهی تیواراى خظ حذف وَرخَرّا الوال
ولیسَرخالعسیٍ ،لَخالعسی ،ایداد حفزُ خْر
خزیٌَخالعسی ٍ ایداد ٍاصى تا اعسفادُ اس فلح ّای
همىَط رٍػ خَعر آلر همىَط اًدام ؽذ .در زواهی
هَارد اس اظافی خغن اعفٌدی ٍ خیؾاتزاُ خظ اس تاسوزدى

بحث
خْر زصحیح اتْام زٌاعلی زىٌیه ّای خزاحی هسفاٍزی
خیؾٌْاد ؽذُ اعر ٍ ٌَّس خزاحاى تِ یه ازفاق ًفز
ًزعیذًذ .در ایي رٍػ خزاحی اس خیًَذّا ٍ فلح ّای
ًَاحی هخسلفی هثل رٍدُ ،خَعر ،آهٌیَى ٍ خَعر ًاحیِ
زٌاعلی در الوال خزاحی اعسفادُ ؽذُ ٍ هَفمیر لول تا
زَخِ لَارض خاییي تمذ اس لول ٍ هیشاى رظایر هٌذی
خٌغی تیوار هؾخص هی ؽَد ( .)1-5در هؽالمِ
وارازه ٍ ّوىاراى وِ تز رٍی  29تیوار اًدام ؽذ تزای
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 27هَرد گزافسی اس وَلَى عیگوَئیذ ٍ تزای  2هَرد
لَعی اس ایلیَم (لغوسی اس رٍدُ تاریه) ّوزاُ تا خایِ
آى تزای ززهین ٍاصى اعسفادُ ؽذ ٍ لزٍق ایي ًَاحی تِ
لزٍق اخی گاعسزیه زحساًی ٍصل ؽذ 2 .هاُ تمذ اس
لول در یىی اس تیواراى ًىزٍس رٍدُ ٍ در  15تیوار
زٌگی ٍاصى هؾاّذُ ؽذ وِ تا دیالزاعیَى تْثَد یافسٌذ
( .)5در هماتل در هؽالمِ چاززخی  2تیوار تا اعسفادُ اس
ازَگزافر رٍدُ زحر لول ٍاصیٌَخالعسی لزار گزفسٌذ وِ
در ؼی فالَآج آًْا زٌگی لاتل هالحفِ ای هؾاّذُ ًؾذ
( .)6در هؽالمِ حاظز تا زَخِ تِ اعسفادُ اس فلح ّای
هَظمی دٍ لارظِ زٌگی ٍاصى ٍ هَوَرُ (ززؽحاذ
هخاؼی رٍدُ) ٍخَد ًذاؽر.
در هؽالمِ فارواط ٍ ّوىاراى ( )2001وِ تا ّذف
تزرعی هیشاى هَفمیر زىٌیه  1هزحلِ ای خزیٌَخالعسی
در وَدواى تا عٌذرم آدرًَصًیسال ( (CAHاًدام گزفر،
ًَ 47ساد ٍ ًَ 2خَاى ٍارد هؽالمِ ؽذًذ ٍ زحر لول 1
هزحلِ ای خزیٌَخالعسی لزار گزفسٌذ .اس  49تیوارً 44 ،فز
هثسال تِ ّیدزخالسی هادرسادی غذُ فَق ولیَی 2 ،تیوار
هثسال تِ عٌذرم لذم حغاعیر تِ آًذرٍصى ٍ ً 3فز اس
آًْا ّزهافزٍدیر حمیمی داؽسٌذ .در  2تیوار زىٌیه
 Passerini-Gazelاعسفادُ ؽذ در حالی وِ در 46
تیوار اس رٍػ خزیٌَخالعسی اعسفادُ ؽذ .تِ ایي زززیة وِ
اس زمغین آلر ٍ خَعر خزُ خَط (در رأط آلر) تِ 2
صفحِ ؼزفی تزای تاسعاسی ٍاصى ٍ لة ّای وَچه ٍ اس
چیي ّای خَعر تیعِ تزای تاسعاسی لة ّای تشري
اعسفادُ ؽذ .ولیسَرخالعسی تز اعاط رٍػ وَگاى اًدام
ؽذ .هیاًگیي سهاى لول خزاحی تیي  2-3عالر ٍ
هسَعػ سهاى تغسزی تیواراى تیي  4-5رٍس تَد .لَارض
تمذ اس لول ؽاهل یه هَرد آعیة تِ روسَم 3 ،هَرد
لفًَر سخن ًاحیِ تاعي ٍ یه هَرد لذم ٍخَد
ولیسَریظ تَدً .سایح لول در ّوِ تیواراى تمذ اس
خزیٌَخالعسی اس لحاؾ سیثایی ٍ لولىزد اٍلیِ رظایر
تخؼ تَد .زٌْا در  2تیوار ،تشرگی هدذد ولیسَریظ
ًاؽی اس هْار ًاوافی َّرهَى ّای آدرًال هؾاّذُ ؽذ
( .)8در هؽالمِ حاظز تِ دلیل هزالثر ٍ دلر حیي
لول ،آعیة تِ العاء اؼزاف اس خولِ روسَم ٍ ًیش سخن

43
21

 استفبدُ اس گزافتْبی هَضعی بزای پزیٌَپالستی

ًاحیِ لول ؽذُ ،هؾاّذُ ًؾذ .تمذ اس لول ّوِ
تیواراى اس لحاؾ سیثایی تمذ اس لول رظایر داؽسٌذ.
در هؽالمِ الثغام ٍ ّوىاراى ( )2004وِ در وؾَر
لزتغساى اًدام ؽذ 69 ،تیوار ٍارد هؽالمِ ؽذًذ وِ 55
ًفز اس آًاى ّیدزخالسی هادرسادی آدرًال (3 ،)CAH
تیوار عٌذرم تیعِ سى عاس 2 ،تیوار دیغضًشی گٌادی1 ،
تیوار آصًشی ٍاصى ٍ  1تیوار ًیش تشرگی هادرسادی
ولیسَریظ داؽر .هیاًگیي عٌی تیواراى تیي  1-15عال
تَد .در  %90/2تیواراى تاسعاسی ؽاهل خزیٌَخالعسی ٍ
ولیسَرٍخالعسی اًدام ؽذ %78/2 .تیواراى اس ًسایح
ـاّزی ٍ سیثایی لول رظایر داؽسٌذ %83/7 .تیواراى
اًذاسُ ٍاصى هٌاعثی داؽسٌذ در حالی وِ  %16/2دچار
زٌگی ٍاصى تَدًذ .لَارض تمذ اس لول ؽاهل فیغسَل
ادراری (ً 1فز) ،زٌگی هدزای ادراری (ً 1فز) ٍ هثاًِ
ًَرٍصًیه (ً 1فز) تَد ( .)9در هؽالمِ حاظز تِ للر
هزالثر ٍ تزػ صحیح لَارظی چَى فیغسَل ادراری ٍ
زٌگی هدزای ادراری هؾاّذُ ًؾذ.
در هؽالمِ دیگزی وِ در عال  2009در وؾَر ّلٌذ
اًدام ؽذ 43 ،تیوار زحر لول خزاحی خزیٌَخالعسی لزار
گزفسٌذ .تیؾسز ایي تیواراى هثسال تِ ّیدزخالسی هادرسادی
آدرًال تَدًذ .لَارض تمذ اس لول ؽاهل :زٌگی ٍاصى در
 10تیوارّ ،یدَعدادیاط سًاًِ در  7تیوار ٍ تشرگی
ولیسَریظ در  3تیوار هؾاّذُ ؽذ (.)10
در هؽالمِ گشالثش ٍ ّوىاراى وِ در داًؾگاُ هیاهی اًدام
ؽذ 11 ،تیوار تا آًَهالی عیٌَط اٍرٍصًیسال زحر لول
صًیسَخالعسی تا اعسفادُ اس فلح اٍرٍصًیسال لزار گزفسٌذ.
هیاًگیي عٌی تیواراى تیي  3هاُ زا  13عال تَد 7 .تیوار
هثسال تِ ّیدزخالسی هادرسادی آدرًال 2 ،تیوار ًاٌّداری
ولَان ٍ  2تیوار دچار آًَهالی عیٌَط ادراری زٌاعلی
تَد .تمذ اس لول ٍظمیر فیشیَلَصیه ٍاصى تِ خش در 1
تیوار هٌاعة ٍ رظایر تخؼ تَد ٍ در ّیچ وذام اس
تیواراى زٌگی ٍاصى هؾاّذُ ًؾذ .زٌْا در  1هَرد زٌگی
هدزای ادرای (زٌگی خیؾاتزاُ) هؾاّذُ ؽذ ( .)11در ایي
هؽالمِ ًیش خزیٌَخالعسی تا خیًَذ هَظمی ًسایح رظایر
تخؾی اس لحاؾ لَارض تمذ اس لول ٍ رظایر خٌغی ًؾاى
داد ٍ ٍظمیر فیشیَلَصیه ٍاصى ًیش تمذ اس لول رظایر
تخؼ تَد .خیًَذّای خَعسی تا هٌؾاء صًیسال تِ زحزیىاذ

ًَیغٌذگاى تز خَد السم هی داًٌدذ اس ّوىداری زوداهی
.تیواراى هَرد هؽالمِ زؾىز ٍ لذرداًی ًوایٌذ

ًتيجِ گيزی
اعسفادُ اس خیًَذ هَظمی ٍاصیٌال تزای خزیٌَخالعسی در
تیواراى تا اتْام زٌاعلی تا ًسایح لاتل لثَلی ّوزاُ هی
.تاؽذ
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.َّرهًَی خاعخ هی دّذ سیزا تزای آًْا گیزًذُ السم را دارد
ٍ تِ لالٍُ اس ًفز ـاّزی ٍ سیثایی ًسایح آى هؽلَب اعر
.تمذ اس لول ًیاسی تِ دیالزاعیَى ٍاصى ًذارد

تشكز ٍ قدرداًی

