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 چىيذُ :

ايٗ ٔٙب١ِٝ خٟت ا٘دبْ يه ثفآٚـؼ  ثفاي تٍػيُ قٚؼٍٞٙبْ آٖ ؼوتٝ اق ثيٕبـاٖ ٔجتت    همذهِ ٍ اّذاف :

 ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ اوت وٝ ؼـ ـيىه ثبالتفي اق ٌىىت ؼـٔبٖ يب ٔٛـتبِيتي لفاـ ؼاـ٘ؽ.

ٔب يه ٔٙب١ِٝ ٌؿٌتٝ ٍ٘ف تِٛيفي تطّيّي ثف ـٚي ثيٕبـاٖ پؿيفي ٌؽٜ ثب تٍتػيُ پيّٛ٘ففيتت    ّا :رٍش 

 3ؼـ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ ا٘دبْ ؼاؼيٓ ٚ ـيىه فبوتٛـٞتبي  ثتبِمٜٛ    1391تب پبيبٖ  1385ضبؼ اق ففٚؼيٗ 

ٔٛـتبِيتٝ ، ٔتٛـؼ ثفـوتي    پيبٔؽ ثيٕبـي ٌبُٔ ٔتٛوٗ َ٘ٛ ٔؽت لٟٙ تت ، ٔتٛوٗ َ٘ٛ ٔؽت ثىتفي ٚ  ـيىه

. آ٘بِيك ته ٔتغييفٜ ثب اوتفبؼٜ اق آقٖٔٛ ٔدتؿٚـوبي ٚ تىتت ؼليتك فيٍتف ٚ آ٘تبِيك زٙتؽ ٔتغييتفٜ ثتب         لفاـ ٌففتٙؽ. 

ٔتٛـؼ   SPSSاوتفبؼٜ اق آ٘بِيك ـٌفويٖٛ ِدىتيه ِٛـت پؿيففت. ا٘ ٠بت ثٝ ؼوت أتؽٜ تٛوتٗ ٘تفْ افتكاـ     

 تدكيٝ ٚ تطّيُ لفاـ ٌففت.

ـٚق ؼاٌتٙؽ  5ؼـِؽ ثيٕبـاٖ ثىتفي ثيٍتف اق  43.7ثيٕبـ ٔٛـؼ ٔٙب١ِٝ لفاـ ٌففتٙؽ، 327پمًٚٞؼـ ايٗ  ًتایج:

وب٠ت ؼاٌتٙؽ.وٗ ثتبال ، اثتت     48ؼـِؽ ثيٕبـاٖ تت َ٘ٛ وٍيؽٜ ثبالي  3.4ؼـِؽ ٔٛـتبِيتٝ ٚخٛؼ ؼاٌت ٚ 0.6.

وتٙؽـْٚ پبوتع اِتٟتبثي     ثتبال ، ٚختٛؼ   ESRثبالتف، ٚخٛؼ ٞيؽـٚ٘ففٚق ،  BUN  ٚCrثٝ ثيٕبـي ٔكٔٗ وّيٛي ٚ 

( ، ٠ؽْ تٛا٘بيي ضفوت ثٙٛـ ٔىتتمُ ، ثتي اغتيتبـي اؼـاـي ٚ اوتتفبؼٜ اق پٌٛته ، پيتٛـي       SIRSويىتٕيه )

ـٚق( ثٙٛـ ١ٔٙبؼاـي ٌيٛٞ  5ٌؽيؽ ٚ پفٚتئيٙٛـي اق خّٕٝ ٠ٛأّي ثٛؼ٘ؽ وٝ ؼـ پيبٔؽ ثىتفي َ٘ٛ وٍيؽٜ )ثبالي 

لٙؽ)ٚ ؼـ ٘تيدتٝ لٙتؽ غتٖٛ ثتؽٚ پتؿيفي ثتبالتف( ٘يتك ثتٝ ٠ٙتٛاٖ          ثيٍتفي ؼاٌتٙؽ.وٗ ثبال ٚ ؼيبثت ثب وٙتفَ ١ٔيف 

ـيىه فبوتٛـٞبي ٔٛـتبِيتي ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضتبؼ ٌتٙبغتٝ ٌتؽ٘ؽ.ؼـ آ٘تبِيك زٙتؽ ٔتغيتفٜ )ـٌفوتيٖٛ        

( ،ثتي  SIRSِديىتيه( ،وٗ ثبال ،٠ؽْ تٛا٘بيي ضفوت ثٙٛـ ٔىتمُ ، ٚخٛؼ وٙؽـْٚ پبوع اِتٟبثي ويىتتٕيه ) 

 اؼـاـي ٚ اوتفبؼٜ اق پٌٛه  ٚ پيٛـي ٌؽيؽ ثٙٛـ ٔىتمُ ثب پيبٔؽ ثىتفي ٘ٛال٘ي ٔؽت اـتجبٖ ؼاٌتٙؽ.اغتيبـي 

فبوتٛـٞبي ٔت١ؽؼي ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ثىتفي ؼـ ثيٕبـوتتبٖ ، وتجت    ًتيجِ گيزي ًْایي :

ـٞبي ٌٙبغتٝ ٌؽٜ، ثبيؽ ثٝ ٘تٛـ  افكايً ٔٛـتبِيتٝ ٚ افكايً َ٘ٛ ٔؽت ثىتفي ٔي ٌٛ٘ؽ. ثيٕبـاٖ ثب ـيىه فبوتٛ

 .ؼليمي خٟت ؼـٔبٖ ِطيص تطت ٘ٝف لفاـ ٌيف٘ؽ

 . پيّٛ٘ففيت، ،پپبٔؽ ،ٔؽت ثىتفي ٠فٛ٘ت اؼـاـي وّٕبت وّيؽي :  
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 همذهِ

ٜ  خٛاٖ ق٘بٖ ؼـ ثيٍتف وٝ اوت وّيٝ ٍِٙسٝ ٚ وّيٝ ٌبيٟ ثبوتفيبيي ٠فٛ٘ت يه ضبؼ پيّٛ٘ففيت ٔيٍتٛؼ.   ؼيتؽ

ٖ  ثيٍتتف  ٔيفٚ٘تؽ  ٌٕبـ ثٝ تٍػيُ ثفاي اثكاـٞب ٔفيؽتفيٗ فيكيىي ١ٔٚبيٙٝ ضبَ ٌفش ـ  ثيٕتبـا  ٞىتتٙؽ   تتت  ؼزتب

ٖ  ٚ ؼاـؼ ٚختٛؼ  ٕٞيٍٝ تمفيجب پّٟٛ ( ؼـؼ1ثبٌؽ.) ٘ؽاٌتٝ ٚخٛؼ ثيٕبـي اثتؽاي تت ؼـ اوت ٕٔىٗ ٞفزٙؽ  فمتؽا

َ  ٌفش ؼاـاي ثيٕبـ ؼـ اؼـاـ وبؼٜ آقٔبيً ثٛؼٖ ٔثجت  .ـاثفاٍ٘يكؼ ؼيٍف تٍػيُ يه ثٝ ٌه ثبيؽ آٖ  ٚ ضتب

ـ  اٌتف  تتب  ٌٛؼ اؼـاـٌففتٝ وٍت ثبيؽ ثيٕبـاٖ ؼـتٕبْ . ٔيٕٙبيؽ تبييؽ ـا تٍػيُ ٔٙٙجك، فيكيىي ١ٔبيٙٝ ٝ  ثيٕتب  ثت

ٝ  (empiric) تدفثتي  آ٘تي ثيتٛتيىي  ـليٕٟبي ُ  ـا ٔٙبوتت  ؼـٔتبٖ آ٘تتي ثيتٛتيىي    ٘ؽٞتؽ،  پبوتع  اِٚيت  ٍٔتػ

 (2ٕ٘بيؽ.)

ٔٙجٟ ٠فٛ٘ت ١ٕٔٛال ثّٛـت ثبالـٚ٘ؽٜ اق ٔثب٘ٝ ٔي ثبٌؽ أب ا٘تمبَ ٠فٛ٘ت ثتٝ ـٚي ٕٞتبتٛلٖ ٞتٓ  ٔتي تٛا٘تؽ      

اتفبق ثيفتؽ. اـٌب٘يىٓ ٞبي ٔىجت پيّٛ٘ففيت ضتبؼ  ١ٕٔتٛال ٕٞتبٖ اـٌب٘يىتٓ ٞتبي ٔىتجت ٠فٛ٘تت ٞتبي اؼـاـي         

اـٌب٘يىتٓ ٞتبي    E.coli  ،Klebsiella spp   ،Proteus spp  ،Enterococcus sppتطتب٘ي ٔي ثبٌتٙؽ .   

 ٌبيٟ ٞىتٙؽ . 

 (1ضبؼ ٚ ٔيكاٖ ٌيٛٞ آٟ٘ب : ) پيّٛ٘ففيت ٔىجت اـٌب٘يىٓ ٞبي

 )ق٘بٖ -ؼـِؽ ( 82 وِٛي اٌفيٍيب

 )ؼـِؽ ؼـ ٔفؼاٖ ( 73 پٙٛٔٛ٘يٝ وّجىي 

 )ؼـِؽ ؼـ ق٘بٖ( 2 /7 وبپفٚفيتيىٛ اوتبفيّٛوٛن

 )ؼـِؽ ؼـ ٔفؼاٖ ( 6 /2 وب٘ؽيؽا ٞبي ٌٛ٘ٝ

 )ؼـِؽ ؼـ ق٘بٖ ( 3 اق وٕتف ا٘تفٚوٛن ٌٛ٘ٝ ٞبي

 ٘بؼـ -  )ا٘تفٚثبوتف ٌٛ٘ٝ ٞبي يب پفٚتئٛن ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔثُ( ا٘تفٚثبوتفيبوٝ ٞب وبيف

 ٘بؼـ( (آئفٚليٙٛقا پىٛؼٚٔٛ٘ب

 ٘بؼـ( (آپ وٕب اٚـٜ ٌٛ٘ٝ ٞبي

 



 بررسي عًامل مؤثر بر پيامد درمان مبتاليان به پيلًوفريت حاد در بيماران بستري در بيمارستان بًعلي سيىا قزييه ...

3 

 ضٕ ت تىفاـ ٌٛ٘ؽٜ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔي تٛا٘ؽ ٔٙدف ثٝ ٔكٔٗ ٌؽٖ آٖ ٌفؼؼ . 

ثفاثتف ؼـ پىتفٞب ٌتبيٟ تتف اوتت ٚ       1.5ٞف وٙي ٔي تٛا٘ؽ اتفتبق ثيفتتؽ.٘ي ؼٚـاٖ ٘تٛقاؼي    پيّٛ٘ففيت ضبؼ ؼـ 

١ٕٔٛال ثب اثٙٛـٔبِيتي ٞبي ؼوتتٍبٜ اؼـاـي ٕٞفاٞتي ؼاـؼ.ٕٞسٙتيٗ ؼـ پىتفٞبي غتٙتٝ ٍ٘تؽٜ  ا٘ىتؽا٘ه ثتبالتفي         

٘ه پيّٛ٘ففيتت  ؼاـؼ.أب په اق يه وبٍِي ا٘ىؽا٘ه آٖ ؼـ ؼغتفٞب ثيٍتف اق پىتفٞب ٔيٍتٛؼ.ؼـ ثكـٌىتبِي ا٘ىتؽا    

ثبقتبثي اق ا٘ىؽا٘ه ٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـي ٔي ثبٌؽ ٚ ؼـ ق٘بٖ خٛاٖ ٌتبيٟ تتف ٔتي ثبٌتؽ.أب ؼـ وٟٙىتبِي ٚ وتٙيٗ       

 وبَ ا٘ىؽا٘ه پيّٛ٘ففيت ؼـ ق٘بٖ ٚ ٔفؼاٖ ثفاثف ٔي ٌٛؼ. 65ثبالي 

 ـيىه فبوتٛـٞبي ثفٚق پيّٛ٘ففيت ٌبُٔ ٔٛاـؼ قيف ٔي ثبٌؽ ..

  ٝاثٙٛـٔبِيتي ٞبي وبغتبـي وّي. 

 . وًٙ ٞب ٚ وٛ٘ؽال اؼـاـي 

 . پفٚوٝ ٞبي ٌؿاٌتٗ اوتٙت يب ا٘دبْ ؼـ٘بل 

 . ضبٍّٔي 

 . ؼيبثت ّٔيتٛن 

 . ٝويفٚق ِففاٚي اِٚي 

 . ثيٕبـاٖ ثب ١ٔف ويىتٓ ايٕٙي 

 . ٔثب٘ٝ ٘ٛـِٚٛليه 

بَ تٝبٞفات ثبِيٙي ايٗ ثيٕبـي ٔيتٛا٘ؽ ثىيبـ ٔتٙٛٞ اق وٕف ؼـؼ ٚ وٍت اؼـاـ ٔثجت تب وپىيه فِٕٛيٙب٘ت ثب ضت 

ٌفٚٞ ثيٕبـي ١ٕٔٛال وفيٟ ٚ ٕٞفاٜ ثب ٠ يٕي اوت وٝ ثٝ وتف٠ت ٘تي يته يتب ؼٚ      (٠8ٕٛٔي ثىيبـ ثؽ ، ثبٌؽ.)

ـٚق پيٍففت ٔي وٙؽ . ايٗ ٠ يٓ ٌبُٔ ؼـؼ يه ٘ففٝ يب ؼٚ٘ففٝ پّٟٛ يب وٛپفاپٛثيه يب وٕفؼـؼ ٔي ثبٌؽ . تت 

ٞي ؼاٌتٝ ثبٌؽ . ثي لتفاـي ، تٟتٛٞ ، اوتتففا٢ ، ثتي     ٔتغيف اوت أب ٔي تٛا٘ؽ ثٝ لؽـي ثبال ثبٌؽ وٝ ثب ِفق ٘يك ٕٞفا

وٝ اق ٠ يٓ ايٗ  hesitancyاٌتٟبيي ، ثب يب ثؽٖٚ ٚخٛؼ ٠ ئٓ ويىتىيت ٌبُٔ ؼيكٚـي ، ٕٞبزٛـي ٌفٚن ٚ 

ؼـِؽ ق٘بٖ خٛاٖ اتفبق ٔي افتؽ . ثيٕبـ ثؽضبَ ثٝ ٘ٝف ٔي ـوتؽ   30-40ثيٕبـي ٔي ثبٌٙؽ . ٕٞبزٛـي ٌفٚن ؼـ 

مي وّيٝ يه يب ٞفؼٚ وّيٝ ؼـؼ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ ٕٞسٙيٗ تٙؽـ٘ه ٔتٛوٗ وٛپفاپٛثيه ثتؽٖٚ  ٚ ٠ٕٛٔب ؼـ ِٕه ٠ٕ
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ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ثتٝ   ثيٕبـاٖ ؼـ آقٔبيٍٍبٞي ٚ ثبِيٙي ٞبي ٌبـؼيًٙ ٚخٛؼ ؼاـؼ .٘جمٝ ثٙؽي ؼليك تف يبفتٝ

 (1)  :ِٛـت قيف اوت 

 

 :حال ضزح

o ٓاؼـاـ وٛقي اضىبن فٛـيت، اؼـاـ، تىفـ ٔثُ( تطتب٘ي اؼـاـي ٔدبـي ٠ ي( 

o ٓپّٟٛ ؼـؼ ٔثُ( فٛلب٘ي اؼـاـي ٔدبـي ٠ ي( 

o ٓوىبِت اضىبن ِفق، تت، ٔثُ( ٠ٕٛٔي ٠ ي( 

o ٓؼَ ؼـؼ ثي اٌتٟبيي، اوتففا٢، تٟٛٞ، ٔثُ( ٌٛاـٌي ٠ ي( 

 

 :فيشیىي هعایٌِ

o تبويىبـؼي، ،)يٍفاؼ وب٘ت ؼـخٝ 38 اق ثيً ؼٔبي( تت 

o ٓغٖٛ فٍبـي و 

o اي ٟٔفٜ -اي ؼ٘ؽٜ قاٚيٝ تٙؽـ٘ه 

o وٛپفاپٛثيه يب ٌىٓ اضتٕبِي تٙؽـ٘ه 

 

 :آسهایطگاّي ّاي آسهَى

o ؼـ  وفيؽ ٌّجَٛ وىت ٞبي يب ٔيىفٚوىٛپي يب ٕٞبزٛـي پيٛـي اوتفاق، ِىٛويت آقٖٔٛ ثٛؼٖ ٔثجت

 اؼـاـ وبؼٜ آقٔبيً

o غٖٛ ٔطيٙي ٌىتفٜ ؼـ زپ ثٝ ٌيفت ثؽٖٚ يب ثب ِىٛويتٛق 

o اؼـاـ ؼـ ٔيّي ِيتف ٞف ؼـ وّٛ٘ي وبق ٚاضؽ 105 ضؽالُ ٔٛاـؼ ، ـٌؽ اق 15 - 30 ؼـ ٔثجت غٖٛ وٍت 

 وٍت
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٠ يٓ ؼـ وٛؼوبٖ غِّٛب ٚلتي وٛزىتف ٞىتٙؽ وٕتف اغتّبِي اوت ٚ وٍت اؼـاـ ثبيتؽ ثّتٛـت يته    

 ـويؽٌي ـٚتيٗ ؼـ ٘ٛقاؼاٖ تت ؼاـ يب ثؽضبَ ا٘دبْ ٌٛؼ .

ئٛـت ٌىٕي ، آپب٘ؽيىتيت ،  تٍػيُ افتفالي ٞبي پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٌبُٔ آثىٝ ٞبي ٌىٕي ، آ٘ٛـيىٓ ٞبي آ

٠ُّ ثفٚق ٌىٓ ضبؼ ، ٠ّتُ ثتفٚق وٕتفؼـؼ ، ؼيٛـتيىِٛيتت ، ضتبٍّٔي اوتٛپيته ، ا٘تؽٚٔتفيت ، اپيؽيتؽيٕيت ،         

ويىتتتيت ايٙتفويٍتتيبَ ، ٘ففٚوّىتتيٙٛق ، ٘ففِٚيتيتتبقيه ، اٚفٛـيتتت ، ٘ىتتفٚق پتتبپي ـي ، پفٚوتتتبتيت ، آثىتتٝ       

بِپٙميت ، ٠فٛ٘تت ٞتبي ٔٙتمّتٝ اق ـاٜ خٙىتي ، اٚـتفيتت ،      وٛـتيىٛٔؽٚالـي وّيٛي ، تفٚٔجٛق ٚـيؽ وّيٛي ، و

 ـيف وه ٚقيىٛاٚـتفاَ ٚ فيىتَٛ ٞبي ٚقيىٛ ٚاليٙبَ ٔي ثبٌؽ .

 

 تطخيص :

اق ٘ٝتف   dipstick: اؼـاـ ٠ٕٛٔب غيف ٌفبف ثب ثٛيي آقاـ ؼٞٙؽٜ ٔتي ثبٌتؽ . ٕٔىٙىتت ختٛاة      آ٘بِيك اؼـاـي

ٚخٛؼ غٖٛ ، پفٚتئيٗ ، ِىٛويت اوتفاق ٚ ٘يتفيت ، ٔثجت ثبٌؽ . ٕ٘ٛ٘ٝ اؼـاـ ثفاي ٔيىفٚوىٛپي ٚ وٍت ففوتبؼٜ 

ٔي ٌٛؼ .ٌفزٝ ٠ٕٛٔب اـتجبٖ ٚ ٕٞجىتٍي ١ٔيفي ثيٗ ٌؽت ٠ ئٓ ٚ ثبوتفيٛـي ٚخٛؼ ؼاـؼ . ٕ٘ٛ٘تٝ اؼـاـ تٟيتٝ   

 ت لفاـ ٌففتٝ ثبٌؽ  لبثُ لجَٛ اوت.ٌؽٜ ثٝ ٚويّٝ وٛ٘ؽ اؼـاـي ٘يك ؼـ ِٛـتيىٝ ؼـ ٔطُ ٔٙبو

، ٚ ٚيىىٛقيتٝ پ وٕب افكايً پيؽا ٔتي وٙٙتؽ . ٔٙب١ِتبت اغيتف ٍ٘تبٖ ؼاؼٜ       ESR  ،CRP:  ٔبـوف ٞبي اِتٟبثي

وبَ  2وبِٝ ٚ قيف  2پفٚوّىي تٛ٘يٗ ٘يك ثٝ ٠ٙٛاٖ يه ٔبـوف ثيِٛٛليه ؼـ تٍػيُ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ؼـ وٛؼوبٖ 

 لبثُ اوتفبؼٜ اوت .

FBS :  . ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ي وٙٛش ثبالـفتٝ ِىٛويت ٕٞفاٜ ثب ٘ٛتفٚفيّي ٔي ثبٌؽ 

 ؼـِؽ ثيٕبـاٖ ثب پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔثجت اوت . 12-20: ؼـ  وٍت غٖٛ

 

Imaging  : 

 Imaging             ؼـ ِٛـتيىٝ تتبثّٛي ثتبِيٙي يتب ٔتبـوف ٞتبي اِتٟتبثي لبثتُ ؼٚپّٟتٛ ثبٌتؽ . ٔب٘ٙتؽ ٍٔتى ت

ثيٕبـاٖ تِٛيٝ ٌؽٜ اوتت أتب ٠ّتي اِػّتَٛ ؼـ ثيٕتبـا٘ي وتٝ        وبغتبـي وٝ ٌبيٟ ٕ٘ي ثبٌؽ . ؼـ ٕٞٝ

پيّٛ٘ففيت ـاخ١ٝ  ؼاـ٘ؽ اِكأيىت ٚ ٕٔىٙىت ؼـ تٍػيُ ا٘ىؽاؼ  يب وًٙ ٞبي اؼـاـي وٕه  وٙٙؽٜ 

 ثبٌؽ .
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 CT-scan  اوپيفاَ ثب وٙتفاوت ثٟتفيٗ ـٚي ٌٙبوبيي ؼـ ثكـٌىبالٖ ؼـ ٌفايٙي ٔي ثبٌؽ وٝ ٌه ؼـ

اوتپيفاَ ثتؽٖٚ وٙتفاوتت ؼـ     CT-scanف ثيٕتبـي ٚغتيٓ تتف ٔتي ٌتٛؼ .      تٍػيُ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ يتب وتي  

 تٍػيُ ثيٕبـي ٔتٛوٗ تب ٌؽيؽ وبـثفؼ ؼاـؼ أب ؼـ ثيٕبـي غفيف تف ٕٔىٙىت ٘فٔبَ ثبٌؽ .

  ٚ ؼـ وٛؼوبٖ ا٘تػبة ثيٗ اِٚتفاوٌٛ٘ٛفافيCT-scan   . ٔي ثبٌؽCT-scan   ـٌٚي  ضىبن تف اوتت

 ٕٔىٙىت وٌٛ٘ٛفافي ـا يه ا٘تػبة ايٕٗ تف وٙؽ . أب ؼـ ١ٔفْ ا١ٌٝ لفاـ ٌففتٗ ؼـ آٖ

 ( اوىٗ ؼيٕف وبپتٛوٛوىيٙيه اويؽDMSA       ٝثفاي ؼيؽٖ خكئيتبت وتٛـتىه وّيتٝ ؼـ ٔتٛاـؼي وت )

 پيّٛ٘ففيت ـاخ١ٝ اتفبق ٔي افتؽ ثفاي ؼيؽٖ اوىبـ وّيٝ وبـثفؼ ؼاـؼ .

 MRI          ٘يتك ؼـ تٍتػيُ اوتىبـٞبي وّيتٛي وتبـثفؼ ؼاـؼ أتب ٕٔىٙىتت ٘يبقٔٙتؽ ا٘دتب ْsedation  ؼـ

وٛؼوبٖ ثبٌؽ . ؼـ ثكـٌىبالٖ ؼـ ِٛـتيىٝ ٌه ثٝ ٠فٛ٘ت وّيٝ ، تٛؼٜ ٚ يب ا٘ىؽاؼ اؼـاـي ٚخٛؼ ؼاـؼ 

 وبـثفؼ ؼاـؼ أب اوتفبؼٜ اق آٖ ثٝ ٠ّت ٌفاٖ ليٕت ثٛؼٖ ٚ ؼوتفوي وٓ ثٝ آٖ ٔطؽٚؼ اوت .

 . ثيٛپىي وّيٛي ٘يك ٘ؽـتب ؼـ تٍػيُ ٘ىفٚق پبپيّفي ثٝ وبـ ٌففتٝ ٔي ٌٛؼ 

 ىت تFairley    أفٚقٜ ثٝ ٠ّت ايٙىٝ ؼـ ثبـؼاـي يه ـٚي تٟبخٕي اوتت ٚ ؼـ آٖ وتٛ٘ؽ :Fairley 

ؼـٖٚ يه ؼوتٍبٜ اؼـاـي ثٝ تبقٌي ٠فٛ٘ي ٌؽٜ ثىبـ ٔي ـٚؼ ٘تؽـتب اوتتفبؼٜ ٔتي ٌتٛؼ .ايتٗ ـٚي ؼـ      

اوت وٕه  تٕيك ايٙىٝ آيب ٠فٛ٘ت ٔطؽٚؼ ثٝ ٔثب٘ٝ اوت ٚ يب ايٙىٝ ثٝ ؼـٖٚ وّيٝ ٞب ٘يك ا٘تٍبـ پيؽا وفؼٜ

وٙٙؽٜ اوت . ؼـ ايٗ ـٚي ٔثب٘ٝ ثٝ ٚويّٝ ي ٘ئٛٔبيىيٗ ٚ يب آ٘كيٓ ٞتبي فيجفيِٙٛيتيته ٌىتتٝ ٔتي ٌتٛؼ .      

ؼليمٝ ي ث١ؽ ٌففتٝ ٔي ٌتٛؼ. ؼـ ِتٛـت     30ٚ   20،  10وپه يه وٍت اؼـاـي ث فبِّٝ ؼـ ٠فْ 

ٔتبٖ وّيتٝ ٞتب    ٠فٛ٘ت ايكِٚٝ ي ٔثب٘ٝ ثبوتفيٛـي ثٝ وٙتؽي ثتبق ٔتي ٌتفؼؼ ، ٚ ؼـ ِتٛـت ٠فٛ٘تت ٕٞك      

 ثبوتفيٛـي ثٝ وف٠ت ثبق ٔي ٌفؼؼ .

 

 درهاى :

 . ؼـٔبٖ ٞبي ضٕبيتي : ٌبُٔ  اوتفاضت ،ؼـيبفت ٔبي١بت ثٝ ٔيكاٖ وبفي ٚ اوتفبؼٜ اق  ٔىىٗ ٞب ٔي ثبٌؽ 

     . ثىتفي ؼـ ثيٕبـوتبٖ : ثىيبـي اق ثيٕبـاٖ ثّٛـت وفپبيي لبثُ ؼـٔبٖ ٞىتٙؽ ٚ ايٗ ؼـٔتبٖ ايٕتٗ اوتت

 ثىتفي ثيٕبـاٖ ٌبُٔ :ا٘ؽيىبويٖٛ ٞبي 

o . اوتففا٢ ٌؽيؽ 
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o . ثيٕبـي ٞبي قٔيٙٝ اي اق خّٕٝ ؼيبثت ّٔيتٛن 

o ) ٍٗٙ٠ ئٓ وپىيه )ٌبُٔ تبوي پٙٝ ، تبوي وبـؼي ، ٞيپٛت 

o . ٖٛؼٞيؽـاتبوي 

o . ؼـؼ ٌؽيؽ ٚ ١ٔف ٚ ٘بتٛا٘ي 

o . ٝ٠ؽْ پبوع ثٝ ؼـٔبٖ اِٚي 

o . ا٘ىؽاؼ ؼـ ؼوتٍبٜ اؼـاـي 

o . اِيٍٛـي يب آ٘ٛـي 

o  ٌه ثٝ ٚخٛؼcomlication  . ٞب 

o . ٗتٍػيُ غيف ٕٔٙئ 

o . ٖ٠ؽْ تٙبثك ثب ؼـٔب 

o . پيٍيفي ٘بوبـآٔؽ 

o . ٠ٛؼ ٠ ئٓ ثٝ ٔطٓ لٟٙ آ٘تي ثيٛتيه 

 

ٔبٜ ثبيؽ ثىتفي ٌٛ٘ؽ . ؼـ وٛؼوبٖ ثكـٌتف تّٕيٓ ايٙىٝ ودب ؼـٔبٖ ٌتٛ٘ؽ ثىتتٍي ثتٝ     3تٕبٔي وٛؼوبٖ قيف 

بٟ٘ خؿة آ٘تي ثيٛتيه ٞب ٔي ٌٛ٘ؽ ) ٌبُٔ اوٟبَ ٚ ٌؽت ثيٕبـي ؼاـؼ ٚ ايٙىٝ ٌفايٙي ٚخٛؼ ؼاٌتٝ ثبٌؽ وٝ ٔ

 يب اوتففا٢ (

 

آ٘تي ثيٛتيه ٞب : ؼـ ٔؽتي وٝ خٛاة وٍت اؼـاـ ٚ ضىبويت ؼاـٚيي آٔبؼٜ ٔي ٌتٛؼ آ٘تتي ثيٛتيته تفاپتي     

ثتبـ   2ٔيّي ٌتفْ   250-500ـٚق )ثب ؼٚق  7-10تدفثي ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ . ثفاي ثكـٌىبالٖ ، ويپفٚفّٛوىبويٗ ثفاي 

اوتفبؼٜ ٔي ٌٛؼ . وفبِٛوپٛـيٗ ٞبي ٘ىُ  وْٛ  )ٌبُٔ وفيجٛتٗ ( ٘يك ٔي تٛا٘ٙؽ يه خبيٍكيٗ ثبٌتٙؽ ،  ؼـ ـٚق( 
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أب وٛآٔٛوىي و ٚ ثفاي ؼـٔبٖ تدفثي تِٛيٝ ٍ٘ؽٜ اوت . پفٚتٛوُ ٞبي ٔٙٙمتٝ اي ٘يتك آ٘تتي ثيٛتيته ٞتبي      

 ٙؽ ثىيبـ ٔتٙٛٞ ثبٌٙؽ .ٔٙبوت ـا ثف اوبن ٔمبٚٔت ٞبي ؼاـٚيي ؼـ ٞف ٔٙٙمٝ تِٛيٝ ٔي وٙٙؽ وٝ ٔي تٛا٘

يه ٍ٘فا٘ي وٝ ثٙٛـ تئٛـيىبَ ؼـ ٔٛـؼ وٛؼوب٘ي وٝ ثٝ وف٠ت ثٝ ٚويّٝ آ٘تي ثيٛتيه ٞبي ؼاغتُ ٚـيتؽي   

ؼـٔبٖ ٕ٘ي ٌٛ٘ؽ ؼـ اـتجبٖ ثب ٔٙدف ٌؽٖ ٠فٛ٘ت ثٝ اوىبـٞبي وّيتٛي ٚختٛؼ ؼاـؼ . ٞفزٙتؽ ٔٙب١ِتبت پيٍتٟٙبؼ      

 وفؼ٘ؽ وٝ اغّت وٛؼوبٖ ثٝ ِٛـت غٛـاوي ؼـٔبٖ ٌٛ٘ؽ .

 

خفاضي : ٕٔىٙىت خفاضي خٟت ؼـ٘بل وّيٝ يب آثىٝ ٞبي پفي ٘ففيه يب ثٝ ٔٙٝٛـ ـفٟ ا٘ىؽاؼي وٝ ٔٙدف ثٝ 

 ٠فٛ٘ت ٔي ٌٛؼ ، ا٘ؽيىبويٖٛ پيؽا وٙؽ .

 

 عَارض :

ايٗ ٠ٛاـْ ٠ٕٛٔب ؼـ ثيٕبـاٖ ثب ؼيبثت ّٔيتٛن ، ٘بـوبيي ٔكٔٗ وّيٛي ، ثيٕبـي ويىُ وتُ ، پيٛ٘تؽ وّيتٝ )    

 ٚ وبيف ١ٔٚيت ٞبي ١ٔف ايٕٙي . ايٗ ٠ٛاـْ ٌبُٔ :  AIDSَٚ ( ، ٔبٜ ا 3غِّٛب ؼـ ٘ي 

 وپتي وٕي .

 آثىٝ ٞبي پفي ٘ففيه . )ثيٍتف ؼـ اثٙٛـٔبِيتي ٞبي وّيٛي ٌبيٟ ٞىتٙؽ .(

آثىٝ ٞبي وّيٛي ، ٌبُٔ پيّٛ٘ففيت آٔفيكٔبتٛ )٘ؽـتب ففْ ٞبي تٟؽيؽ وٙٙؽٜ ضيبت ثتب ٘ىتفٚق ثتبفتي ٚ تدٕتٟ     

غِّٛب ؼـ زبلي ٚ ق٘تبٖ ٔىتٗ    -فٕبي پفي ٘ففيه ٚ ويىتٓ ٞبي خٕٟ وٙٙؽٜ اؼـاـي ٌبق ؼـ پبـاٍ٘يٓ وّيٝ ، 

 اتفبق ٔي افتؽ . -ؼيبثتيه ثب ا٘ىؽاؼ ؼوتٍبٜ اؼـاـي

 

 پفٌٚٙٛق :

قايٕبٖ پيً اق ٠ٛٔؽ ٔي تٛا٘ؽ ؼـ ق٘بٖ ثبـؼاـ اتفبق ثيفتؽ . اغّت وتبيف ثيٕتبـاٖ ثتؽٖٚ ثتف ختبي ٔب٘تؽٖ ٞتير        

 ٠بـٔٝ اي ثٟجٛؼ ٔي يبثٙؽ .
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 پيطگيزي :

ثيٕبـي ٠فٛ٘ي ٠ ٔت ؼاـ ٔجت  ٔي ٌٛ٘ؽ ثبيتؽ ٔتٛـؼ تٛختٝ     3پيٍٍيفي ؼـ ق٘ب٘ي وٝ ؼـ َ٘ٛ وبَ ثٝ ضؽالُ 

لفاـ ٌيفؼ . تفي ٔتٛپفيٓ ثٝ ٘ٛـ ٚويٟ اوتفبؼٜ ٔي ٌٛؼ . ؼـ وٛؼوبٖ اپفٚذ ـايتح فتفاٞٓ وتفؼٖ آ٘تتي ثيٛتيته      

باليي ثفاي ٠تٛاـْ لتفاـ ؼاـ٘تؽ . ) ٌتبُٔ     پفٚفي وتيه ؼـ آٖ ؼوتٝ اق وٛؼوب٘ي اوت وٝ ؼـ ١ٔفْ ـيىه ث

 (18ـيف وه ٚقيىٛاٚـتفاَ اثجبت ٌؽٜ ، ٠فٛ٘ت ٞبي ـاخ١ٝ  يب اوىبـ ٞبي وّيٝ ؼـ ٠ىه ثفؼاـي (  )

 

 ٠ٛؼ پيّٛ٘ففيت :

آٖ ؼوتٝ اق ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ؼاـاي ٌفايٗ قيتف ٞىتتٙؽ ؼـ ١ٔتفْ ٌتب٘ه ثيٍتتفي ثتفاي ٠تٛؼ        

 پيّٛ٘ففيت ٞىتٙؽ :

 ٔي ٌٛ٘ؽ ،non-Escherichia coli يٕبـا٘ي وٝ ؼزبـ ثبوتفيٕي ث

ضٕٛـ يٛـِٚيتيتبقيه يتب ٞيتؽـٚ٘ففٚق ؼـ ايتٗ ثيٕتبـاٖ ٚ خٙىتيت ٔتؿوف ٠تٛأّي ٞىتتٙؽ وتٝ ٌتب٘ه ٠تٛؼ             

 (5پيّٛ٘ففيت ـا ثبال ٔي ثف٘ؽ.)

 

ٞبي ايٗ ثيٕبـي . )ؼـ ٔٛـؼ ا٘ؽيىبويٖٛ پيّٛ ٘ففيت ضبؼ ٕٔىٙىت ٘يبق ثٝ ثىتفي ٌؽٖ ثفاي ؼـٔبٖ ؼاٌتٝ ثبٌؽ

( 4٘فف ؼـ ٞفوبَ ؼـايبِت ٔتطؽٜ تطت ؼـٔبٖ لفاـ ٔيٍيف٘ؽ. ) 250000ؼـ ٔٙب١ِبت ضؽٚؼ پيً اقيٗ ثطث ٌؽ .(

 % ٔٛاـؼ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٞٓ ثفاي تٍػيُ ٚ ٞٓ پيٍيفي ؼـٔبٖ وٕه وٙٙؽٜ اوت. ؼـٔب70ٖؼوت وٓ ؼـ  وٝ ٚ تت

ؼـ ٌفؼؼ. ثٟجٛؼي ثب٠ث وب٠ت48 - 72 ٜفف  ثبيؽ ٔٙبوت اق ٘فيك ؼاغُ ٚـيؽي تدفثي ٞبي ثيٛتيه آ٘تي ثب

ؼـ ِٛـت ثٟجتٛؼ   (7وب٠ت تػٕيٗ قؼٜ ٌؽٜ اوت. ) 34ٔتٛوٗ َ٘ٛ ٔؽت القْ خٟت لٟٙ تت ضؽٚؼ ٔٙب١ِبت 

ٔٙبوت القْ ٘يىت آ٘تي ثيٛتيه تب آغف ثّٛـت ٚـيؽي تكـيك ٌٛؼ ٚ ٔيتٛاٖ آ٘تتي ثيٛتيته ٞتبي غتٛـاوي ـا     

  .ضيبتي ثيٕبـ ـا اق ثيٕبـوتبٖ تفغيُ ٕ٘ٛؼٜ ؼـ ِٛـت ٠ؽْ ٚغبٔت ٠ ئٓ خبيٍكيٗ ٕ٘ٛؼ

ٔٙب١ِبت ٔػتّف ٍ٘بٍ٘ف ٠ؽْ تأثيف ٔٙفي تغييف وفيٟ آ٘تي ثيٛتيه ثٝ آ٘تي ثيٛتيه ٞبي غٛـاوي ؼـ ِتٛـت  

ـ  اٌف (6لٟٙ تت ٚ ثٟجٛؼ ١ٔٚيت ثبِيٙي ثيٕبـاٖ ثٛؼٜ اوت.) ْ  ي١ٙتي (٘يبثتؽ  ا٘تٝتبـثٟجٛؼ  ٔٙتبثك  ثيٕتب ً  ٠تؽ  وتبٞ

ٝ  ٚختٛؼ  ثبيؽ ،)ا٘ؽ ا٘دبٔيؽٜ تٍػيُ ثٝ وٝ ٚويىتٕيىي ١ٔٛٔي ٠ يٓ ٚ بٞ ٍ٘ب٘ٝ ثٟجٛؼ يب پيٍفٚ٘ؽٜ  اي ٠بـٔت

 ٌفؼؼ . ا٘دبْ ؼيٍف ٔٙبوت ٞبي ٚآقٖٔٛ ٌيفؼ لفاـ ٘ٝف ٔؽ لٛيب ؼيٍف تٍػيُ يه يب ضبؼ اقپيّٛ٘ففيت
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 ٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـي وٕپّيىٝ : –پيّٛ٘ففيت ٚ وًٙ ٞبي اؼـاـي 

ضبِت ٘بٌي اق وًٙ اؼـاـي ٔيجبٌؽ وٝ ؼـ ِتٛـتيىٝ ثتٝ وتٕت    پيّٛ٘ففيت ضبؼ يه ٠بـٔٝ ٌبيٟ ؼـ ا٘ىؽاؼ 

ٝ يوٕپّ تيت ّٛ٘ففيوٝ ثتب پ  يٕبـا٘ي% ث41 وپىيه يب ٌٛن وپتيه پيٍففت وٙؽ ٔيتٛا٘ؽ وٍٙؽٜ ثبٌؽ ٚ  يتفيثىت  ىت

ٔمبيىٝ ثيٗ ثيٕبـاٖ ثب ٌتٛن وتپتيه ٚ ثتؽٖٚ آٖ ٍ٘تبٖ     (5. )ىٙٙؽئ ؽايپ هيٌٛن وپت بي ؽيٌؽ هيوپى ٍٛ٘ؽئ

اغّت ؼـ وٗ ثبالتف ٚؼـ ِٛـت ٚخٛؼ ثبوتفيٕي اتفبق ٔي افتؽ. پيّٛ٘ففيت ضبؼ ثٙٛـ وّي ثٝ ؼاؼٜ ٌٛن وپتيه 

( ٠فٛ٘تت اؼـاـي  وٕپّيىتٝ ٠فتٛ٘تي اوتت وتٝ ؼـ ثيٕتبـاٖ ثتب        8ؼٚ ؼوتٝ وٕپّيىٝ ٚ غيف وٕپّيىٝ تمىيٓ ٔيٍٛؼ.)

ِيتي قٔيٙتٝ اي ٔىتجت   تٙبوتّي اتفتبق ٔتي افتتؽ ٚ اٌتف اثٙٛـٔتب      -اثٙٛـٔبِيتي وبغتبـي يب وبـوفؼي ويىتٓ اؼـاـي

 ٠فٛ٘ت اؼـاـي ؼـٔبٖ ٍ٘ٛؼ ، ٠ٛؼ ثيٕبـي ؼـ ٔؽت وٛتبٞي په اق ؼـٔبٖ ـا غٛاٞيٓ ؼاٌت.

يته وفايتفيتبي وٕتي خٟتت ٌٙبوتبيي ٔيىفٚثيِٛٛليته ٠فٛ٘تت          وّٙي ؼـ ٔيّي ِيتف 105ٚخٛؼ ؼوت وٓ 

ؼي ثيٕتبـاٖ ٚ اـٌب٘يىتٓ   اؼـاـي وٕپّيىٝ اوت.ؼـٔبٖ ٠فٛ٘ت اؼـاـي وٕپّيىٝ ثبيؽ ثب تٛخٝ ثتٝ تفتبٚت ٞتبي فتف    

 (15قٔيٙٝ اي ا٘دبْ ٌٛؼ.)

 

، غيفضبّٔتٝ  ، ثتؽٖٚ ٞتير     ق٘بٖ پفٜ ٔٙٛپٛقاپيكٚؼ ٞبي ويىتيت ضبؼ ٚ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ؼـ ق٘بٖ ٠ٕٛٔب ؼـ ٔيبٖ 

ٌٛ٘ٝ ٠ يٕي اق اثٙٛـٔبِيتي ؼوتٍبٜ اؼـاـي  غيفوٕپّيىٝ ٞىتٙؽ.ٌٙبغت ايٗ تفبٚت ٞب ؼـ ـإٞٙبيي ثفاي ا٘تػبة 

ثيٛتيه ٚ َ٘ٛ ٔؽت القْ ثفاي ؼـٔبٖ وٕته وٙٙتؽٜ اوتت. ٘تَٛ ؼٚـٜ ؼـٔتب٘ي ٘تٛال٘ي تتف ٚ آ٘تتي          ٘ٛٞ آ٘تي

تفبٚت تٙبٞفات پيّٛ٘ففيت وٕپّيىٝ ثيٛتيه ٞب ثب ٘يف اثف ٌىتفؼٜ تف ثفاي پيّٛ٘ففيت وٕپّيىٝ تِٛيٝ ٔي ٌٛؼ.

 ( 21ؾوف ٌؽٜ اوت.) 1ٚ غيف وٕپّيىٝ ؼـخؽَٚ 
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 ت ٚ ويىتيت وٕپّيىٝ ٚ غيف وٕپّيىٝتفبٚت تٝبٞفات پيّٛ٘ففي : 1خؽَٚ 

 ٔتغيف غيف وٕپّيىٝ وٕپّيىٝ

ٔفؼاٖ ، ق٘بٖ ، يب وٛؼوبٖ ثب ٌفايٗ 

فب٘ىٍٙبَ ، ٔتبثِٛيه يب آ٘بتٛٔيىتبَ  

وتتٝ ٕٔىٙىتتت ـيىتته ٌىىتتت    

ؼـٔبٖ يب ٠ٛاـْ خؽي ـا ثبال ثجتفؼ  

) اق خّٕٝ ا٘ىؽاؼ ، وًٙ ، ضبٍّٔي 

، خٙىتتيت ٔتتؿوف ، ؼيبثتتت ، ٔثب٘تتٝ   

٘بـوتتبيي وّيتتٛي،  ٘ٛـِٚٛليتته ، 

 ١ٔف ايٕٙي (

اففاؼ وبِٓ ، ق٘بٖ ثب لبثّيتت تطتفن   

ثتتتؽٖٚ ٞتتتير ٌٛ٘تتتٝ وتتتبثمٝ اي اق  

اثٙٛـٔبِيتي آ٘بتٛٔيىبَ يب فب٘ىٍتٙبَ  

 ؼوتٍبٜ اؼـاـي

 ثيٕبـ تيپيه

ويىتتتيت غفيتتف تتتب يٛـٚوپىتتيه  

 تٟؽيؽ وٙٙؽٜ ضيبت

 ٘يف ثبِيٙي ويىتيت غفيف تب پيّٛ٘ففيت ٌؽيؽ

وٝ ثىيبـ  ٠ يٓ ٚ ٍ٘ب٘ٝ ٞبي تيپيىي

ؼليتتك ٚ غيتتف ١ٕٔتتَٛ ٔتتي ثبٌتتٙؽ     

)ؼاٌتتتتٗ وتتتٛ٘ؽ اؼـاـي ، اغتتتت َ 

ضىي ، تغيييف ١ٔٚيت ٔٙتبَ( آ٘تبِيك  

اؼـاـي ٚ وٍتتتتتتتتت اؼـاـي القْ 

 ٞىتٙؽ .

آ٘بِيك اؼـاـي يتب وٍتت اؼـاـي ؼـ   

تٍػيُ ويىتيت ثٙٛـ ـٚتيٗ القْ 

ٕ٘تتتتي ثبٌتتتتؽ أتتتتب ؼـ تٍتتتتػيُ 

 پيّٛ٘ففيت ٔفٚـيىت .

 تٍػيُ

ٌبيٟ اوت أب  ٔمبٚٔت زٙؽ ؼاـٚيي

)ٔمبٚٔت پيً ثيٙي اوتوٕتف لبثُ 

ثتتٝ فّٛـٚويِٙٛتتٖٛ ٞتتب ٌتتبيٟ ٕ٘تتي   

 ثبٌؽ.(

ٌبيٟ اوت أب ٠ٕٛٔب لبثُ پيً ثيٙي 

 اوت .

 ٔمبٚٔت آ٘تي ٔيىفٚثيبَ

ثتتتفاي ويىتتتتيت : تفخيطتتتب ؼٚـٜ   

ـٚقٜ يتتتتتتب ثيٍتتتتتتتف  7ؼـٔتتتتتتب٘ي 

 فّٛـٚويِٖٙٛٛ ٞب

ثفاي ويىتيت : ـليٓ ٞتبي ؼاـٚيتي   

آ٘تي ٔيىفٚثيبَ وٛتتبٜ ٔتؽت غتٗ    

 اَٚ

 ؼـٔبٖ آ٘تي ٔيىفٚثيبَ تدفثي
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ثتتفاي پيّٛ٘ففيتتت : ؼاـٚٞتتبي آ٘تتتي 

ٚوتيٟ )اق خّٕتٝ   ٔيىفٚثيبَ ثب ٘يف 

تبقٚثبوتبْ ، يب وبـثبپٙٓ، -پيپفاويّيٗ

ثٝ أبفٝ ٚ٘ىٛٔبيىتيٗ ثتب ٞتف وتؽاْ     

اقيٗ ـليٓ ٞبي ؼاـٚيي( ا٘ ٠تبت  

ا٘ؽوي ؼـ ٔٛـؼ َ٘ٛ ٔؽت ؼـٔب٘ي  

ـٚق  14-21ؼـ ؼوتتتت اوتتتت أتتتب 

 ثٙٛـ وّي تِٛيٝ ٌؽٜ اوت .

اي پيّٛ٘ففيتتتتت : ؼاـٚٞتتتتبي  ثتتتتف

غتتٛـاوي غتتٗ اَٚ يتتب ـليتتٓ ٞتتبي 

آ٘تي ٔيىفٚثيتبَ ؼاغتُ ٚـيتؽي ثتٝ     

ـٚق ، ثىتٍي ثٝ ٌتؽت   5-14ٔؽت 

 ثيٕبـي ٚ ِكْٚ ا٘دبْ ثىتفي ، ؼاـؼ

 وٕتتتتف لبثتتتُ پتتتيً ثيٙتتتي اوتتتت .

ٕٔىٙىتتت ثتتٝ تٕٟيتتؽات ؼـٔتتب٘ي    

 ؼيٍفي اضتيبج ؼاٌتٝ ثبٌؽ .

ت ٚ ٘تتتَٛ ؼٚـٜ ثتتتب ؼـٔتتتبٖ ٔٙبوتتت

ؼـٔب٘ي تِٛيٝ ٌؽٜ  لبثُ پيً ثيٙتي  

اوتتت ، پبيتتؽاـي ٠ يتتٓ يتتب ٠تتٛؼ    

قٚؼـن اضتٕبَ ٚخٛؼ يه فبوتٛـ 

 وٕپّيىٝ ـا ثيبٖ ٔيىٙؽ .

 پبوع ثٝ ؼـٔبٖ

 

 پجّٛ٘ففيت ٚ ثفٚق ٔمبٚٔت ٞبي ؼاـٚيي:

ثتي ٔتي   ٠فٛ٘ت ٞتبي اؼـاـي اوتىتبثي اق خب١ٔتٝ ٌتبيٟ تتفيٗ ا٘ؽيىبوتيٖٛ تدتٛيك آ٘تتي ثيٛتيته ٞتبي تدف          

ثبٌؽ.افكايً ٌيٛٞ ٠فٛ٘ت ٞبيي وٝ تٛوٗ ثبوتفي ٞبي ٔمبْٚ ثٝ آ٘تي ثيٛتيه ايدبؼ ٔي ٌٛؼ ؼـٔبٖ تدفثي ايٗ 

 ٠فٛ٘ت ٞب ـا ٍٔىُ وفؼٜ اوت.

 

ؼـ ؼـٔبٖ ٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـي ، تفي ٔتٛپفيٓ/وِٛفبٔتٛوىبقَٚ ؼاـٚي تِٛيٝ ٌؽٜ ؼـ ؼـٔبٖ ؼـ خبيي اوت 

 Diseases Society of America ؼـِؽ اوت. )ثتف ٘جتك   10-20 وٝ ٌيٛٞ ٔمبٚٔت ٞبي ؼاـٚيي وٕتف اق

(IDSA) guidelines ؼـِؽ ثٝ  20( ٚ فّٛـٚويِٖٙٛٛ ٞب ؼاـٚٞبي ٔٙتػت ؼـ ٌفايٙي ٞىتٙؽ وٝ ٔمبٚٔت ثبالي

 ٚخٛؼ ؼاـؼ. تفي ٔتٛپفيٓ/وِٛفبٔتٛوىبقَٚ
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ـ      ثىتيبـي اق وٍتٛـٞبي    يه ٕٞفاٞي ثيٗ افكايً تدٛيك ويِٖٙٛٛ ٞتب ٚ افتكايً ٔمبٚٔتت ٞتبي ثبوتفيتبيي ؼ

) وتٝ ٌتبيٟ تتفيٗ      E.coliخٟبٖ ؼيؽٜ ٌؽٜ اوت.فبوتٛـ ٞبي ٕٞفاٞي وٙٙؽٜ ٔمبٚٔتت ثتٝ ويپفٚفّٛوىبوتيٗ ؼـ    

اـٌب٘يىٓ ٔىجت ٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـي اوت وٝ ؼـ آٟ٘ب ٔمبٚٔت ؼاـٚيي ؼيؽٜ ٌؽٜ اوت ( ٌبُٔ اثٙٛـٔبِيتي ٞتبي  

، ٠فٛ٘تتت اؼـاـي وٕپّيىتتٝ ٚ وتتبثمٝ ؼـٔتتبٖ لجّتتي ثتتب  وتتبَ ، وتتٛ٘ؽال اؼـاـي  65ؼوتتتٍبٜ اؼـاـي ، وتتٗ ثتتبالي 

 (16فّٛـٚويِٖٙٛٛ ٞب ٔي ثبٌؽ.)

 

ثٙب ثفايٗ ؼـٔبٖ ثيٕبـي ٞبي ٠فٛ٘ي ثٝ ٠ّت ٚخٛؼ پيٍففت ٔمبٚٔت ٞبي ؼاـٚيي ،  ٞٙتٛق ٞتٓ ٔىتبِٝ ٟٔتٓ ٚ      

٘بغٌٛبيٙؽ ثفٚق ٠فٛ٘ت تٛوٗ ٔيىفٚاـٌب٘يىٓ ٞبي ٌفْ ٔٙفي ٔمبْٚ يه پيبٔؽ   (21زبًِ ثفاٍ٘يكي ٔي ثبٌؽ.) 

ؼـٔب٘ي ٔيجبٌؽ ٚ ؼـ ِٛـت خؽا ٌؽٖ ايٍٙٛ٘ٝ ٔيىفٚاـٌب٘يىٓ ٞب الؽأبت ؼـٔب٘ي ٔٙبوت ) تغييف آ٘تتي ثيٛتيته   

ٞبي اِٚيٝ ( ثبيؽ ثىف٠ت ِٛـت ٌيفؼ. ؼـ ٔٙب١ِبت ٔػتّف ثفٚق ٠فٛ٘تٟبي ٘بٌي اق ٔيىفٚاـٌب٘يىتٓ ٞتبي ٌتفْ    

ٍفتت ٞكيٙتٝ ٞتبي ثىتتفي ثيٕتبـاٖ ٘يتك ٕٞتفاٜ ثتٛؼٜ         ٔٙفي ٔمبْٚ ٠ ٜٚ ثف اقؼيبؼ َ٘ٛ ٔؽت ثىتفي ثب افكايً ٞٙ

 ( 3اوت.)

 

 پيّٛ٘ففيت ؼـ ضبٍّٔي :

تتٛاٖ ثتٝ وتٝ     يٞىتٙؽ.٠فٛ٘ت ـا ٔت  يضبٍّٔ ي٠بؼ يٞب ي( اق ٌففتبـUTI)ياؼـاـ ئدبـ يايٗ ٠فٛ٘ت ٞب 

 ٕ٘ٛؼ:  ٓي٘ٛٞ تمى

 ( ASBثؽٖٚ ٠ ٔت ) يٛـي ي. ثبوتف1

   تيىتي. و2

  تيّٛ٘ففٚي. پ3

 

ٚ اضتٕتبَ اـتجتبٖ آٖ ثتب     تيت ّٛ٘ففيآٖ ثٝ پ ٍففتي٘ٛٞ ثٛؼٜ ٚ ثٝ ٠ّت غٙف پ ٗيتف ٌبيٟ ASBوٝ  ٗ،يا ٗيث اق

.ثتبـؼاـي ، ٔيتكاٖ ثتفٚق ثتبوتفيٛـي ثتؽٖٚ       ثب ٚقٖ وٓ، ٔٛـؼ تٛخٝ اوت يقٚؼتف اق ٠ٛٔؽ ٚ تِٛؽ ثسٝ ٞب ٕبٖيقا

ٌتيٛٞ   (٠20 ٔت ـا ٘ىجت ثٝ اففاؼ غيف ثبـؼاـ افكايً ٕ٘ي ؼٞؽ أب غٙف تجؽيُ آٖ ثٝ پيّٛ٘ففيت ـا ثبال ٔي ثفؼ .)

% ٚ ضؽاوثف آٖ ؼـ وٝ ٔبٞٝ اَٚ ٍٔبٞؽٜ ٔي ٌتٛؼ. ٌتيٛٞ ويىتتيت     2 -11ثبوتفيٛـي ثؽٖٚ ٠ ٔت ؼـ ضبٍّٔي 
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ؼـ وتٝ   "% ثٛؼٜ ٚاوثتفا 1-5/2ٔبٞٝ ؼْٚ ضبٍّٔي ٍٔبٞؽٜ ٔي ٌٛؼ. ٌيٛٞ پيّٛ٘ففيت ضبؼ  3% ٚ ثيٍتف ؼـ 5/1ضبؼ 

ٔبٞتتس وتتْٛ ؼيتتؽٜ ٔتتي ٌتتٛؼ. ٠فٛ٘تتت ؼـ پيّٛ٘ففيتتت ١ٕٔتتٛال ثّتتٛـت ثبالـٚ٘تتؽٜ اق ٔثب٘تتٝ ، ثتتؽ٘جبَ ـيف وتته   

ٓ غبِتت  ( ٠ ٔت اِّي وٕف ؼـؼ  ٚ ؼـؼ ٌىٓ  اوت ٚ اـٌب٘يى9ٚقيىٛاٚـتفاَ ؼـ ٘ي ضبٍّٔي اتفبق ٔي افتؽ.)

 ٓٞE.coli لٟٙ تتت ؼـ پيّٛ٘ففيتت ضتبؼ     يٚ ٔؽت قٔبٖ القْ ثفا يضبٍّٔ ٕىتفيتف ٗئي ثبٌؽ. ؼـ ق٘بٖ ثبـؼاـ ث

لٟٙ تت ؼـ پيّٛ٘ففيت ـا  ي، ٔؽت قٔبٖ القْ ثفا يپيً اق ثىتف هيٛتيث ئّفف آ٘ت يٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ِٚ ياـتجب٘

 (9٘ٛال٘ي تف غٛاٞؽ وفؼ.)

 

تفيٛـي ثؽٖٚ ٠ ٔت ٚ ؼـٔبٖ ِطيص آٖ ٔي تٛاٖ ٌيٛٞ پيّٛ٘ففيتت ضتبؼ ـا اق   ثب ٌٙبوبيي ثٝ ٔٛلٟ ٔٛاـؼ ثبو 

 % وبًٞ ؼاؼ. 3% ثٝ 25

 

٘ٛـ ثب تٍػيُ ٚ ؼـٔبٖ ثٝ ٔٛلٟ پيّٛ٘ففيت ضبؼ اق ثىيبـي اق ٠ٛاـْ خٙيٙتي ٚ ٔتبؼـي آٖ ٔتي تتٛاٖ      ٕٞيٗ

يتف پتفٜ ٘بتتبَ أتفي ثبثتت      خٌّٛيفي ٕ٘ٛؼ. اـتجبٖ ثيٗ پيّٛ٘ففيت ثب پفٜ ٔبزٛـيتي ٚقٖ وٓ ٔٛلٟ تِٛؽ ٚٔفي ٚٔ

 . ـا ٍٔػُ ٔي ٕ٘بيؽ يٌؽٜ اوت. ايٗ ٔىأِٝ ِكْٚ پيٍٍيفي اق ٠فٛ٘تٟبي ؼوتٍبٜ اؼـاـي ؼـ ضبٍّٔ

 

 :ضبّٔٝ  فيغ يؼـ غب٘ٓ ٞب ٠فٛ٘ت اؼـاـي -1

اوتت. ؼـ ٘تَٛ    ٠فٛ٘تت اؼـاـي اق خٙه ٔؿوف ؼـ غٙف  ٍتفيث يثٝ خك ؼٚـاٖ ٘ٛقاؼ ئٛ٘ث ؼـ ٞف وٙ خٙه

 ٗيٍتتف يختٛاٖ ث  يثبٌتؽ. غتب٘ٓ ٞتب    يتفبٚت خٙه ؼـ غب٘ٓ ٞب ؼـ ضؽاوثف ؼـخٝ ٔت  ٗيا ،يٌؼٞٝ وٝ ٚ زٟبـ ق٘ؽ

ٔ  هيـا ؼاٌتٝ ٚ ثٝ ٘ٛـ ٔتٛوٗ  ٠فٛ٘ت اؼـاـيٚلٛٞ  ٌتٛ٘ؽ. ـاٜ ١ٕٔتَٛ    ي٠فٛ٘تت ؼزتبـ ٔت    هيت  بٖيت وتبَ ؼـ 

تٟبخٓ ثٝ ٔثب٘ٝ اوت. ٠ٛأُ  تبي( ٚ ٟ٘بٛـتفاي) ٍبثفاٜي( ٚ ٠جٛـ اق پٙئْٛي)پف ب٘ؽٚـاٜيٞب اق ٔ يثبال ـفتٗ ثبوتف ٘ت٠فٛ

ـ  ْٛيتّ ياتّبَ ثٝ اپ يـا ثفا يبوِٛيٍياق ا٘ٛاٞ اٌف يث١ٕ ييتٛا٘ب ؽيپيىِٛيٌّ يزىجٙؽٌ  ًيافتكا  ياؼـاـ ئدتب

وٙٙتؽ. ٠فٛ٘تت ٞتب غبِجتب ؼـ لىتٕت       ئت  دتبؼ يـا ا ٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـي ٗيٍتفيٞب ث ٝي٘ٛٞ وٛ ٗيؼٞٙؽ ٚ ِؿا ا ئ

 يضبِت ثتبالتف ـفتتٝ ٚ ثتٝ لىتٕت ٞتب فٛلتب٘       كيتٛا٘ٙؽ اق ٘ف ئ يٌبٞ ئب٘ٙؽ ِٚ ئ يثبل يؼوتٍبٜ اؼـاـ يتطتب٘

غتٖٛ   بٖيت ثٝ ٘ؽـت اق ٍٔٙتب  خف  يٌٛ٘ؽ. ٠فٛ٘ت ٞب ؼـ ؼوتٍبٜ اؼـاـ تيّٛ٘ففيٚ ثب٠ث پ ؽٜيـو يؼوتٍبٜ اؼـاـ

 ٞىتٙؽ. 
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 ياپت  يٞتب ؼاـا ؼـِؽ غب٘ٓ  ىتيؼـ ١ٔفْ غٙف ٞىتٙؽ. ؼٜ تب ث ٍتفيث ٠فٛ٘ت اؼـاـي دبؼيا ياففاؼ ثفا يث١ٕ

زىجٙؽ ٚ ِؿا  ي( آوبٖ تف ثٝ آٖ ٔياؼـاـ ئدبـ يقا ثفا يٕبـي)ث هيٛـٚپبتٛل٘ي يبوِٛيٍيٞىتٙؽ وٝ اٌف يٛٔيتّ

ـا ؼاٌتٝ ثبٌؽ ٍ٘تبٖ ؼٞٙتؽٜ     ٠فٛ٘ت اؼـاـيوٝ وبثمٝ ضؽالُ ؼٚ  يثبٌٙؽ. ٌػّ ئ ٠فٛ٘ت اؼـاـئىت١ؽ  ٍتفيث

٠ٛأتُ غٙتف    فيثبٌتؽ. وتب   يث١تؽ  ؽيٌؽ يوٙٙؽٜ ٠فٛ٘ت ٞب ييٍٍٛيتٛا٘ؽ پ ياوت ٚ ٔ ْٛيتّ ي٘ٛٞ اپ ٗيؼاٌتٗ ا

 يٞب ىٓياوت وٝ غٙف آِٛؼٜ ٌؽٖ ٔثب٘ٝ ثب اٚـٌب٘ يٙيٌبُٔ ٌفا ٠فٛ٘ت اؼـاـي يٌٙبغتٝ ٌؽٜ ثفا يىيِٛٛليكيف

ؼٞؽ. . وبًٞ لؽـت ؼفب٠ي قٖ ضبّٔٝ ث١ ٜٚ تغييفات فيكيِٛٛليه ويىتٓ اؼـاـي ؼـ  ئ ًيؼٚ ـاٜ ـا افكا بٖئ

 يضيٗ ضبٍّٔي ٘ٝيف وبًٞ تٛ٘ٛويتٝ ضبِجٟب ٚ ٔثب٘ٝ ، وبًٞ پفيىتبِتيىٓ ضبِجٟتب ، ٞيتؽـٚاٚـتف ،  ثتٝ ٔٛلتٟ غتبِ     

ٝ  ٘ىفؼٖ ٔثب٘ٝ يوبُٔ غبِ بي٘ىفؼٖ ٔثب٘ٝ  ـ   يؼٚ ٠ّتت ٠تبؼ   وت ضبّٔتٝ ـا ٔىتت١ؽ    ، قٖ ٞىتتٙؽ  اوتتبق )تٛلتف( اؼـا

ؼـ غتب٘ٓ ٞتب ـا ثتٝ ٘تٛـ      ٠فٛ٘تت اؼـاـي  ٙتف ثٛؼٜ ٚ غ ٗيٌفا ٗياق ا ي ؼيٍفىي يخٙى تي٠فٛ٘ت ٔي ٕ٘بيؽ ف١بِ

 ؼٞؽ.  ئ ًيافكا تيف١بِ كاٖيٚاثىتٝ ثٝ ٔ

 

 : يؼـ ضبٍّٔ ٠فٛ٘ت اؼـاـي -2

 : يِٛٛلئ ؽي. اپ1

ؼـ ٞف  ىٓياٚـٌب٘ هياق  يؼٞٙؽٜ وِٛٛ٘ ُيٚاضؽ تٍى 105 اق ًيلبثُ تٛخٝ ٠جبـت اق ضٕٛـ ث يٛـي يثبوتف

ٌ  تيت ( ثب ـ٠بmid – stream) ٝيٕ٘ٛ٘ٝ اؼـاـ اق ٚوٗ تػّ تفيِ يّئ ٌ  يفيخّتٛ ( clean - cateh) ياق آِتٛؼ

لبثتُ تٛختٝ ؼـ    يٛـي يوتف٠جبـت اق ضٕٛـ ثب ASB٘ؽاٌتٝ ثبٌؽ.  بيٚخٛؼ ؼاٌتٝ ٚ  يآِٛؼٌ ٓيثبٌؽ زٝ ٠  ئ

 يضبّٔٝ ف١بَ اق ِطبٚ خٙى فيآٖ ؼـ غ ٛٞيثٝ ٌ ٝيٌج يؼـ ضبٍّٔ يٛـي يثبوتف ٛٞياوت. ٌ ياؼـاـ ٓي٠  بةيغ

ؼـ  كاٖيت ٔ ٗيت ٌتٛ٘ؽ. ا  ئت  هيٛـي يثبوتف يؼـِؽ غب٘ٓ ٞب ؼـ َ٘ٛ ضبٍّٔ 7تب  4اوت. ٔٙب١ِبت ٍ٘بٖ ؼاؼٜ وٝ 

ٚ ثفاثف اوتت.  ؼ بثتئجت  ثب ؼ بيٌىُ  يؼاو تيتفٚويثب اـ ٗييپب يؼت التّب  ياق ٔفؼْ اق ٘جمٝ اختٕب٠ ييٌفٜٚ ٞب

 ئت  يؼـ َ٘ٛ ضبٍّٔ يٛـي يؼـ غٙف اثت  ثٝ ثبوتف ٍتفيؼاٌتٝ ثبٌٙؽ ث ٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـيوٝ وبثمٝ  ييغب٘ٓ ٞب

 ثبٌٙؽ.  

ـ   ُياوت ٚ ِتؿا تٍتػ   ٗئبؼـ ٚ خٙ يلبثُ تٛخٝ ثفا ييٕٞفاٜ ثب ٠بـٔٝ قا يٛـي يثبوتف ٝ يثتٝ ٔٛلتٟ آٖ ٚ   ٍت

 وٙؽ.  ئ ٍففتيپ تيّٛ٘ففيغبِجب ثٝ پ ASBضبّٔٝ  ئٟٓ اوت. ؼـ غب٘ٓ ٞب يؼٚـاٖ آثىتٙ يوفؼٖ آٖ ثفا
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 : يؼـ ضبٍّٔ ؼوتٍبٜ اؼـاـي هيِٛٛليكي/ ف هيآ٘بتٛٔ فاتيي. تغ2

ـا  ٠فٛ٘تت ٞتبي اؼـاـي  ٌتٛؼ وتٝ غٙتف     يٚأص ٔت  فييتغ ٗئتطُٕ زٙؽ ؼوتٍبٜ اؼـاـي يؼٚـاٖ ضبٍّٔ ؼـ

ِٛ  ئ ًيافكا ٍ    ًياؼـاـ ثتٝ ٠ّتت افتكا    ؽيت ؼٞٙتؽ. اٚال ت  ٖٛيّتفاوت يوتف٠ت ف  ًيٚ افتكا  يضدتٓ غتٖٛ ؼـ ضتبّٔ

 يؽٞبيٚ ثبال ثٛؼٖ غّٝت اوت  يضبٍّٔ يىٛقٚـيثٝ ٠ّت ٌّ ياؼـاـ ؼٚـاٖ ضبٍّٔ بيٌٛؼ ٚ ثب٘ ئ بؼيق يٌّٛٔفِٚ

ـ  فيٞب اوت. ثبِثب ضبِت ٞب تطت تبث يثبوتف يثفا يوٍت ثٟتف ٗئط ٙٝيأ ي ٞٛـٖٔٛ ٞب ٌٍبؼٜ ثٛؼٜ ٚ ـضٓ ثتك

غتب٘ٓ ضبّٔتٝ    هيت ؼـ ٘فف ـاوت ٌٛؼ. ثٝ ٠ ٜٚ ٔثب٘تٝ   مٜيتٛا٘ؽ ٔٛخت ا٘ىؽاؼ فب٘ىٍٙبَ ضبِت ٞب ثٝ ٚ يٌؽٜ ٔ

اثتفات ؼـ ٔدٕتٛٞ    ٗيت ؼاـؼ. ا ؽٖآٖ ثىٙؽ ؼٚ ثفاثف ضبِت ٘فٔبَ ضدتٓ پتف ٌت    ٝيثٝ تػّ بقيلجُ اق آٖ وٝ اضىبن ٘

وٙٙتؽ ٚ غتب٘ٓ ضبّٔتٝ ـا ٔىتت١ؽ      يـا فتفاٞٓ ٔت   يـٌتؽ ثتبوتف   يثتفا  ئٙبوتج  ٗيٌؽٜ ٚ ٔط ئٙدف ثٝ ـوٛؼ اؼـاـ

 وٙٙؽ.  ئ تيّٛ٘ففيثبال ـٚ ٚ پ ياؼـاـ يٞب ٠فٛ٘ت

 

 ؼـ پيّٛ٘ففيت ضبٍّٔي : يِٛٛليىفٚثي. 3ٔ

 يٞىتتٙؽ وتٝ ؼـ غتب٘ٓ ٞتب     ييٌٛ٘ؽ اغّت ٕٞبٖ پبتٛلٖ ٞب يوٍت ؼاؼٜ ٔ يوٝ ؼـ َ٘ٛ ضبٍّٔ ييٞب پبتٛلٖ

ؼـ  ي١يٌٛ٘ؽ وٝ ثٝ ٘ٛـ ٘ج ئ دبؼيا ييٞب يثبوتف ّٝيثٝ ٚو ـاـي٠فٛ٘ت ٞبي اؼ ٍتفيٌٛ٘ؽ. ث ئ بفتيضبّٔٝ فيغ

ٝ ( يٕبـوتتب٘ يث فيت وىتت ٌتؽٜ اق اختٕتبٞ )غ    ٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـيؼـِؽ  90 بي 80 جبيوِٖٛٛ وبوٗ ٞىتٙؽ. تمف  ثت

ٓ ياٚـٌب٘ فيٌتٛ٘ؽ. وتب   ئت  دبؼيا E. coli ّٝيٚو ٚ  بيت پٙٛٔٛ٘  ئثتُ ا٘تٛاٞ پفٚتئتٛن، وّجىت     يٌتفْ ٔٙفت   يٞتب  ىت

 يٕتبـا٘ يث بيت  ٛةيت ١ٔ يٕٙيا ىتٓيثب و ٕبـاٖيوٙٙؽ ٍٔف ؼـ ث ي٠فٛ٘ت ٔ دبؼيوٕتف ا يّيغ ٙٛقايوٛؼٚٔٛ٘بن آئفٚل

 ؼاٌتٝ ا٘ؽ.  ياؼـاـ يوٝ وٛ٘ؽ ؼاغُ ٔدبـ

اٚـئتتتتٛن،  ّٛوٛوٛنياوتتتتتبف تٛن،يوتتتتبپفٚف ّٛوٛوٛنيٌتتتتفْ ٔثجتتتتت، اوتتتتتبف يٞتتتتب ىتتتتٓياٚـٌب٘ اق

 ٠فٛ٘ت ٞتبي اؼـاـي وٕتف ٔىجت  يٞىتٙؽ ِٚ ٛـٚپبتٛلٖي ْٛيٚ ا٘تفٚوٛوٛن فبو Bٌفٜٚ  يٞب اوتفپتٛوٛوٛن

ؼـ  ٠فٛ٘تت ٞتبي اؼـاـي  ٞفٌتك ثب٠تث    جتب يؼـ ـٚؼٜ ٚختٛؼ ؼاـ٘تؽ ٚ تمف   ٍتفيث يٞٛاق يث يٞب يثبٌٙؽ. ثبوتف ئ

ٞب  ؼـِؽ اؼـاـ غب٘ٓ 15تب  10تٛاٖ اق  يٞب ـا ٔ ىٓياٚـٌب٘ ٗيا يؼـ ؼٚـاٖ ضبٍّٔ يِٚ ٛ٘ؽٌ يضبّٔٝ ٕ٘ يٞب غب٘ٓ

 وٍت ؼاؼ.
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 : ٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـي. ٠ٛاـْ ٚ ٠ٛالت 4

ٚلٛٞ  يٌٛؼ ِٚ يضبّٔٝ ضبُِ ٔ فيغ يوبؼٜ ؼـ غب٘ٓ ٞب ٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـياق  تيّٛ٘ففياٌف زٝ ثٝ ٘ؽـت پ

ٔؽاْٚ  يٛـي يوٝ ؼـٔبٖ ٍ٘ٛ٘ؽ ثبوتف يضبّٔٝ تب ٔٛل١ يؼـِؽ اوت. غب٘ٓ ٞب 4تب  1ضؽٚؼ يآٖ ؼـ ٕٔٗ ضبٍّٔ

ٝ يٚ ـ ASBٔب٘تؽ. ثتب وٍتف     ئ يوٍت ٔثجت ثبل يٖ ٍ٘ؽٜ ؼـ تٕبْ ؼٚـاٖ آثىتٙؼـٔب ٕبـاٖيؼاٌتٝ ٚ ؼـ اوثف ث  ٍت

 يٌؿٌتٝ اق آٖ وٝ ٔ ASBاق ا٘ ٠بت،  يٌٛؼ. ثٝ ٔٛخت ث١ٕ يوٓ ٔ تيّٛ٘ففيغٙف پ يٛـي يوٗ وفؼٖ ثبوتف

ؼٞتؽ.   يقٚؼتف اق ٠ٛٔؽ ٚ تِٛؽ ٘ٛقاؼ ثب ٚقٖ وٓ لفاـ ٔت  ٕبٖيوٙؽ، ٔبؼـ ـا ؼـ غٙف قا ٍففتيپ تيّٛ٘ففيتٛا٘ؽ ثٝ پ

ف١بال٘ٝ  ؽيثب ASBضبّٔٝ  يٌٛؼ وٝ ؼـ غب٘ٓ ٞب ئ ٝياـتجبٖ ٌٙبغتٝ ٍ٘ؽٜ اوت. ثٝ ٞف ضبَ تِٛ ٗيا ىٓئىب٘ يِٚ

 ٌؽٜ ٚ ؼـٔبٖ ٌٛ٘ؽ.  ٗياوىف

 

 ٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـي : ٓي. ٠ 5

ـ   ي)ؼـؼ٘تبو  يكٚـيت ثتٝ ِتٛـت ؼ   تيىتيو )ٚختٛؼ غتٖٛ ؼـ اؼـاـ(، تىتفـ اؼـاـ،     ياؼـاـ وتفؼٖ(، ٕٞتبزٛ

 يوٝ تٕفوك ٠فٛ٘ت ثٝ لىٕت فٛلتب٘  يٕيوٙؽ. ٠  يثفٚق ٔ يفٛق ٠ب٘ٝ ا ي٘بـاضت بياؼـاـ  ٝيتػّ ياضىبن ٘بٌٟب٘

 ٓيت ٠  ٗيت ٞىتتٙؽ. ا  وتتففا٢ ا بيت ؼٞٙؽ ٌبُٔ ٚخٛؼ تت، ِفق، ؼـؼ ٌتىٓ ٚ ؼـؼ پّٟتٛ    يـا ٍ٘بٖ ٔ يؼوتٍبٜ اؼـاـ

ثتف ٠فٛ٘تت    ئجٙت  ٓيت ؼـِؽ ق٘بٖ ثب ٠  30اق  ًيؼوتٍبٜ ٞىتٙؽ. ث ي٠فٛ٘ت لىٕت فٛلب٘ هيؼاَ ثف  هيىتٕيو

ٖ يث 3/1اق ٔٙب١ِتبت، تتب    يؼاٌتٝ ثبٌٙؽ ٚ ؼـ ث١ٕ يٛيوّ يتٛا٘ٙؽ ٌففتبـ ئ يؼوتٍبٜ اؼـاـ يلىٕت تطتب٘  ٕتبـا

 تت ٚ ؼـؼ پّٟٛ ؼاٌتٝ ا٘ؽ. يـاـؼوتٍبٜ اؼ يلىٕت تطتب٘ ئجت  ثٝ ٠فٛ٘ت ٞب

 

 : يؼـ ضبٍّٔ ٠فٛ٘ت اؼـاـي اوىفيٗ. 6

 يىفٚوتىپ ئ يٚ ثفـوت  dipstickوتٝ ٌتبُٔ    urinalysisضبّٔتٝ اق   فيغ يؼـ غب٘ٓ ٞب UTI ُيتٍػ يثفا

( ؼـ اؼـاـ ـا LEاوتتفاق )  تيٚ ِٛوٛو تيتفيوٝ ٚخٛؼ غٖٛ، ٘ dipstickٌؽٜ اؼـاـ اوت،  فٛليٕ٘ٛ٘ٝ وب٘تف هي

وٍتؽ. ثتٝ    يَ٘ٛ ٔت  مٝيؼل 5تىت وٕتف اق  دٝيٕ٘ٛ٘ٝ تب ا٠ ْ ٘ت يٚـوٙؽ ـٚي وبؼٜ ثٛؼٜ ٚ اق خٕٟ آ ئ يثفـو

 هيت ٚخٛؼ  LEثبٌؽ. تىت  يـٚي ضىبن ٕ٘ ASBٍٔػُ وفؼٖ  يتىت ثفا ٗي، ا٠ASBّت ٘جٛؼ اِتٟبة ؼـ 

ٚ ت١تؽاؼ   ٓيت ٌتؽت ٠   ٗيوٙتؽ. اضتٕتبال ثت    ي( ـا ٍٔتػُ ٔت  WBCsغتٖٛ )  ؽيوف ياوتفاق ٔٛخٛؼ ؼـ وَّٛ ٞب

 يٞىتٙؽ. ٔثجت وبؾة ٔ يؼوتٍبٜ اؼـاـ ٟبةٚخٛؼ ؼاـؼ زٖٛ ٞف ؼٚ ٔفثٖٛ ثٝ اِت يٞب ؼـ اؼـاـ اـتجب٘ تيِٛوٛو

 يثتبال  PHثتب   كيت ٚ ٘ ييبيؽيت و ٔ تيت ٛـتفيٞتب اق   تيٚ ِٛوٛو ٙبَيٚال يٞب تيثب ِٛوٛو يتٛا٘ؽ ثٝ غب٘ف آِٛؼٌ
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و ٚٚال٘بت  بيپٙٓ  يٕيا ٗ،يىيخٙتبٔب ٗ،يوفبِىى ٗ،يىّيٚخٛؼ تتفاوب بيٌّٛوك ؼـ اؼـاـ  بؼياؼـاـ، ٚخٛؼ ٔمؽاـ ق

 . ؼٌٛ دبؼيؼـ اؼـاـ ا

 ٗيٌٛ٘ؽ. ا ئ ُيٞب تجؽ تيتفيثٝ ٘ يٌفْ ٔٙف يٌٛ٘ؽ ٚ تٛوٗ ثبوتف ياؼـاـ ؼفٟ ٔ كياق ٘ف ييغؿا يٞب تفاتي٘

٠فٛ٘تت  ٔجت  ثتٝ   ٕبـاٖيؼاـؼ ٚ ِؿا ؼـ ث يٌفْ ٔٙف يٞب ىٓيثٝ تٕبن زٙؽ وب٠تٝ اؼـاـ ٚ اٚـٌب٘ بقي١ٕٔٛال ٘ ُيتجؽ

ٞتب ٔثجتت اوتت. ا٘تٛاٞ ٌتفْ ٔثجتت ٚ        تيت تفيٚختٛؼ ٘  يثتفا  بؼيثٝ اضتٕبَ ق يٕ٘ٛ٘ٝ اؼـاـ ِجطٍبٞ ٗياِٚ اؼـاـي

ٚ  يٕ٘ت  ُيتجؽ تيتفيـا ثٝ ٘ تفاتيٞب ٘ يثبوتف ٗيا فايٌٛ٘ؽ ق يتىت ٍٔػُ ٕ٘ ٗيوٛؼٚٔٛ٘بن ثب ا  يمٌت يوٙٙتؽ. 

ٚختٛؼ   ٠فٛ٘تت اؼـاـي  بؼيت ثتٝ اضتٕتبَ ق  ٔثجت ثبٌتؽ   تيتفيتىت ٘ يؼـِؽ اوت ٚ ِؿا ٚلت 95اق  ًيتىت ث ٗيا

 يىفٚوىٛپئ ياوت. ثفـو ٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـيوٙٙؽٜ ثٟتف  ييٍٍٛيپ ت،يتفيٚ ٘ LEؼاـؼ. ٔثجت ثٛؼٖ تٛاْ تىت 

لفٔتتك  ي(، ٌّجتتَٛ ٞتتب puria) ؽيوتتف يوتتَّٛ ٞتتب  ؽٖيتتؼ ياؼـاـ ثتتفا فٛلياق وتتب٘تف يـوتتٛة ٘بٌتت  ٓئىتتتم

(hematuria ثتبوتف ،)ي  ( ٞتبbacteriuria ٚ )white cell casts    ـٚؼ. وٍتت اؼـاـ تىتتت   يثتٝ وتبـ ٔت

 اوت.  ASB ُيتٍػ يثفا يا٘تػبث

 

 : يؼـ ؼٚـاٖ ضبٍّٔ ٠فٛ٘ت اؼـاـي ؼـٔبٖ

ٍ  ٍٝيؼاؼٜ ٌؽ ٞؽف ـ ُيتٍػ يٛـي ياق آٖ وٝ ثبوتف ث١ؽ  يٕتبـا٘ ياوتت. ث  يوٗ وفؼٖ آٖ ؼـ َ٘ٛ ضتبّٔ

 ٓيت ٠فٛ٘تت ٘ؽاـ٘تؽ ٍٔتف آ٘ىتٝ ث١تؽٞب ٠       يثتفا  ٍتفيوفؼٖ ث ٗيثٝ اوىف يبقيثبٌؽ ٘ يآٖ ٞب ٔٙف ٝيوٝ وٍت اِٚ

ؼـٔتبٖ   ١بئٙبوتت وتف   يٞتب  هيت ٛتيث يثب آ٘ت يىتيوٝ وٍت ٔثجت ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ ثب ييٍ٘بٖ ؼٞٙؽ. غب٘ٓ ٞب ياؼـاـ

ا٘تػبة ٔؽت ؼـٔبٖ، وٝ ؼـ  يٍفيٚ ؼ مٜيٚ يا٘تػبة ؼاـٚ يىيٌففتٝ ٌٛؼ:  ؽيثب ٓئٛـؼ ؼٚ تّٕ ٗيٌٛ٘ؽ. ؼـ ا

ٍ  يؼـ ٔتتٛـؼ ؼْٚ تٛافتتك ٠ٕتتٛٔ  يٚختتٛؼ ؼاـؼ ِٚتت يٕتتٛٔٔتتٛـؼ اَٚ ١ٕٔتتٛال تٛافتتك ٠   يوتتٓ اوتتت. ؼـ ضتتبّٔ

 ا٘تػبة ٌٛ٘ؽ.  يوٛؼٔٙؽ كاٖيٚ ٔ ٙفاتغ كاٖيثب تٛخٝ ثٝ ا٘ ٠بت ؼـثبـٜ ٔ ؽيٞب ثب هيٛتيث يآ٘ت

 

 يٌٛ٘ؽ ِٚ يٚاـؼ ٔ فؼٜئبؼـ ٌ فياق آٖ ٞب ؼـ ٌ يبـيوٙٙؽ ٚ ثى يٞب اق خفت ٠جٛـ ٔ هيٛتيث يٕٞٝ آ٘ت جبيتمف

ا٘تػتبة   ؽيت ثبٌتٙؽ. ثب  يٕ٘ت  فغٛاـيٌت  يثستٝ ٞتب   بيت  ٗياثتف وتٛ  ؼـ خٙت    دتبؼ يٞتب ٕٞتفاٜ ثتب ا    هيت ٛتيث يٕٞٝ آ٘تت 

ضبِتّٝ اق آٖ ٞتب ٔمبثّتٝ     يغٙتفات ؼـٔتبٖ ؼـ ٔمبثتُ وتٛؼٔٙؽ     ٍٝيا٘دبْ ٌٛؼ ٚ ٕٞ يٞب ثب ؼلت وبف هيٛتيث يآ٘ت

 ٕ٘ٛؼ. 
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 ّٔفف ٌٛ٘ؽ:  يؼـ ضبٍّٔ غٗ اَٚتٛا٘ٙؽ ثٝ ٠ٙٛاٖ ؼـٔبٖ  يوٝ ٔ يي. ؼاـٚٞب1

 

  ٗيّيو يٚ آٔپ ٗيّيو يآٔٛوى

ٝ يٞب ثتؽٖٚ ا  هيٛتيث يآ٘ت ٗيٌٛ٘ؽ. ا ئ ٗيغٖٛ خٙ بٖيؼاـٚٞب ثٝ وف٠ت اق خفت ٌؿٌتٝ ٚ ٚاـؼ خف ٗيا  ٙىت

ا٘ىتبٖ ثتٝ    فيؼـ ٌت  ٗيّيوت  يٚ آٔپ ٗيّيو ئّفف ٌؽٜ ا٘ؽ. آٔٛوى يؼـ ؼٚـاٖ ضبٍّٔ ١بيؼاٌتٝ ثبٌٙؽ ٚو يتيوٕ

 يٞب ّٔفف ؼـ غب٘ٓ يؼٚ ؼاـٚ ثفا ٗيا يوٓ ؼاـ٘ؽ. ثٝ ٘ٛـ وّ يّيٌٛ٘ؽ ٚ اثفات وٛ  غ يوٓ ؼفٟ ٔ يّئمؽاـ غ

 ـوٙؽ.  يوبِٓ ثٝ ٘ٝف ٔ فؼٜيٌ

 

  ٓيٚ و ٚٚال٘بت پتبو ٗيّيو يآٔٛوى

ضبّٔتٝ   يٚ غٛة وٙتفَ ٌؽٜ ؼـ غب٘ٓ ٞتب  ئٙب١ِبت وبف يوٙٙؽ ِٚ يؼٚ ٠بُٔ اق خفت ثٝ وف٠ت ٠جٛـ ٔ ٞف

وتٝ   يٙيثتبِ  متبت يثبٌؽ. ؼـ تطم بقئّفف ٌٛ٘ؽ وٝ ٚال١ب ٔٛـؼ ٘ ؽيثب يؼاـٚ فمٗ ؼـ ِٛـت ٗيٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ٚ ِؿا ا

 ٘ىفؼٜ ا٘ؽ.  ؽايـا پ يلبثُ تٛخٟ ئبؼـ بي يٙيخٙ تيـا ثٝ وبـ ٌففتٝ ا٘ؽ وٕ ٓيٚ و ٚٚال٘بت پتبو ٗيّيو يآٔٛوى

 

 ٞب  ٗيوفبِٛوپٛـ

ٞتب ٔتٛثف ثتٛؼٜ ٚ تتب ثتٝ       هيت ٛتيث يآ٘تت  ٗيضبّٔٝ ثٝ وبـ ـفتٝ ا٘ؽ. ا يؼـ ؼـٔبٖ غب٘ٓ ٞب ١بيٞب ٚو ٗيوفبِٛوپٛـ

 يٞب ؼـ َ٘ٛ ضبٍّٔ ٗيـوؽ وٝ وفبِٛوپٛـ يٚخٛؼ ٘ؽاـؼ. ثٝ ٘ٝف ٔ ٗيثٝ خٙ يؼاَ ثف اثفات خب٘ج يأفٚق ٌكاـٌبت

 ا٘دبْ ٍ٘ففتٝ اوت.  بّٔٝض يٚ غٛة وٙتفَ ٌؽٜ ؼـ غب٘ٓ ٞب ئٙب١ِبت وبف يوبِٓ ٞىتٙؽ ِٚ

٘ؽاـ٘ؽ ٚ  يؼـ ثسٝ ٜبٞفا اثف وٛ  زٙؽا٘ يٌٛ٘ؽ ِٚ ئبؼـ تفٌص ٔ فيثب غّٝت وٓ ثٝ ؼاغُ ٌ ٞب ٗيوفبِٛوپٛـ

 وبِٓ ثبٌٙؽ.  فؼٜيٌ ئّفف ؼـ غب٘ٓ ٞب يتٛا٘ٙؽ ثفا ئ

 

  ٗيىيتفٚٔب يٚ اق ٗيىيتفٚٔبياـ

ٌٛؼ ٚ ثتٝ ٘ٝتف    ئّفف ٔ ١بيٚو يؼـ ضبٍّٔ ٗيىيتفٚٔبيوٙٙؽ. اـ يؼاـٚٞب ثب غّٝت وٓ اق خفت ٠جٛـ ٔ ٗيا

ـ  يؼـ َ٘ٛ ضبٍّٔ ٗيىيتفٚٔب يـوؽ. ٔٙب١ِبت ٍ٘بٖ ؼاؼٜ وٝ اق يوبِٓ ٔ ٌتٛؼ   يتطٕتُ ٔت   ٗيىت يتفٚٔبيثٟتتف اق ا
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ٌتٛؼ ٚ ثتٝ غتب٘ف     يا٘ىبٖ ٚاـؼ ٔ فيثٝ ؼاغُ ٌ كي٘ ٗيىيتفٚٔبيآٖ وٕتف اوت. اـ يٌٛاـٌ يٚلٛٞ اثفات خب٘ج فايق

ٔبٞٝ  6 ئّفف ؼـ ثسٝ ٞب يثفا ٗيىيتفٚٔب يٌفؼؼ. اق ئ ٛيتغّ فيـوؽ وٝ ؼـ ٌ يثٝ ٘ٝف ٔ يؼـ زفث تيض ِ

 ثبٌؽ.  يؼـ ؼوتفن ٕ٘ فؼٜيؼـثبـٜ ّٔفف آٖ ؼـ ٔبؼـاٖ ٌ ئٙب١ِبت يٌؽٜ ِٚ ؽييٚ ثكـٌتف تب

 

  ٗيتفٚفٛـا٘تٛئي٘

ا٘فتبَ ثتب وٕجتٛؼ     ٗيتفٚفٛـا٘تتٛئ يـثٗ ؼٞٙؽ ٚختٛؼ ٘تؽاـؼ. ٘   ئبؼـقاؼ يؼاـٚ ـا ثٝ ٘مُ ٞب ٗيوٝ ا يا٘ ٠بت

G6PD يؼٞتؽ ِٚت   يلفاـ ٔ هيتيِٕٞٛ ي١ٔفْ غٙف إٓ٘ ـا ؼـ   ِٛ ؼاـٚ  ٗيت وتٝ اق ا  ييؼـ ثستٝ ٞتب   كيؼـثتبـٜ ٕٞت

 ئّفف ؼـ ؼٚـاٖ ضبٍّٔ يثفا ٗيتفٚفٛـا٘تٛئي٘ يثٝ ٘ٛـ وّ ٗ،يٚخٛؼ ٘ؽاـؼ. ثٙبثفا يوفؼٜ ا٘ؽ ٌكاـٌبت بفتيؼـ

ـوؽ ّٔفف آٖ ؼـ  يٌٛؼ ٚ ثٝ ٘ٝف ٔ ئبؼـ ثب ٔمؽاـ وٓ ٚاـؼ ٔ فيؼـ ٌ ٗيتفٚفٛـا٘تٛئي. ٘ؽيآ يوبِٓ ثٝ ضىبة ٔ

 ٘ؽاٌتٝ ثبٌؽ. G6PDآٖ ٞب وٕجٛؼ  يوٝ ثسٝ ٞب يوبِٓ ثبٌؽ ثٝ ٌف٘ فؼٜئبؼـاٖ ٌ

 

 ّٔفف ٌٛ٘ؽ:  يؼـ ضبٍّٔ غٗ ؼْٚتٛا٘ٙؽ ثٝ ٠ٙٛاٖ ؼـٔبٖ  يوٝ ٔ ييٞب هيٛتيث ي. آ٘ت2

  ؽٞبيىٛقيٌّٙٛيآٔ

ؼـ اـتجتبٖ ثتب    مٜيت ٚ يغٙتف  يـوتؽ وتٝ ؼاـا   يوٙٙؽ. ثٝ ٘ٝف ٔ يثٝ وف٠ت اق خفت ٠جٛـ ٔ ؽٞبيىٛقيٌّٙٛيآٔ

ثٝ ٠ٙٛاٖ ؼـٔتبٖ غتٗ اَٚ ّٔتفف ٌتٛؼ.      يٚ ٌٌٛ يٛيوّ تيثٝ ٠ّت ٚخٛؼ غٙف وٕ ؽي٘جب ي٘جبٌٙؽ ِٚ يضبٍّٔ

 يؼاَ ثف وتف  يٌكاـٌبت يٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ِٚ يؼاـٚ ٔؽـو ٗيثب ا ٗيؼـ اثف تٕبن خٙ ٗيىيخٙتبٔب يٌٌٛ تيوٕ يثفا

ٍ   ييؼـ ثسٝ ٞب فيثفٌٍت ٘بپؿ ئبؼـقاؼ وتفؼٜ ٚختٛؼ    بفتت يؼـ ٗيىت ياوتفپتٛٔب يوٝ ٔبؼـ آٖ ٞب ؼـ ٘تَٛ ضتبّٔ

٘ىتفؼٜ اوتت.    دتبؼ يا يختؽ  ئتبؼـ ضبّٔتٝ اثتف ختب٘ج     بي٘ٛقاؼ  ٗ،يخٙ يـٚ ؽٞبيىٛقيٌّٙٛيآٔ فيؼاـؼ. ؼـٔبٖ ثب وب

 فغٛاـيپته اق ٚاـؼ ٌتؽٖ ثتٝ ؼوتتٍبٜ ٌتٛاـي ثستٝ ٌت        يٌٛ٘ؽ ِٚ ئ فيوٓ ٚاـؼ ٌ فيثب ٔمبؼ ؽٞبيىٛقيٌّٙٛيآٔ

 وبِٓ ثبٌؽ.  فغٛاـيؼاـٚٞب ؼـ ٔبؼـاٖ ٌ ٗيـوؽ ّٔفف ا يؼاـ٘ؽ. ثٝ ٘ٝف ٔ يكي٘بز يخؿة ـٚؼٜ ا

 

 ( TMP) ٓئتٛپف يتف

TMP  هيؾاتب     ٍ  ؽيت ثب يتفاتٛلٖ اوت ٚ اٌف أىبٖ ؼاٌتٝ ثبٌؽ اق ّٔفف آٖ ؼـ ٘تَٛ وتٝ ٔبٞتٝ اَٚ ضتبّٔ

ٛ٘    90تتب   ١ٔ70تبؼَ   يٙيغّٝت خٙ دبؼياق خفت ٠جٛـ وفؼٜ ٚ ٔٙدف ثٝ ا TMPاختٙبة ٌٛؼ.   يؼـِتؽ غّٝتت غت
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ضبّٔتٝ ٚختٛؼ    يؼـ غب٘ٓ ٞتب  TMPؼـثبـٜ ّٔفف  يٚ غٛة وٙتفَ ٌؽٜ ا ٟيٌٛؼ. ٌفزٝ ٔٙب١ِبت ٚو ئبؼـ ٔ

ثتب غّٝتت    TMPؼٞتؽ.   يٍ٘تبٖ ٕ٘ت   ئبؼـ قاؼ يٞب يـا ؼـ ٘بٞٙدبـ يٍئٙب١ِٝ ٌؿٌتٝ ٍ٘ف افكا هي ي٘ؽاـؼ ِٚ

 اوت.  كيغٛاـ ٜبٞفا ٘بز فيٌ يثسٝ ٞب ٌٛؼ. غٙف آٖ ؼـ يا٘ىبٖ ٚاـؼ ٔ فيوٓ ثٝ ٌ يّيغ

 

 ( TMP/SMX/ وِٛفبٔتٛوىبقَٚ )ٓئتٛپف يتف

TMP/SMX ٍّٔيّيپفثيٞ تيٚ غبِ ٓئتٛپف يتف يثٝ غب٘ف اثف ٔؽ فٛالت ئّفف ٌؽٜ ِٚ ١بيٚو يؼـ ضب 

ٌفزتٝ   ٌتٛؼ.  ئت  ٝيفتفآٚـؼٜ فمتٗ ؼـ وتٝ ٔبٞتٝ ؼْٚ تِٛت      ٗيا ،يؼـ اٚاغف ضبٍّٔ ؽٞبيوِٛفٛ٘بٔ ييقا يٕٙيـٚث

 يِٚت  ٘تؽاـؼ ضبّٔتٝ ٚختٛؼ    يؼـ غب٘ٓ ٞتب  TMP/SMXؼـ ٔٛـؼ ّٔفف يٚ غٛة وٙتفَ ٌؽٜ ا ٟئٙب١ِبت ٚو

. غّٝت ؽيآ يثٝ ٚخٛؼ ٕ٘ ئبؼـقاؼ يٞب يؼـ ٚلٛٞ ٘بٞٙدبـ يٍئٙب١ِٝ ٌؿٌتٝ ٍ٘ف ٌكاـي وفؼٜ وٝ افكا هي

ٚختٛؼ   فغٛاـيٌت  يؼـثبـٜ اثفات وٛ  آٖ ؼـ ثسٝ ٞب يٌٛؼ. ٌكاـي ٘بؼـ ئبؼـ ٚاـؼ ٔ فيثٝ ؼاغُ ٌ SMXوٓ 

     ٞ تت فىتفبت   6ا٘فتبَ ٔجتت  ثتٝ وٕجتٛؼ ٌّتٛوك       بيت  يّت يپفثيؼاـؼ. اٌف زٝ ؼـ ٔٛـؼ ا٘فتبَ ٘تبـن، ا٘فتبَ ٔجتت  ثتٝ 

ؼـ ؼٚـاٖ  ٍتف ياختٙتبة ٌتٛؼ. ّٔتفف آٖ ؼـ ٔتٛاـؼ ؼ     يفؼٞيفتفآٚـؼٜ ؼـ ؼٚـاٖ ٌت   ٗياق ّٔفف ا ؽـٚل٘بقيؼٞ

 ثبٌؽ.  يوبِٓ ٔ يفؼٞيٌ

 

 : ٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـي ؼـ ضبٍّٔي ؼـٔبٖ ٚ ٔؽت ؼـٔبٖ ٜـا

 يؼوتٍبٜ اؼـاـ يتطتب٘ بي يلىٕت فٛلب٘ يٕبـيث ٕبـيوٝ ث ٗي، ثىتٝ ثٝ ا ٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـئؽت قٔبٖ  ؼـثبـٜ

 بيت  ASBٔتٛاـؼ   ٍتفيـوؽ وٝ ؼـ ث يٌؽٜ ا٘ؽ. ثٝ ٘ٝف ٔ ٝيـٚقٜ ٔت١ؽؼ تِٛ 10تب  1 يؼاٌتٝ ٚ ضبّٔٝ ثبٌؽ ؼـٔبٖ ٞب

 10تتب   7ثٝ ؼـٔتبٖ   هيكاٖ ؼـٔبٖ ٘كؼئتٙبوت ثبٌؽ. ثب ؼـٔبٖ وٝ ـٚقٜ ٔ هيٛتيث يوٝ ـٚقٜ ؼـٔبٖ ثب آ٘ت تيىتيو

 يؼفبٞ ٌتؽٜ ِٚت   كيثبٌؽ. اق ؼـٔبٖ ثب ته ؼٚق ٘ يثٝ ٔفاتت وٕتف ٔ هيٛتيث ياق آ٘ت ي٠ٛاـْ ٘بٌ يـٚقٜ ثٛؼٜ ِٚ

ؼـٔتبٖ ثتب    ٙٝيٞك فايؼـٔبٖ ٞب اوت ق ٗيثب اـقي تف TMP/SMXوٕتف اق ؼـٔبٖ زٙؽ ـٚقٜ اوت.  يثٟجٛؼ كاٖئ

 ؼـ ضؽ ٔتٛوٗ اوت.  يخب٘ج فاتثبال ٚ اث يثٟجٛؼ كاٖيآٖ وٓ، ٔ

 

 : ؼـ ضبٍّٔي تيىتيٚ و ASB ؼـٔبٖ

 يخب ا٘دبْ ٔ هيؼٚ ـا ؼـ  ٗيٞٓ اوت ثطث ؼـٔبٖ ا ٝيؼٚ ٔٛـؼ ٌج ٗيا يتفاپ هيٛتيث يوٝ آ٘ت ٗيتٛخٝ ثٝ ا ثب

ٞتب ٔٛثف٘تؽ    هيت ٛتيث يوٝ وتؽاْ آ٘تت   ٗيؼـثبـٜ ا ي٘ٝف ٚخٛؼ ؼاـؼ ِٚ . ٌفزٝ ؼـ ٔٛـؼ ؼٚـٜ ؼـٔبٖ اغت فٓيؼٞ
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وتبِٓ ٚ ٔٛثف٘تؽ. ثتب     ٗيتفٚفٛـا٘تتٛئ ي٘ ٚٞب  ٗي، وفبِٛوپٛـTMP/SMXتٛافك ٚخٛؼ ؼاـؼ. ٔٙب١ِبت ٍ٘بٖ ؼاؼٜ وٝ 

 ٗيّيوت  يٌٛ٘ؽ ثتٝ آٔٛوىت   ئ ٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـيوٝ ٔٛخت  ييٞب يؼـِؽ ٌفْ ٔٙف 30تب  20وٝ  ٗيتٛخٝ ثٝ ا

 . ىتي٘ يغٛث يؼاـٚ ا٘تػبة تدفث ٗئمبْٚ ٞىتٙؽ ا

اق ثف٘بٔٝ ؼـٔبٖ ٚ وٓ وفؼٖ اثتفات وتٛ  ؼـٔتبٖ     ٕبـيث تيوٕه ثٝ تج١ يثفا يته ؼٚق اق ـاٜ غٛـاو ؼـٔبٖ

وٛزته ثتٛؼٜ    بنئٙب١ِبت ؼـ ٔم ئٙب١ِبت وٝ ؼـٔبٖ لبثُ تٛخٝ ٌكاـي ٘ىفؼٜ ا٘ؽ ِٚ ٍتفئٛـؼ ؼفبٞ اوت. ث

 ثٛؼٜ اوت. يآٔبـ يياق فمؽاٖ تٛا٘ب ؽيا٘ؽ ٚ ٘جٛؼ تفبٚت ٌب

 4 يٚ ؼـٔتبٖ ٞتب   يته ؼٚق ؼـٔب٘ ٗيث يوٛؼٔٙؽ ٗيث يؼـ ٔٙب١ِبت ٔػتّف ٘تٛا٘ىتٝ ا٘ؽ تفبٚت ٗئطمم ٌفزٝ

ٟ      يـٚقٜ ـا ٍ٘بٖ ؼٞٙؽ ِٚ 7تب  ٚختٛؼ ؼاٌتتٝ    ئتؿوف ٌؽٜ ا٘ؽ وٝ ؼـ ٔٙب١ِبت ٔػتّتف ٠تؽْ تدتب٘ه لبثتُ تتٛخ

ٔجتت    يؼـٔبٖ غب٘ٓ ٞب بٔفٍ٘ؽٜ ٚ ؼـ ضبَ ض ؽييؼـٔبٖ ته ؼٚق تب يٌكاـي ٌؽٜ وٝ وٛؼٔٙؽ دٝ،ياوت. ؼـ ٘ت

٘ٝف  فيق بيوفؼٖ  تيؼاؼٜ ٌؽٜ اوت. ٟٔٓ تف اق ؼٚـٜ ؼـٔبٖ، ت١م ُيـٚقٜ ٔٙبوت تٍػ 5تب  3 تيىتيو بي ASBثٝ 

ؼـ َ٘ٛ  ٠فٛ٘ت اؼـاـياق  ي٘بٌ ييؼـ ١ٔفْ ٠ٛؼ ٠فٛ٘ت ٚ ٠بـٔٝ قا ؽايغب٘ٓ ٞب ٌؽ فاياوت ق ٕبـاٖيؼاٌتٗ ث

 ثبٌٙؽ.  ئ يبٍّٔض

 

 ؼـ ضبٍّٔي : تيّٛ٘ففيپؼـٔبٖ 

ٖ يؼـ ث تيت ّٛ٘ففيضبّٔٝ ٔجتت  ثتٝ پ   ياوت وٝ ٕٞٝ غب٘ٓ ٞب ٗيا ٔتؽاَٚ ٌتؽٜ ٚ ؼـٔتبٖ ؼاغتُ     يثىتتف  ٕبـوتتب

ِٚ  هياق ٘كؼ ٕبـاٖي٘ٝف ؼاٌتٗ ث فيٚ ق يؽيؼاغُ ٚـ ٖٛيؽـاويٞ ،يؽيٚـ  هيت ٛتيث يآ٘تت  ٝيت ا٘دبْ ٌٛؼ. ا٘تػتبة ا

 ثبٌؽ.  يميتكـ ٗيوفبِٛوپٛـ هي بي ٗيىيٚ خٙتبٔب ٗيّيو يآٔپ ؽيثب

 يميتكـ هيٛتيث يلجُ اق ٌفٚٞ آ٘ت ؽيثب يوٍت غٛ٘ ٗيغٛاٞٙؽ ؼاٌت ثٙبثفا يثبوتف ٕبـاٖيث ٗيؼـِؽ ا پٙدبٜ

ـفتٝ ثبٌؽ وتٝ ؼـ   ٗياق ث 24ثٝ ٔؽت  ٕبـيوٝ تت ث بثٙؽياؼأٝ  ؽيثب يتب ٔٛل١ يؽيٚـ يٞب هيٛتيث يا٘دبْ ٌٛؼ. آ٘ت

ٔجتت  ثتٝ    يـٚق ٠تْٛ ٕ٘تٛؼ. غتب٘ٓ ٞتب     14تتب   10ثتٝ ٔتؽت    يتٛاٖ ؼـٔبٖ ـا ثٝ ؼـٔتبٖ غتٛـاو   يِٛـت ٔ ٗيا

١ٕٔتتٛال ؼـ اثتتف تتتت ٚ اوتتتففا٢ ٕٞتتفاٜ ٠فٛ٘تتت ٕٞكٔتتبٖ ؼزتتبـ وتتٓ ٌتتؽٖ آة ثتتؽٖ ٞىتتتٙؽ ٚ ِتتؿا    تيتتّٛ٘ففيپ

 ٌٛؼ.  ئ ٝياق خّٕٝ ـضٓ تِٛ يبتيا٠ٕب  ض ٛلٖياِ ش پفف يثفا ٗيثب ٘فٔبَ وبِ يؽيؼاغُ ٚـ ٖٛيؽـاتبويـٞ

ٌتٛ٘ؽ. تتت ١ٕٔتٛال     يؼزبـ ٔ هيثبـؼاـ ثٝ ٌٛن وپت ياق غب٘ٓ ٞب يت١ؽاؼ وٕ ،يوٕ يـغٓ ٚخٛؼ وپت ي٠ّ

 24ـٚق اوتت. ؼـ ٠تفْ    4ٌتؽٖ   يٚ ٔتٛوتٗ ؼٚـٜ ثىتتف   بثتؽ ي ياؼأٝ ٔت  ٕبـوتبٖيٌؽٖ ؼـ ث يتب ـٚق ؼْٚ ثىتف

ٜ   ٕبـاٖيّ٘ف ث جبيٞب، تمف هيٛتيث يوب٠ت په اق ٌفٚٞ ّٔفف آ٘ت  85وتب٠ت   48 ْٚ ؼـ ٠تف  ثؽٖٚ تتت ٌتؽ
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ـ  ت،يت ّٛ٘ففئجتت  ثتٝ پ   يزٟتبـْ غتب٘ٓ ٞتب    هيتت ٘ػٛاٞٙؽ ؼاٌت. ؼـ  ٍفيؼـِؽ غب٘ٓ ٞب ؼ قٚؼٌتؿـ   يثتؽوب

ٖ يث ي. ٚلتبثؽي يففٚوً ٔ ١بياوت ٚ وف ئٛلت يثؽوبـ ٗيا يافتؽ ِٚ ياتفبق ٔ يٛيوّ وتب٠ت   72پته اق   ٕتبـا

ـ  ،يٛيآثىٝ ؼاغُ وّ هي، Perinephricآثىٝ  هيٌٛؼ وٝ  يتّٛـ ٔ بثٙؽي٘ يثٟجٛؼ يميؼـٔبٖ تكـ  ي٘بٞٙدتب

 ٗيت ٍٔتػُ وتفؼٖ ا   يتٛا٘تؽ ثتفا   ئت  يٚخٛؼ ؼاـؼ. وتٌٛ٘ٛفاف  يا٘ىؽاؼ ضبِج بيؼاؼٜ ٍ٘ؽٜ ٚ  ُيتٍػ يطيتٍف

 يوٙتؽ. ٠فٛ٘تت ٞتب    ئت  دتبة يـا ا هيت ٍٔتبٚـٜ اٚـِٚٛل  هيت ا٘ىتؽاؼ   بيت ٞب ثٝ وبـ ٌففتٝ ٌٛؼ. آثىٝ  يٌففتبـ

ضبّٔٝ ثٝ ِتٛـت   ئت١ؽؼ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ا٘ؽ وٝ ؼـٔبٖ غب٘ٓ ٞب ١بتـٚق ؼـٔبٖ ٌٛ٘ؽ. ٔٙبِ 21ضؽالُ  ؽيوٕپّىه ثب

ٚ  هيت ثبٌتؽ. ؼـ   ئت  ٕبـوتبٖيٌؽٖ ؼـ ث ياـقاٖ تف اق ثىتف يتٛا٘ؽ وبِٓ ِٚ ئ كي٘ ييوفپب غتب٘ٓ   90 ئٙب١ِتٝ ـ

 هيؼـٔبٖ ٌؽٜ ٚ ٕٞٝ آٖ ٞب  يميتكـ ٗيثب وفبِٛت يٚ ٠ؽٜ ا يغٛـاو ٗيثب وفبِىى ي٠ؽٜ ا ٕبـوتبٖ،يؼـ ث يثىتف

ؼـِتؽ ثتٛؼٜ    90اق  ًيثفاثف ٚ ثت  جبيؼـ ٞف ؼٚ ٌفٜٚ تمف يثٟجٛؼ كاٖيؼاٌتٝ ا٘ؽ ٚ ٔ ٗيثب ٘فٔبَ وبِ ٝياِٚ ٖٛيؽـاويٞ

ٔٙب١ِتٝ   ٗيٌؽٜ اوت. ؼـ ا ىٝئمب كي٘ ٗئت١ؽؼ وفبقِٚ يثبـ ؼـ ـٚق ثب ؼٚقٞب هيآوىٖٛ  يوف تف فاياوت. اغ

ٌتؽٜ أىتبٖ    ٍٟٙبؼيٍ٘بٖ ٘ؽاؼٜ ا٘ؽ ٚ ِؿا پ ٞٓثب  يٌؽٖ تمبٚت ياق ِطبٚ َ٘ٛ ٠بـٔٝ تت ٚ ٔؽت ثىتف ٕبـيث 178

 ييٌٛ٘ؽ ثٝ ِتٛـت وتفپب   يٞب ؼـٔبٖ ٔ هيٛتيث يآ٘ت هيىتٕيـا وٝ ثب ّٔفف و تيّٛ٘ففئجت  ثٝ پ ٕبـاٖيؼاـؼ ث

 ؼـٔبٖ وفؼ. 

 

 : يضبٍّٔ ؼـ ؼٚـاٖ ٠فٛ٘ت اؼـاـيپه اق ؼـٔبٖ  ٕبـاٖي٘ٝف ؼاٌتٗ ث فيق

 

 20ا٘دتبْ ٌتٛؼ. ؼـ    ؽيت ثب يٛـيت  يوٗ ٌتؽٖ ثتبوتف   ٍٝيـ ؽييـٚق ث١ؽ اق ؼـٔبٖ خٟت تب 7وٍت اؼـاـ  تىفاـ

ٔكٔٗ ٚخٛؼ غٛاٞٙؽ ؼاٌتت   ي٠فٛ٘ت ٞب يغٛـاو يٞب هيٛتيث يـٚق ؼـٔبٖ ثب آ٘ت 5تب  3ؼـِؽ غب٘ٓ ٞب په اق 

ا٠ ْ  تئتفبٚت ٚ ثف اوبن ضىبو يؼاـٚ هيثب اوتفبؼٜ اق  يؼـٔب٘ هيٛتيث يؼٚـٜ آ٘ت هيِٛـت  ٗيوٝ ؼـ ا

وتْٛ غتب٘ٓ ٞتب     هيوٝ  ييـٚق ا٘دبْ ٌٛؼ. اق آٖ خب 10تب  7ثٝ ٔؽت  ؽيثب يِٛٛليىفٚثئ ٍٍبٜيٌؽٜ تٛوٗ آقٔب

اق ٕٞتٝ   ؽي٠ٛؼ ٍ٘بٖ غٛاٞٙؽ ؼاؼ ثب هيٌٛ٘ؽ  ئ ٠فٛ٘ت اؼـاـيثبـ ؼزبـ  ٗياِٚ يغٛؼ ثفا يوٝ ؼـ َ٘ٛ ضبٍّٔ

ثٝ ٔتؽت ؼـٔتبٖ ٘تؽاـؼ. اٌتف تىتفاـ       يوٍت اؼـاـ ا٘دبْ ٌٛؼ. غٙف ٠ٛؼ اـتجب٘ هي ئبٞ ٕبٖيآٖ ٞب تب ٔٛلٟ قا

ثب  يٛـي يٌؽٜ ٚ ثبوتف ئدؽؼا ثفـو ؽيثب يىيٛتيث يآ٘ت يٞب تيوٍت ٍ٘بٖ ؼٞؽ وٝ ٠فٛ٘ت ٚخٛؼ ؼاـؼ ضىبو

اـؼ وتٝ  وتبـثفؼ ؼ  ٕبـاٖيؼـ ث يتٕبْ َ٘ٛ ضبٍّٔ يثفا ٛيوبپفو يؼـٔب٘ هيٛتيث يؼـٔبٖ ٌٛؼ. آ٘ت ئتفبٚت يؼاـٚ

 وٙٙؽ. يـا تدفثٝ ٔ يٛـي ي٠ٛؼ ثبوتف هياق  ًيآٖ ٞب ث
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 تتته ؼٚق پتته اق ٔمبـثتتت  هيتت٠جتتبـت اق اوتتتفبؼٜ اق  ي وىتتياوتتتفبؼٜ اق پفٚف يثتتٝ ختتب ٗيٍكيختتب ـٚي

(a single postcoital doseاق وفبِىى )اوت. ؼـٔتبٖ   ٗيتفٚفٛـا٘تٛئيٌفْ ٘ يّئ 50 بيٌفْ(  يّئ 250) ٗي

 يثب ؼٚقٞتب  ىٝيٞب )ؼـ ٔمب هيٛتيث يوٛزه تف آ٘ت فيپه اق ٔمبـثت ٔٛثف ثٛؼٜ ٚ غب٘ٓ ضبّٔٝ ـا ؼـ ١ٔفْ ٔمبؼ

 ؼٞؽ.  يـٚقا٘ٝ( لفاـ ٔ

 

ؼـ غٙتف   بؼيت ق ASBٔجتت  ثتٝ    يغتب٘ٓ ٞتب   يِٚ ىتي٘ يٛـي يٕٞفاٜ ثب ثبوتف ي١يٚو كاٖيثٝ ٔ يضبٍّٔ ٌفزٝ

ؼٞؽ.  يـا وبًٞ ٔ يٛـي يثبوتف يي٠بـٔٝ قا يٚ ؼـٔبٖ ثٝ ٘ٛـ لبثُ تٛخٟ ُيٞىتٙؽ. تٍػ تيّٛ٘ففيپ ًيؽايپ

اوتت. ٞتف    ئٙبوتج  ًٙيٙيفتىت اوى هيٌٛؼ  يا٘دبْ ٔ يضبٍّٔ 16ٞفتٝ  يوٍت اوتب٘ؽاـؼ اؼـاـ وٝ ؼـ ضٛاِ

ٞب  هيٛتيث يآ٘ت ٝيؼـٔبٖ ٌٛؼ. اٌف ؼٚـٜ اِٚ هيٛتيث يـٚقٜ ثب آ٘ت 5تب  3ؼٚـٜ  هي ؽيثب ASBغب٘ٓ ضبّٔٝ ٔجت  ثٝ 

ـ ي٘ٝف ؼاٌتٗ ث فيا٘دبْ ٌٛؼ. ق ؽيثب يؼـٔب٘ هيٛتيث يٍ٘ٛؼ ؼٚـٜ ؼْٚ آ٘ت ُياؼـاـ اوتف دبؼئٙدف ثٝ ا  كيت اق ٘ف ٕتب

 تيت ّٛ٘ففيضبُِ ٌٛؼ. پ ٙبٖيوٗ ٌؽٖ ٠فٛ٘ت إ٘ ٍٝيؼـٔبٖ ا٘دبْ ٌٛؼ تب اق ـ ٚـٜپه اق ٞف ؼ ؽيوٍت اؼـاـ ثب

ؼـ  ٗيىت يٚ خٙتبٔب ٗيّيو يآٔپ بي ٗيؼاـؼ. وفبِٛوپٛـ ٖٛيـاتبوؽيٚ ـٞ هيٛتيث يثب آ٘ت ٟيوف يميثٝ ؼـٔبٖ تكـ بقي٘

 (19)وبِٓ ٚ ٔٛثف ٞىتٙؽ. يَ٘ٛ ضبٍّٔ

 

 ِكْٚ ا٘دبْ وٍت غٖٛ ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖ : -پيّٛ٘ففيت ٚ ٚلٛٞ يٛـٚوپىيه

ثبوتفيٕي وٝ ؼـ ٔٛاـؼي اق پيّٛ٘ففيت ٞبي وٕپّيىٝ اتفبق ٔتي افتتؽ ، وتجت ايدتبؼ يته ثيٕتبـي ٌتؽيؽ ؼـ        

ؼزتبـ ٔتي ٌتٛ٘ؽ. ؼـ ثىتيبـي اق ٔٙب١ِتبت       non-E coliثيٕبـاٖ غِّٛب آٟ٘بيي وتٝ ثتٝ ثتبوتفيٕي ٞتبي ٘تٛٞ      

  ٜ ٌتٛؼ ثبيتؽ ٔتؽيفيت     ثبوتفيٕي ثٝ ٠ٙٛاٖ يه ٠بُٔ ثبقٌٛوٙٙؽٜ ٌؽت ثيٕبـي ٌٙبغتٝ ٌؽٜ ٚ اٌتف تٍتػيُ ؼاؼ

ؼـٔب٘ي ثيٕبـ ـا تطت تبثيف لف اـ ؼٞؽ .ثٙبثفايٗ تِٛيٝ ٔي ٌتٛؼ ؼـ تٕتبٔي ثيٕتبـاٖ وتٝ ٔجتت  ثتٝ يّٛ٘ففيتت ضتبؼ         

 وٕپّيىٝ ٞىتٙؽ ، وٍت غٖٛ ا٘دبْ ٌٛؼ.

فبوتٛـٞبيي وٝ ؼـ ٕٞفاٞي ثب ثبوتفيٕي ؼيؽٜ ٔي ٌٛ٘ؽ ٌبُٔ وٗ ثتبالتف ، ؼيبثتت ّٔيتتٛن ، ثب٘تؽٔي ثيٍتتف ،      

 ( ، وٙٛش پبييٗ تف آِجٛٔيٗ غٖٛ ٚ ٚلٛٞ وپىيه ٌؽيؽ ٔي ثبٌؽ. CRFوبـوفؼ وّيٛي )اغت َ 
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٠ يٓ ثبِيٙي ،پبوع ؼـٔب٘ي ، ٚ پيبٔؽ ثيٕبـي ؼـ ثيٕبـاٖ ؼاـاي ثبوتفيٕي  ٚ ثيٕتبـاٖ فبلتؽ ثتبوتفيٕي ٔتفتبٚت     

ت ضبؼ وٕپّيىٝ ٌففتٝ اوت. ثٙب ثفايٗ تِٛيٝ ٌؽٜ اوت وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي خٟت وٍت غٖٛ ، ؼـ ثيٕبـاٖ ثب پيّٛ٘ففي

 (5ٌٛؼ. )

 

 وفاتيٙيٗ غٖٛ ٚ ِىٛويتٛق :-پيّٛ٘ففيت ٚ يبفتٝ ٞبي آقٔبيٍٍبٞي اق خّٕٝ وٙٛش آِجٛٔيٗ غٖٛ

ؼـ ثتؽٚ   يٙت يغتٖٛ ٔط  يتٟبيِىٛوت  ٍتتف يوتٗ وٕتتف ٚ ت١تؽاؼ ث    ،يوفْ ؼـ ٍٞٙبْ ثىتف ٗيٙيش ثبالتف وفاتٛوٙ

ٖ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٠ٛأُ ٔىتمُ ٔؤثف ثف ٘ٛال ٘يك ؼـ ٔٙب١ِبتي يثىتف  ؼـ پيّٛ٘ففيتت  لٙتٟ تتت   القْ ثتفاي  ٔتؽت  ٘ي ٌتؽ

 (7ٌٙبغتٝ ٌؽ٘ؽ.)

ٗ  ٕٞسٙيٗ ؼيؽٜ ٌؽٜ ؼـ ٔيبٖ ثيٕبـا٘ي وٝ ؼاـاي ٚ  اغت َ وبـوفؼ وّيٝ ٚ وٙٛش پبييٗ آِجتٛٔي ثب٘تؽٔي   غتٖٛ 

ٖ ١ٕٔتٛال  ٘تَٛ ٔتؽت ثىتتفي     ٔي ثبٌٙؽ ، ثبوتفيٕي لفيتت اِٛلتٛٞ تتف ٔتي ثبٌتؽ ٚ ؼـ ٘تيدتٝ ايتٗ ثيٕتبـا         ثيٍتف

 تفي ؼاـ٘ؽ. ٘ٛال٘ي

 

 پيؽايً اوىبـٞبي وّيٝ ثٝ ؼ٘جبَ اثت  ثٝ پيّٛ٘ففيت :

 اثت   ِٛـت ؼـ اؼـاـي ٠فٛ٘ت ثٝ ٔجت  وٛؼوبٖ ٚ ٌيفغٛاـاٖ

 اوىبـ پيؽايً ٘ٝف اق غٙفات ثيٍتفيٗ ١ٔفْ ؼـ وّيٝ، پبـاٍ٘يٓ

 پفٚتئيٙٛـي ، ـٌؽ ئي ٘بـوب ٞيپفتب٘ىيٖٛ، وّيٝ، ـٌؽ اغت َ ِٛـت ثٝ

ٝ  ؼٚ ؼـ DMSAاوتىٗ   .ؼاـ٘ؽ لفاـ وّيٝ ٔكٔٗ ٘بـوبيي ٚ ٝ  اغيتف  ؼٞت ٗ  ٠ٙتٛاٖ ضىتبن   ثت  ثتفاي  ـٚي تتفي

 ١ٔففي وّيٝ وٛـتيىبَ ٔبي١بت تٍػيُ

 اق يىي ثبال، تٍػيّي ؼلت ثٛؼٖ ؼاـا ِطبٚ ثٝ ٚ اوت ٌفؼيؽٜ

 ؼـٌيفي ٔيكاٖ ٚ ٚو١ت ٌٙبوبيي ثفاي ا٘تػبثي تّٛيفي ٞبي ٔؽاِيتٝ

 ٞتب  ٌؽٜ يبفتٝ ا٘دبْ ٔت١ؽؼ ٔٙب١ِبت ٚ ؼـ ثبٌؽ ٔي ث١ؽي ٞبي ٌيفي پي ٚ ثيٕبـي ضبؼ فبق ؼـ وّيٝ پبـاٍ٘يٓ

ٗ  ؼٞٙؽٜ ٖ ٍ٘ب ٖ  ٔمبٚٔتت  ا٘تؽوه  ٔمتبؼيف  ثتبالـفت ً  وّيتٝ ٚ   ٌتفيب ٝ  اق اِتٟتبثي  ٔبـوفٞتبي  ثفغتي  افتكاي  خّٕت
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ٖ  ِٟبي ٌّجٛ ت١ؽاؼ لفٔك، ِٟبي ٌّجٛ ، وف٠ت وؽيٕب٘تبويٖٛ CRPپفٚوّىيتٛ٘يٗ  ،  ٗ  ٚ ٚ وتفيؽغٛ  8 ايٙتفِتٛوي

ٓ  E –selectin  ٚ  Intercellular Adhesion Molecule 1  (ICAM-1)غّٝت  ٘يك ٚ اؼـاـ ؼـ  ؼـ ٞت

 ثبٌؽ. ٔي ضبؼ پيّٛ٘ففيت خفيبٖ ؼـ وّيٝ پبـاٍ٘يٓ ؼـ آويت ثفٚق ٔٛاقات ثٝ غٖٛ ؼـ ٚٞٓ اؼـاـ

 اق ٍٞٙبْ، قٚؼ ؼـٔبٖ ٌفٚٞ ٚ ضبؼ پيّٛ٘ففيت ثٝ ٔجت  وٛؼوبٖ ؼـ وّيٝ پبـاٍ٘يٓ ؼـٌيفي ٔٛلٟ ثٝ تٍػيُ

ـ  ٔتبي١بت  ثتفٚق  اق خٌّٛيفي يب ٚ وبًٞ ؼـ تٛا٘ٙؽ ٔي وٝ ٞىتٙؽ أبتي الؽ خّٕٝ ٓ  ؼـ پبيتؽا ٝ  پبـاٍ٘تي  وّيت

  . ثبٌٙؽ ٔٛثف

ٗ  ثتفاي  وٝ وٛؼوب٘ي ؼـ ثيِٛٛليه پبـأتفٞبي ثفغي تٍػيّي اـقي ثفـوي ٔٙٝٛـ ثٝ ٔٙب١ِبتي ـ  اِٚتي  ثتب

 پيّٛ٘ففيت ؼزبـ

 اوىٗ اق اوتفبؼٜ ثب آٟ٘ب ؼـ وّيٝ پبـاٍ٘يٓ ؼـٌيفي ٚ ثٛؼ٘ؽ ٌؽٜ ضبؼ،

(DMSA) ، آقٔبيٍتٍبٞي  ٞتبي  ؼـ ايٗ ٔٙب١ِبت يبفتٝ .ٌؽٜ اوت ا٘دبْ ثٛؼ، ٌؽٜ تبييؽ  ٝ ٜ  ؼوتت  ثت  اق آٔتؽ

 Erythrocyte Sedimentation ٚ وفْ C-Reactive Protein (CRP)وفيؽغٖٛ ، ٞبي ٌّجَٛ ٌٕبـي

Rate (ESR) اٌفزٝ افكايً وف٠ت ، ٚ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ـويؽ٘ؽ وٝ  ؼاؼ٘ؽ اـ لف ٔمبيىٝ ٔٛـؼ اوىٗ ٞب ٘تبيح ثب ـا  

ٚ ِىٛويتٛق ٔي تٛا٘ٙتؽ ثتٝ ٠ٙتٛاٖ ٔبـوفٞتبي ثتب اـقٌتي ثتفاي ثيتبٖ          (ESR)افكايً ـوٛة ٌّجَٛ ٞبي لفٔك

ٗ  أب ٌٛ٘ؽ، تّمي ٌؽيؽ ٌففتبـي پبـاٍ٘يٓ وّيٝ ؼـ ٔٛاـؼ  ؼـٌيتفي  ٌٙبوتبئي  ؼـ CRPٕٞسٙتيٗ   ٚ پبـأتفٞتب  ايت

 (22).ثبٌٙؽ ٔي تٕيك لؽـت فبلؽ ٔتٛوٗ يب غفيف

 

 پيّٛ٘ففيت ٚ ؼيبثت ّٔيتٛن :

( ؼـ ٔمبيىتٝ ثتب ٌتفٜٚ    2ٚ 1ؼـ ثىيبـي اق ٔٙب١ِبت ا٘ىؽا٘ه ٠فٛ٘ت ثٙٛـ وّي ؼـ ٔجت يتبٖ ثتٝ ؼيبثتت )تيتپ    

٠فٛ٘ت اؼـاـي ؼـ ثيٕتبـاٖ   وٙتفَ ثيٍتف ثٛؼٜ ٚ ؼوتٍبٜ اؼـاـي ٌبيٟ تفيٗ وبٖ٘ٛ ايٗ ٠فٛ٘ت ٞب ٔيجبٌؽ.ثٝ ٠ ٜٚ

ؼـ  اغّت ٔٛاـؼ ٌؽيؽ اوت ٚ ٘ؽـتب ٕٞتفاٜ ثتب ٠ٛاـٔتي زتٖٛ آٔفيتكْ ، ويىتتيت ، ٚ ٘ىتفٚق پتبپي ـي          ؼيبثتي،

 ثبٌؽ. ٔي

غب٘ٓ ٞبي ؼيبثتي اغّت َ٘ٛ ٔؽت ٘ٛال٘ي تفي ؼاـ٘ؽ  ٚ ثٝ تجٟ آٖ آ٘تي ثيٛتيه ٞبي لٛي تفي ثفاي ؼـٔتبٖ  

 ٠فٛ٘ت اؼـاـي القْ ؼاـ٘ؽ.
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تِٛيٝ ٌؽٜ ثيٕبـاٖ ؼيبثتيه ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ، ثب آ٘تي ثيٛتيه ٞبيي ثتب لتؽـت ٘فتٛؾ ثتبفتي      ثٙٛـ وّي

 ـٚق ؼـٔبٖ ٌٛ٘ؽ. 7-14ثبال ثفاي ٔؽت 

ٕٞسٙيٗ ؼـ ٔٙب١ِبت ؼيؽٜ ٌؽٜ ٔيكاٖ ٠ٛؼ ٠فٛ٘ت اؼـاـي ؼـ ق٘تبٖ پتفٜ ٔٙٛپتٛق ؼيتبثتي ثيٍتتف اق وتبيف ق٘تبٖ        

 (17ؼيبثتي ٔي ثبٌؽ.)

 

 وٛ٘ؽال اؼـاـي :پيّٛ٘ففيت ٚ 

ٔطممبٖ ؼـيبفتٙؽ ، ثيٕبـاٖ ثب وٛ٘ؽال اؼـاـي تفبٚت ٞبي ١ٔٙتبؼاـي ثتب ثيٕتبـا٘ي وتٝ وتٛ٘ؽال اؼـاـي ٍ٘تؽ٘ؽ،       

ؼاـ٘ؽ.ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖ وٗ ثبالتف ، خٙىيت غبِت ٔٛ٘ث ، ٠ؽْ تٛا٘بيي تطفن ثٙٛـ ٔىتمُ ، تٙبٚة ؼف١بت ثىتفي 

 ث١ّت ٠فٛ٘ت اؼـاـي ثيٍتفي ؼيؽٜ ٔيٍٛؼ.

( ثي اغتيبـي اؼـاـي ٘بٌي اق قغٓ ٞتب  2( اضتجبن اؼـاـي )1ويٖٛ ٞبي ا٘دبْ وٛ٘ؽال اؼـاـي ٌبُٔ : )ا٘ؽيىب

(خٟتت ؼـيبفتت ٕ٘ٛ٘تٝ    4( ثي اغتيبـي اؼـاـي ؼـ ثيٕبـاٖ ثىيبـ ثؽ ضبَ ؼـ ٔفاضتُ ا٘تٟتبيي )  3يب ٘مبيُ پٛوتي )

 ٌي ٞب.( ؼـٔبٖ وٕىي ؼـ ا٠ٕبَ خفاضي يب ثي5ٟٛاؼـاـي يب وٙتفَ ثفٚ٘ؽٜ اؼـاـي )

ؼـ ٔٙب١ِبت لجّي ؼـ ايتبِيب ٔطممبٖ ؼـيبفتٙؽ وتٝ اـتجتبٖ ٔثجتتي ثتيٗ ا٘دتبْ وتٛ٘ؽال اؼـاـي ٚ اثتت  ثتٝ ؼيبثتت          

ّٔيتٛن ٚخٛؼ ؼاـؼ.ثب ٔٙب١ِبتي ٘يك ؼـيبفتٙؽ وٝ ثيٕبـاٖ ثب وٛ٘ؽال اؼـاـي َ٘ٛ ٔؽت ثىتتفي ثيٕبـوتتبٖ ٘تٛال٘ي    

ؼاـ٘ؽ. ايٗ ٔيتٛا٘ؽ ثٝ ايٗ ٠ّتت ثبٌتؽ وتٝ ثيٕتبـاٖ ثتب وتٛ٘ؽال       تفي ٘ىجت ثٝ ثيٕبـا٘ي وٝ وٛ٘ؽال اؼـاـي ٍ٘ؽ٘ؽ ، 

 (11اؼـاـي اغّت ٟٚٔ و ٔتي پيسيؽٜ تفي ٘ىجت ثٝ آٖ ؼوتٝ اق ثيٕبـا٘ي وٝ وٛ٘ؽال اؼـاـي ٍ٘ؽ٘ؽ ، ؼاـ٘ؽ.)

 

 پيّٛ٘ففيت ٚ ّٔفف ؼاـٚٞبي ايٕٛ٘ٛوبپفويٛ : 

يٓ ٞبي ايٕٛ٘ٛوبپفوب٘ت خٟت پيٍتٍيفي ٚ  ؼاـٚ ؼـٔب٘ي ؼـ ثيٕبـاٖ په اق ٠ُٕ پيٛ٘ؽ وّيٝ ؼٚ خك ؼاـؼ : ـل

 ؼـٔبٖ ـؼ پيٛ٘ؽ ٚ يه پًٌٛ آ٘تي ثيٛتيىي ثفاي ايدبؼ ايٕٙي.

القْ اوت ؼـ ثيٕبـاٖ په اق ا٘دبْ ٠ُٕ پيٛ٘ؽ وّيٝ ضتٕب په اق ثتبقٜ ي وٛتتبٜ ث١تؽ ٠ٕتُ ، اق ٘ٙتف اثتت  ثتٝ         

ـاٖ ثٝ ٠ٕتُ آيتؽ تتب وتجت تٍتػيُ      ٌٛ٘ؽ  ٚ پفٚفي وىي آ٘تي ثيٛتيىي ثفاي ايٗ ثيٕب اوىفيٗ  ٠فٛ٘ت اؼـاـي

 ٠فٛ٘تت اؼـاـي  قٚؼتف ٚ خٌّٛيفي اق ثفٚق پيبٔؽٞبي ٕٔف ٌبُٔ ـؼ پيٛ٘ؽ ضبؼ ٚ ثفٚق اوىبـٞبي وّيتٛي ٌتٛؼ.  

ؼـِؽ اق ٔٛاـؼ ثبوتفيٕي ثب اـٌب٘يىٓ ٞبي ٌتفْ   60يه ٠بـٔٝ وٛتبٜ ٔؽت ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖ اوت وٝ وجت ثفٚق 
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٘ؽ ـظ ٔي ؼٞؽ ، ٔي ٌٛؼ ٚ ؼـ ٘تيدٝ ـيىه ٔٛـتبِيتتٝ ٚ ٔٛـثيؽيتتٝ ؼـ   ٔٙفي وٝ ٘ي ثبقٜ قٔب٘ي وٛتبٜ په اق پيٛ

ايٗ ثيٕبـاٖ ـا افكايً ٔي ؼٞؽ..  ٠فٛ٘ت اؼـاـي ٌؽيؽ ٞٓ ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖ ٕٔىٙىتت ثتؽٖٚ ٠ ٔتت ثبٌتؽ ٚ ؼـ     

خ١ٕيت وثيفي اق ثيٕبـا٘ي وتٝ پيٛ٘تؽ    وٍت ٞبي اؼـاـي وٝ ثّٛـت ـٚتيٗ ٌففتٝ ٔي ٌٛؼ تٍػيُ ؼاؼٜ ٌٛؼ.

ؼاـٚي ايٕٛ٘ٛوبپفويٛ ، وبـوفؼ ١ٔيف ٔثب٘ٝ ، اؼـاـ ٘بوبٔتُ ٚ  ؼـيبفت ـا ا٘دبْ ٔي ؼٞٙؽ ؼيبثتيه ٞىتٙؽ ٚ وّيٝ 

.  وتجت افتكايً تٕبيتُ ثتٝ ثتفٚق ٠فٛ٘تت ٞتبي اؼـاـي ٔتي ثبٌتؽ          ؼـ ايتٗ ثيٕتبـاٖ ،   اغت َ تفٌص ويتٛويٗ ٞتب 

يبٔتؽٞبي ثتبِمٜٛ اي اوتت وتٝ ؼـ     پيّٛ٘ففيت ، ويىتيت آٔفيكٔبتٛ ، ٘ىفٚق پتبپيّفي ٚ آثىتٝ ٞتبي پتفي ٘ففيه،پ    

ثيٕبـاٖ ؼيبثتيه اتفبق ٔي افتؽ..ؼيبثت ٕٞسٙيٗ يه ـيىه فبوتٛـ ثفٚق ٠فٛ٘تت ٞتبي اؼـاـي لتبـزي ؼـ ايتٗ     

 ثيٕبـاٖ ٔي ثبٌؽ.

ـيىه فبوتٛـ ٞبي ثفٚق ٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـي ؼـ ثيٕبـاٖ په اق ؼـيبفت پيٛ٘ؽ ٌبُٔ وٗ ثبال ، خٙه ٔٛ٘ث ، 

( ٚ ويىّٛوتپٛـيٗ ،اوتتٙت ضبِتت ٚ ٚختٛؼ وتٛ٘ؽٞبي اؼـاـي ؼـ ٔثب٘تٝ ،       MMFيُ)ؼـيبفت ٔبيىٛفٙٛالت ٔٛفت

٠فٛ٘ت ٞبي اؼـاـي لجُ اق ا٘دبْ ٠ُٕ ٚ اپيكٚؼٞبي ـؼ پيٛ٘ؽ ٔي ثبٌؽ . ٔيىفٚاـٌب٘يىٓ ٔىتجت ٠فٛ٘تت اؼـاـي   

ٛ٘تؽ ثتٝ   ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖ ٘يك ثبوتفي ٞبي ٌفْ ٔٙفي ـٚؼٜ اي ٔي ثبٌٙؽ.٠فٛ٘ت اؼـاـي ؼـ ثيٕبـاٖ پته اق ٠ٕتُ پي  

ٚ  ايدبؼ اوىبـ ٞبي وّيٛي  CMVؼِيُ تِٛيؽ ـاؼيىبَ ٞبي آقاؼ ، پبوع اِتٟبثي ويتٛويٗ ٞب ، ف١بَ وبقي ٔدؽؼ 

٘بٌي اقپيّٛ٘ففيت  ٔي تٛا٘ؽ وجت ـؼ پيٛ٘ؽ ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖ ٌٛؼ . اق ٘فف ؼيٍف ـؼ پيٛ٘ؽ ضبؼ ، وجت افكايً ٘يبق 

جت وبًٞ پبوع اِتٟتبثي ٠ّيتٝ ثتبوتفي ٔيٍتٛؼ ٚ ثتؽيٗ وتبٖ       ثٝ ؼاـٚٞبي ايٕٛ٘ٛوبپفويٛ ٔي ٌٛؼ ٚ ايٗ ٠بُٔ  و

 (13قٔيٙٝ ثفاي اثت  ثٝ ٠فٛ٘ت اؼـاـي ثيٍتف ٔي ٌٛؼ.)

 

وتٝ اق وتٗ،    .)تبوٖٙٛ ٠ٛأُ ٔت١ؽؼي ؼـ َ٘ٛ ٔؽت ثىتفي ؼـ پيّٛ٘ففيت ٔتؤثف ٌتٙبغتٝ ٌتؽٜ ا٘تؽ    ثٙب ثف ايٗ  

 ( 7) (وفاتيٙيٗ غٖٛ ٚ ت١ؽاؼ ِىٛويتٟبي غٖٛ ٔيتٛاٖ ٘بْ ثفؼ.

 

خٟت تٙٝيٓ يه ٘جمٝ ثٙؽي ثفاي تٍػيُ قٚؼٍٞٙبْ ايٗ ٔٙب١ِٝ تٛخٝ ثٝ ٔٙب١ِبت لجّي ٚ ؼـ تىٕيُ آٟ٘ب ،  ثب

آٖ ؼوتٝ اق ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ اوت وٝ ؼـ ـيىه ثبالتفي اق ٌىىت ؼـٔبٖ يب ٔٛـتبِيتي لفاـ ؼاـ٘ؽ 

 : . ايتٗ ـيىته فبوتٛـٞتب ٌتبُٔ     ْ ٌؽٜ اوتٚ خٟت ا٘دبْ ٔؽيفيت ؼـٔب٘ي ٔٙبوت ؼـ ايٗ ؼوتٝ اق ثيٕبـاٖ ا٘دب

 ؼـ آلبيتبٖ، ٞبيپفتفٚفي غتٛي غتيٓ پفٚوتتبت    ثٛؼٖ غب٘ٓ ٞب، ٚخٛؼ  خٙىيت ، وٗ ، پفٜ ٔٙٛپٛق يب پىت ٔٙٛپٛق 

٘بتٛا٘ي ؼـ ضفوت ثّٛـت ٔىتمُ،ٚخٛؼ ضبٍّٔي ،ٚخٛؼ ٘بٞٙدبـي ٞبي آ٘بتٛٔيه ،ٚختٛؼ وتًٙ ؼـ ٔدتبـي    

آِجٛٔيٗ ٚ پتفٚتئيٗ   وٕجٛؼؼـخٝ،ٚخٛؼ ِفق ٕٞفاٜ تت ،ِىٛويتٛق، 38اؼـاـي،ٚخٛؼ آثىٝ ٞبي وّيٛي،تت ثبالي 
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ٖ   ِىٛويت تٛتبَ،ٚخٛؼ  ـ ٔثجت يب ٘يتفيت يب پفٚتئيٙتٛـي ؼـ اؼـاـ، وٍتت غتٛ تٙتبثك  ٠تؽْ   ، ،ٔثجتت ،وٍتت اؼـا

ٗ   ثيٛتيه تدتٛيك ٌتؽٜ ثتب ختٛاة وٍتت اؼـاـ،       آ٘تي ٗ  پ وتت  ٚ وتٓ ثتٛؼٖ ٌّٕٞٛتٛثي   لٙتؽ غتٖٛ ٘بٌتتب    ٚ اِٚتي

وتبثمٝ   ،٘تي يته ٔبٞتٝ اغيتف     ،وبثمٝ ثىتفي ث١ّتت وتبيف ثيٕتبـي ٞتب    UTI ٝث اثت ي ٔىفـ،ٞيؽـٚ٘ففٚق،وبثمٝ ثبال

اثت  ثٝ ثيٕبـي ٔكٔٗ  اوت١ٕبَ ٔٛاؼ ٔػؽـ ٚ اِىُ، وبثمٝ اثت  ثٝ ٘ٛتفٚپٙي ، ؼيبثت ، وف٘بٖ ٚ ثيٕبـي ٞبي لّجي ٚ

 ٔي ثبٌٙؽ . ي ثيٛتيه ٘ي يه وبَ ٌؿٌتٝٚ وبثمٝ ّٔفف ؼاـٚٞبي ايٕٛ٘ٛوبپفويٛ ٚ وبثمٝ ّٔفف آ٘ت وّيٛي

ثيٕتبـاٖ ٔجتت  ثتٝ    خٟت تٙٝيٓ يه ٘جمٝ ثٙؽي ثفاي تٍػيُ قٚؼٍٞٙبْ آٖ ؼوتٝ اق ٘تبيح ايٗ ٘فش ٔي تٛا٘ؽ 

ٚ  وٝ ؼـ ـيىه ثبالتفي اق ٌىىت ؼـٔبٖ يب ٔٛـتبِيتي پيّٛ٘ففيت ضبؼ  اتػتبؾ تٕٟيتؽات القْ ثتفاي     لفاـ ؼاـ٘تؽ 

 وٕه ٕ٘بيؽ. ٚ وبًٞ ٔٛـتبِيتٝ ثىتفي ؼـ ثيٕبـوتبٖ وٛتبٜ وفؼٖ ؼٚـٜ ثيٕبـي ٚ ٔؽت
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 بزرسي هتَى 

 

Behr  ثيٕبـ ثىتفي ثبتٍػيُ پيّٛ٘ففيت ؼـ وٍٛـ وب٘بؼا وٙص ثبالتف  70ٚ ٕٞىبـاٖ ؼـ ثفـوي پفٚ٘ؽٜ ٞبي

وفاتيٙيٗ وفْ ؼـ ٍٞٙبْ ثىتفي، وٗ وٕتف ٚ ت١ؽاؼ ثيٍتف ِىٛويتٟبي غتٖٛ ٔطيٙتي ؼـ ثتؽٚ ثىتتفي ـا ثتٝ ٠ٙتٛاٖ       

 (٠7ٛأُ ٔىتمُ ٔؤثف ثف َ٘ٛ ٔؽت لٟٙ تت ١ٔففي وفؼ٘ؽ.)

 

 2011تتب   2003ثيٕبـ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ؼـ قٔيٙٝ وًٙ ٘ي وبِٟبي  98ٍ٘ف وٝ ثف ـٚي  ؼـ ٔٙب١ِٝ اي ٌؿٌتٝ

% ٌٛاٞؽ وپتيه ٌٛن ٚختٛؼ ؼاٌتت. ؼـ ايتٗ    20% ٌٛاٞؽ وپىيه ٚ ؼـ 63ؼـ وٍٛـ لاپٗ ِٛـت ٌففت،ؼـ 

ٔٙب١ِٝ وٗ ثتبال ٚ ٚ فّتح ٠ٛأتُ غٙتف ٔىتتمُ ثتفاي ـظ ؼاؼٖ ٌتٛن وتپتيه ؼـ خفيتبٖ پيّٛ٘ففيتت وٕپّيىتٝ            

 (8ـٚق ثيً اففاؼ ثؽٖٚ وًٙ ثٛؼ. ) 4٘ؽ.ؼـ ايٗ ٔٙبِٝ ٔؽت ثىتفي ؼـ يٛـٚوپىيه ؼـ قٔيٙٝ وًٙ ثٛؼ

تب  2003ثيٕبـ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ؼـ ٘ي ضبٍّٔي ؼـ ٘ي وبَ ٞبي  102ؼـ ٔٙب١ِٝ اي ٌؿٌتٝ ٍ٘ف وٝ ثف ـٚي 

ِتّي وٕتف ؼـؼ  ٚ   وتبَ ثٛؼ،٠ ٔتت ا   24ؼـ خبٔبيىب ِٛـت ٌففت، ٔتٛوٗ وٗ ٔبؼـ ؼـ قٔبٖ تٍػيُ  2008

ثٛؼ. ؼـ ايتٗ ٔٙب١ِتٝ ثتٝ ايتٗ      E.coliؼـؼ ٌىٓ  ثٛؼ ٚ اغّت ؼـٌيفي ؼـ وٕت ـاوت ثٛؼ ٚ اـٌب٘يىٓ غبِت ٞٓ 

٘تيدٝ ـويؽ٘ؽ وٝ ؼـ ق٘بٖ ثبـؼاـ ثيٗ تفيٕىتف ضبٍّٔي ٚ ٔؽت قٔبٖ القْ ثفاي لٟٙ تت اـتجتب٘ي ٚختٛؼ ٘ؽاٌتت    

 (9ـٚق ـوب٘ؽ. ) 75/0ثٝ  5/1قْ ثفاي لٟٙ تت ـا اق ِٚي ّٔفف آ٘تي ثيٛتيه لجُ اق ثىتفي ٌؽٖ، ٔؽت قٔبٖ ال

 

ؼـ  1998تب ؼوتبٔجف   1997قٖ ثبـؼاـ ثب تٍػيُ پيّٛ٘ففيت ضبؼ اق خٛالي  90يه ٔٙب١ِٝ آيٙؽٜ ٍ٘ف ثف ـٚي 

٘فتتف ٞتتٓ ؼـٔتتبٖ ٚـيتتؽي ؼـيبفتتت  45٘فتتف ؼـٔتتبٖ غتتٛـاوي ٚ  45فّٛـيتتؽا ِتتٛـت ٌففتتت ٚ ثّتتٛـت ـ٘تتؽْٚ 

% ثيٕبـاٖ ـظ ؼاؼ وٝ ٘يبقٔٙؽ ؼـيبفت ؼـٔتبٖ ٚـيتؽي ٌؽ٘ؽ.وىتب٘يىٝ    13ؼـ  وفؼ٘ؽ.ثبوتفيٕي)وٍت غٖٛ ٔثجت(

ؼزبـ ثبوتفيٕي ٍ٘ؽ٘ؽ تفبٚتي ؼـ پبوع ثٝ ٘ٛٞ ؼـٔبٖ غٛـاوي يب ٚـيؽي ؼيؽٜ ٍ٘ؽ.ِٚي وىب٘يىٝ ؼزبـ ثبوتفيٕي 

 (10ـٚق ثيٍتف ثىتفي ٌؽ٘ؽ. ) 2/4ٌؽ٘ؽ يب وٍت غٖٛ ٔثجت ؼاٌتٙؽ، 
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ؼـ تتبيٛاٖ    2004تب ؼوتبٔجف   2004ثيٕبـ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت  اق لا٘ٛيٝ  294ٔٙب١ِٝ ٌؿٌتٝ ٍ٘ف ؼيٍفي ثف ـٚي 

ؼـ  ٘فتف ثتؽٖٚ وتٛ٘ؽال ثٛؼ٘ؽ.)وتٛ٘ؽال اؼـاـي ثيٍتتف ؼـ غتب٘ٓ ٞتب،        180٘فف وٛا٘ؽال ٌؽٜ ثٛؼ٘ؽ ٚ  114ا٘دبْ ٌؽ.

ّتت ٠فٛ٘تت   ٔتٛوٗ وٗ ثبالتف،اغّت ؼـ ثيٕبـاٖ ثب ٠ؽْ تٛا٘بيي تطفن،افتفاؼ ثتب وتبثمٝ ثىتتفي ٞتبي ٔتٙتبٚة ث١      

ـٚق ٔتؽت   3/7اؼـاـي ا٘دبْ ٌؽٜ ثٛؼ.(ؼـ ٟ٘بيت ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ـويؽ٘ؽ وٝ ؼـ پيّٛ٘ففيت وتٛ٘ؽال ثب٠تث افتكايً    

 (11ثىتفي ٔيٍٛؼ. )

 

تتب   2003ثيٕبـ ثب تٍػيُ پيّٛ٘ففيت ضتبؼ وٕپّيىتٝ اق لا٘ٛيتٝ     128يه ٔٙب١ِٝ اي ٌؿٌتٝ ٍ٘ف ؼيٍف ثف ـٚي 

ؼـ تبيٛاٖ خٟت ت١ييٗ اـتجبٖ ثيٗ ٚلٛٞ ثتبوتفيٕي ٚ ٌتؽت ثيٕتبـي ؼـ پيّٛ٘ففيتت ضتبؼ وٕپّيىتٝ         2003ؼوبٔجف 

ٌتٛن وتپتيه غتٛؼي ـا ٍ٘تبٖ     % ثيٕبـاٖ ؼزبـ ثبوتفيٕي ٌؽ٘ؽ وتٝ ثيٍتتف ثتب وپىتيه ٌتؽيؽ يتب       42ا٘دبْ ٌؽ.

، ثب٘تؽٔي ثيٍتتف ،اغتت َ     ؼيبثتت ّٔيتتٛن  ٔيؽاؼ.ثبوتفيٕي ثيٍتف ؼـ وىب٘ي ؼيؽٜ ٔيٍؽ وتٝ وتٗ ثتبالتف ، اثتت  ثتٝ      

وبـوفؼ وّيٝ ٚ وٙٛش پبييٗ آِجٛٔيٗ ؼاٌتٙؽ.  ايٗ ٌفٜٚ اق ثيٕبـاٖ وٝ ؼزبـ ثبوتفيٕي ٌؽ٘ؽ ثب ٌفٚٞي وٝ ؼزبـ 

ايٗ ٔٙب١ِٝ ثٝ ايٗ ٘تيدتٝ ـوتيؽ٘ؽ وتٝ وتٙٛش پتبييٗ آِجتٛٔيٗ غتٖٛ ٚ ٚلتٛٞ         ثبوتفيٕي ٍ٘ؽ٘ؽ ٔمبيىٝ ٌؽ٘ؽ ٚ ؼـ 

وپىيه ٌؽيؽ فبوتٛـٞبي غٙف ٔىتمُ ثفاي ٚلٛٞ ثبوتفيٕي ٞىتٙؽ ٚ ؼـ ايٗ اففاؼ ؼـ ٔمبيىٝ ثتب اففاؼيىتٝ ؼزتبـ    

في ـٚق ثيٍتف ثٛؼ ٚ ٕٞسٙيٗ ت١تؽاؼ ـٚقٞتبي ثىتت    0.9ثبوتفيٕي ٍ٘ؽ٘ؽ ٔؽت قٔبٖ القْ ثفاي لٟٙ تت ـٚق ثيٍتف 

 (5ثيٍتفي ٞٓ ؼاٌتٙؽ. )

 

ٔبٞتٝ ثتب تٍتػيُ ٠فٛ٘تت اؼـاـي ثتيٗ       12تتب   0.5ٌتيفغٛاـ ؼـ وتٙيٗ    278يه ٔٙب١ِٝ آيٙؽٜ ٍ٘تف ثتف ـٚي   

ؼـ وٍٛـ يٛ٘بٖ ثب ٞؽف ت١ييٗ تتأثيف وتف٠ت ٌتفٚٞ ؼـٔتبٖ ثتف تغييتفات ضتبؼ اِتٟتبثي ٚ          2005تب  2000ٞبي  وبَ

ٝ ـويؽ٘ؽ ٠ّيفغٓ ايٙىٝ ؼـٔبٖ وفيٟ اضتٕبَ ؼـٌيفي وّيتٝ  اوىبـٞبي وّيٛي ا٘دبْ ٌفؼيؽ. ٔطمميٗ ثٝ ايٗ  ٘تيد

 (12ؼـ خفيبٖ ٔفضّٝ ضبؼ ٠فٛ٘ت ـا وٓ ٔيىٙؽ ِٚي تأثيفي ثف ٚلٛٞ اوىبـٞبي وّيٛي ٘ؽاـؼ. )

 

 2001تب ؼوتبٔجف   1997ثيٕبـ ثب تٍػيُ پيّٛ٘ففيت ضبؼ اق لا٘ٛيٝ  225ٔٙب١ِٝ ي ٌؿٌتٝ ٍ٘ف ٍٔبثٟي  ثف ـٚي 

ـيىه فبوتٛـ ٔٛـتبِيتي يب ٌىىت ؼـٔبٖ ـا ـٚي ايٗ ثيٕبـاٖ ثفـوتي وفؼ٘تؽ.ايٗ    13ف ؼـ يٛ٘بٖ ا٘دبْ ٌؽ ٚتبثي

وبَ،تغييف ؼـ ؼـٔبٖ اِٚيٝ ، وبثمٝ ثىتفي اغيف ؼـ ثيٕبـوتبٖ ثٝ ٞف ٠ّتتي ؼـ   65ـيىه فبوتٛـٞب ٌبُٔ وٗ ثبالي 

ٔتتبٜ  ،اوتتتفبؼٜ اغيتتف اق آ٘تتتي ثيٛتيتته ٞتتب ٘تتي يتته   ٞتتبيپفتففي غتتٛي غتتيٓ پفٚوتتتبت ٘تتي يتته ٔتتبٜ اغيف، 
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اغيف،ٞيؽـٚ٘ففٚق،٘ففِٚيتيبقيه،ٚلٛٞ ٌٛن وپتيه،وبثمٝ پيّٛ٘ففيت ٞبي ٔىفـ ثٛؼ٘ؽ.ؼـ ايٗ ٔٙب١ِٝ ٔتفؼاٖ ثتب   

،وٛ٘ؽال ٘ٛال٘ي ٔؽت ٚ ق٘بٖ ؼـ ٞف وٙي ثب غِّٛتيبت فتٛق ٔتؽت قٔتبٖ ثىتتفي       اثت  ثٝ ؼيبثت ّٔيتٛنوبثمٝ 

ٛ  65٘ٛال٘ي تفي ؼاٌتٙؽ.ـيىه ٔٛـتبِيتي ٞٓ ؼـ وٗ ثبالي  ٞ ٌتٛن وپتيه،ٚٔت١يت ٠تؽْ ت١تبؼَ ٚ     وبَ ،ٚلت

 (١ٔ4ف ايٕٙي ثيٍتف تػٕيٗ قؼٜ ٌؽ. )

 

ؼـ ٞٙتؽ،   2007تب فٛـيتٝ   2005ثيٕبـ ؼـيبفت وٙٙؽٜ پيٛ٘ؽ وّيٝ ثيٗ فٛـيٝ  152ٔٙب١ِٝ اي ٌؿٌتٝ ٍ٘ف ثف ـٚي 

خٟتتت ثفـوتتي ا٘ىتتؽا٘ه ٚ ـيىتته فبوتٛـٞتتبي ٔىتتت١ؽ وٙٙتتؽٜ ثتتفٚق ٠فٛ٘تتت اؼـاـي پتته اق پيٛ٘تتؽ ٠ّيتتفغٓ   

ي آ٘تي ثيٛتيىي وٝ ثفاي ايٗ ثيٕبـاٖ ؼـ ٘ٙف ٌففتٝ ٔيٍٛؼ، ا٘دبْ ٌؽ.ثيٕبـاٖ ؼـخبتي اق ١ٔف ايٕٙي پفٚفي وى

ؼاٌتٙؽ وٝ ٘تيدٝ ؼـيبفت آ٘تي ثبؼي ٞتبي ٔػتّتف ٚ ؼاـٚٞتبي ٔتؽ ـؼ پيٛ٘تؽ ثتٛؼ ٚ خٟتت پفٚفي وىتي ثتفٚق          

َٚ ٘يتتك ؼـيبفتتت  ٠فٛ٘تتت اؼـاـي ٚ پٙٛٔتتٛ٘ي ثيٕتتبـاٖ ـليتتٓ آ٘تتتي ثيتتٛتيىي تتتفي ٔتتتٛپفيٓ وِٛفبٔتٛوىتتبق      

ثتب وٍتت اؼـاـ    ٠فٛ٘تت اؼـاـي ؼـِؽ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثتٝ   46ٔيىفؼ٘ؽ.٠ّيفغٓ ؼـيبفت پفٚفي وىي آ٘تي ثيٛتيىي 

ثيٍتف  ؼيبثت ّٔيتٛنوبَ،خٙه ٔٛ٘ث، ٚ ٔجت يبٖ ثٝ  45ٔثجت ٌؽ٘ؽ.ؼـ ايٗ ٔٙب١ِٝ ؼـيبفت وٙٙؽٜ ٞبي پيٛ٘ؽ قثف 

٠ّيفغٓ ؼـيبفت پفٚفي وىي آ٘تي ثيٛتيىي ثٛؼ٘ؽ.ٕٞسٙيٗ وىب٘يىٝ ـليٓ تفويجتي   ٠فٛ٘ت اؼـاـئىت١ؽ اثت  ثٝ 

ٝ ،پفؼ٘يكِٖٚٛ، ٚ آقايتٛپٛـيٗ ٔيٍففتٙؽ ٞٓ ثيٍتف ٔىت١ؽ اثتت    Aويىّٛوپٛـيٗ ثٛؼ٘تؽ.ؼـ ايتٗ    ٠فٛ٘تت اؼـاـي  ثت

ٛتيته ٞتبي   ٔٙب١ِٝ ثفغي اق وٛي ٞبي آِٛؼٜ وٙٙؽٜ ٌبُٔ وٛـيٙتٝ ثتبوتفيْٛ اٚـِٚيتيىتْٛ ثتٛؼ وتٝ ثتٝ آ٘تتي ثي       

غٛـاوي ـٚتيٗ ٔمتبْٚ ٞىتتٙؽ ٚ ايتٗ ٔمبٚٔتت ٔيىفٚثتي يىتي ؼيٍتف اق ٠ّتُ ٌىىتت ؼـٔتبٖ ؼـ ايتٗ ثيٕتبـاٖ             

% ثيٕبـاٖ پيٛ٘ؽ ـا ـؼ وفؼ٘ؽ ٚ ايٗ ٔىتّكْ اوتفبؼٜ اق ٔمبؼيف ثبالتفي اق ؼاـٚٞتبي ايٕٛ٘ٛوبپفوتيٛ   14ثٛؼ.ٕٞسٙيٗ 

ثٛؼ وٝ ؼـ ايتٗ ٔٙب١ِتٝ ٔتٛـؼ    ٠فٛ٘ت اؼـاـي ـاٖ ثٝ ثٛؼ وٝ ايٗ ٞٓ يه ٠ّت ؼيٍف ثفاي اوت١ؽاؼ اثت ي ايٗ ثيٕب

 (13ثفـوي لفاـ ٌففت. )

 

ثفاي ٍ٘بٖ ؼاؼٖ تأثيف تٙبوت آ٘تي ثيٛتيه تدفثي ؼاؼٜ ٌؽٜ ؼـ اثتؽاي ؼـٔبٖ ثب ٔيىفٚاـٌب٘يىٓ خؽا ٌتؽٜ ؼـ  

ت ؼاؼٜ ٌتؽ.  ثيٕبـ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضتبؼ تفتيت   164وٍت اؼـاـ ثف ٘تيدٝ ؼـٔبٖ يه ٔٙب١ِٝ ٌؿٌتٝ ٍ٘ف ثف ـٚي 

،  ٠فٛ٘تت اؼـاـي ؼاـٚي ويپفٚفّٛوىبويٗ ثّٛـت تدفثي ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖ تدٛيك ٌؽ.ٌتبيٟ تتفيٗ وتٛي ِٔٛتؽ     

E.coli (92 ٝثٛؼ و )%٘فف اق ثيٕتبـاٖ وتبثمٝ آ٘تتي     29% ايٗ ٔيىفٚاـٌب٘يىٓ ٔمبْٚ ثٝ ويپفٚفّٛوىبويٗ ثٛؼ٘ؽ.20

مبْٚ ثٛؼ) آ٘تي ثيٛتيه غيف ٔتٙبوت( ؼاٌتتٙؽ.ؼـ ايتٗ   ثيٛتيه تفاپي تدفثي ثب ؼاـٚئي وٝ ٔيىفٚاـٌب٘يىٓ ثٝ آٖ ٔ
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% ٚ 47.7ٔٙب١ِٝ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ـويؽ٘ؽ وٝ ؼـٔبٖ تدفثي ٘ب ٔتٙبوت ثب٠تث وتبًٞ وتف٠ت پبوتع ثتبِيٙي ثتٝ ٔيتكاٖ        

 (14ـٚق ٔيٍٛؼ. ) 4.6افكايً َ٘ٛ ٔؽت ثىتفي ثيٕبـوتبٖ ثٝ ٔيكاٖ 

 

ففاٞٓ وفؼٖ پيٍٟٙبؼات ٚ تِٛيٝ ٞبي خؽيتؽ  يه ٔٙب١ِٝ ٘يك خٟت ثفـوي ٠فٛ٘ت اؼـاـي وٕپّيىٝ ٚ خٟت 

 Assosiation of Medical Microboilogy andؼـ ٔتتؽيفيت ؼـٔتتب٘ي ثيٕتتبـي تٛوتتٗ ا٠ٕتتبي  

Infection Disease Canada Guidline Committee   اق ٘فيتتك خىتتتدٛي ٔمتتبالت ؼـ وتتبيت

PubMed   اق اثٙٛـٔتبِيتي ٞتبي    ٚيه وفي ٔمبالت ؼيٍف ِٛـت ٌففت وٝ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ـويؽ٘ؽ وتٝ ثىتيبـي

وٕپّيىتٝ ثبٌتؽ ٚ ٕٞسٙتيٗ ٘يتف ٌىتتفؼٜ اي اق وتٛي ٞتبي        ٠فٛ٘تت اؼـاـي  اٚـِٚٛليه ٕٔىٙىت ٕٞفاٜ ثتب  

ٔيىفٚثي ٔمبْٚ ثٝ آ٘تي ثيٛتيه ِٔٛؽ ثيٕبـي ٞٓ ٚخٛؼ ؼاـؼ.ٔٛـثيؽيتي ٚ پيبٔؽ ؼـٔبٖ ايٗ ثيٕبـاٖ ثيٍتف ثف اوبن 

 ٛ٘ت ..ٚٔؽيفيت ؼـٔب٘ي ثٟتف ٌبُٔ:اثٙٛـٔبِيتي قٔيٙٝ اي تػٕيٗ قؼٜ ٔيٍٛؼ تب غٛؼ ٠ف

 ، تٟيٝ يه ٕ٘ٛ٘ٝ اؼـاـي خٟت وٍت لجُ آ٘تي ثيٛتيه تفاپي 

 ،ٌٙبوبيي اثٙٛـٔبِيتي ل٘يىٛيٛـيٙفي 

 .٠ؽْ ؼـٔبٖ ثبوتفيٛـي ثؽٖٚ ٠ ٔت ثٝ خك پيً اق ا٘دبْ يه پفٚوٝ تٟبخٕي ل٘يىٛيٛـيٙفي 

ثبيؽ ا٘تٝبـ ٠ٛؼ ٠فٛ٘ت په اق ا٘دتبْ  ؼـٔتبٖ ـا   ٔيجبٌؽ ٚ ٌفتٝ ٌؽٜ وٝ اٌف اثٙٛـٔبِيتي قٔيٙٝ اي ؼـٔبٖ ٍ٘ٛؼ 

 (15ؼـ ٘ٝف ٌففت. )

 

٘بضيتٝ   6ٔفوك ؼـٔب٘ي اق  15اوتىبثي اق خب١ٔٝ اق ٠فٛ٘ت اؼـاـي ٔجت  ثٝ  611ؼـ يه ٔٙب١ِٝ ٔم١ٙي ثف ـٚي 

خٟتت ثفـوتي  ـيىته فبوتٛـٞتبي ثتفٚق       2004تتب پبيتبٖ ٔتي     2004خغفافيبيي ٔػتّف تفويٝ اق اثتؽاي لا٘ٛيٝ 

اوتىبثي اق خب١ٔٝ ؼـ وٍٛـ تفويٝ ا٘دبْ ٌتؽ  ٠فٛ٘ت اؼـاـي ايكِٚٝ ٌؽٜ اق ٔجت يبٖ ثٝ  E.coliٞبي ٔمبْٚ  وٛي

وبَ ، وبثمٝ اوتفبؼٜ اق ويِٖٙٛٛ ٞب ثيٍتف اق يه ٘ٛثت ٘ي يه  50ٚ تبثيف يه وفي فبوتٛـٞب اق خّٕٝ وٗ ثبالي 

ٛ٘ت ٞبي وٕپّيىٝ اؼـاـي ثف ثفٚق وٛي ٞبي وبَ اغيف ، ق٘ؽٌي ؼـ ٔٙب٘ك ـٚوتبيي ، ؼاٌتٗ وٛ٘ؽ اؼـاـي ٚ ٠ف

وتٛي ٔيىفٚثتي ٌتفْ ٔٙفتي اق ٔجت يتبٖ       611ثفـوتي وفؼ٘تؽ.ؼـ ايتٗ ٔٙب١ِتٝ      E.coliٔمبْٚ ثٝ آ٘تتي ثيٛتيته   

% وٛي ٞبي 38غيف وٕپّيىٝ ٚ  ٠فٛ٘ت اؼـاـيايكِٚٝ ٌؽٜ اق ٔجي يبٖ ثٝ  E.coli% وٛي ٞبي 17اوتػفاج ٌؽ.

E.coli وٕپّيىٝ ٔمبْٚ ثٝ ويپفٚفّٛوىبويٗ ثٛؼ٘ؽ.ؼـ ايٗ ٔٙب١ِٝ ثٝ ايٗ  ٠فٛ٘ت اؼـاـيٝ ايكِٚٝ ٌؽٜ اق ٔجت يبٖ ث

وبَ، اوتفبؼٜ اق ويپفٚفّٛوىبويٗ ثيً اق يه ٘ٛثت ٘ي يه وبَ اغيف ٚ ٚلتٛٞ   50٘تيدٝ ـويؽ٘ؽ وٝ وٗ ثبالي 
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ٞتي ؼاـؼ.  ٕٞفا E.coli٘ٛٞ وٕپّيىٝ ثيٍتف ثب ٠فٛ٘ت ثب وٛي ٞبي ٔمتبْٚ ثتٝ ويپفٚفّٛوىبوتيٗ     ٠فٛ٘ت اؼـاـي

(16) 

)وتتٝ يتته ٘تتٛٞ وتتبقٔبٖ ٔىتتتمُ  PHARMO Record Linkage Systemؼـ ّٞٙتتؽ ثتتب اوتتتفبؼٜ اق 

تطميمبتي پمٍٚٞي ٔيجبٌؽ وٝ ثٝ ٔٙب١ِٝ ؼـ ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ؼاـٚيي ٚ پيبٔتؽٞب ؼـ اوتتفبؼٜ ـٚقا٘تٝ ثيٕتبـاٖ ؼـ ّٞٙتؽ      

% آٟ٘تب پتفٜ ٔٙٛپتٛق ثٛؼ٘تؽ( ٚ     17.5ٝ غتب٘ٓ ٔجتت  ثتٝ ؼيبثتت )وت      10366ٔيجبٌؽ(، ٔٙب١ِٝ اي ٌؿٌتٝ ٍ٘ف ثتف ـٚي  

% آٟ٘ب پفٜ ٔٙٛپتٛق ثٛؼ٘تؽ( ٚ ؼزتبـ ٠فٛ٘تت اؼـاـي ٌتؽٜ ثٛؼ٘تؽ  ٚ       68غبٕ٘ي وٝ ٔجت  ثٝ ؼيبثت ٘جٛؼ٘ؽ) 200258

ا٘دبْ ٌؽ.ؼـ ايٗ ٔٙب١ِٝ  2005تب پبيبٖ ؼوبٔجف  1999اِٚيٗ ؼٚـٜ ؼـٔبٖ آ٘تي ثيٛتيىي ـا ٔيٍففتٙؽ اق اثتؽاي لا٘ٛيٝ 

ـٚق( آ٘تي ثيٛتيته   5ـٚق( ثب ؼٚـٜ ؼـٔب٘ي ٘ٛال٘ي ٔؽت )ثبالي  5ٔؽت )ٔىبٚي يب وٕتف اق  ؼٚـٜ ؼـٔب٘ي وٛتبٜ

تفاپي ؼـ ايٗ ؼٚ ٌفٜٚ ٔمبيىٝ ٌؽ.وىب٘يىٝ ؼزبـ ٠ٛؼ ٠فٛ٘تت ٔيٍتؽ٘ؽ ٌتبُٔ وىتب٘ي ثٛؼ٘تؽ وتٝ ثتفاي ؼٚٔتيٗ         

يٗ ٔٙب١ِٝ ثٝ ايٗ ٘تيدتٝ  ـٚق ث١ؽ اق ؼـٌيفي اِٚيٝ( تطت آ٘تي ثيٛتيه تفاپي لفاـ ٔيٍففتٙؽ.ؼـ ا 30تب  6٘ٛثت)ثيٗ 

ـويؽ٘ؽ وٝ غب٘ٓ ٞبي پفٜ ٔٙٛپٛق يب پىت ٔٙٛپٛق ٔجتت  ثتٝ ؼيبثتت اغّتت ؼـٔتبٖ ٘تٛال٘ي ٔتؽت آ٘تتي ثيتٛتيىي          

ؼـيبفت ٔيىفؼ٘ؽ.ثب ايٗ ٚخٛؼ ٌب٘ه ٠ٛؼ ٠فٛ٘ت ثبق ٞٓ ؼـ ايٗ ٌفٜٚ ؼـ ٔمبيىٝ ثب غب٘ٓ ٞبي پفٜ ٔٙٛپٛق يب پىت 

 (17ٔٙٛپٛق غيف ٔجت  ثٝ ؼيبثت ثيٍتف ثٛؼ. )
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 ّذف اصلي:

ؼـ ثيٕبـوتتبٖ ثت٠ّٛي وتيٙب لتكٚيٗ اق      ت١ييٗ ٠ٛأُ ٔٛثف ثف پيبٔؽ ؼـٔبٖ ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثتٝ پيّٛ٘ففيتت ضتبؼ     

 . 1392تب  1385ٞبي  وبَ

   

 :اّذاف فزعي طزح  

 ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ ت١ييٗ ٔيبٍ٘يٗ وٙي ؼـ ثيٕبـاٖ ثىتفي ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ

 ت١ييٗ ٘ىجت خٙىي ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ

 ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ BMIت١ييٗ 

ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙتؽٜ ثتٝ ثيٕبـوتتبٖ ثت٠ّٛي وتيٙب      ت١ييٗ ٠ ئٓ ضيبتي ثؽٚ پؿيفي ؼـ 

 لكٚيٗ

ت١ييٗ ٘ٛٞ آ٘تي ثيٛتيه تدٛيك ٌؽٜ ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب 

 لكٚيٗ 

ٕبـاٖ ٔجتت  ثتٝ پيّٛ٘ففيتت    ت١ييٗ ـٚي تدٛيك آ٘تي ثيٛتيه ٔٛـؼ اوتفبؼٜ)غٛـاوي يب تكـيمي ثٛؼٖ آٖ( ؼـ ثي

 ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ

ت١ييٗ تٙبثك آ٘تي ثيٛتيه تدٛيك ٌؽٜ ؼـ ٠فٛ٘ت خبـي ثب خٛاة وٍت اؼـاـ ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثتٝ پيّٛ٘ففيتت   

 ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ

ٔىتتمُ ؼـ ٔجت يتبٖ ثتٝ پيّٛ٘ففيتت ضتبؼ ٔفاخ١تٝ وٙٙتؽٜ ثتٝ          ت١ييٗ ٔيكاٖ اففاؼ ٔجت  ثٝ ٠ؽْ تطتفن يّتٛـت  

 ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ

ؼـ ٔجت يبٖ ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙتؽٜ ثتٝ ثيٕبـوتتبٖ     UTIت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ ثب وبثمٝ لجّي ثىتفي ث١ّت 

 ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ

ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙتؽٜ   ت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ ثب وبثمٝ لجّي ثىتفي ث١ّت وبيف ثيٕبـي ٞب ؼـ

 ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ
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ت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ ثب وبثمٝ ّٔفف آ٘تي ثيٛتيه ؼـ ٠فْ يه وبَ اغيف ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيتت ضتبؼ   

 ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ

 ٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗت١ييٗ ٔيكاٖ ا٠تيبؼ ثٝ اِىُ ثيٕبـاٖ ٔجت  ث

ت١ييٗ ٔيكاٖ ا٠تيبؼ ثٝ ٔٛاؼ ٔػؽـ ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙتؽٜ ثتٝ ثيٕبـوتتبٖ ثت٠ّٛي وتيٙب      

 لكٚيٗ

ـوتتبٖ ثت٠ّٛي وتيٙب    ت١ييٗ ٔيكاٖ اثت  ثٝ ثيٕبـي ؼيبثت ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕب

 لكٚيٗ

ت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ ثب وبثمٝ اثت  ثٝ ثيٕبـي لّجي ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثتٝ ثيٕبـوتتبٖ   

 ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ

 ت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ ضبّٔٝ  ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ

جت اففاؼ ٔجت  ثٝ اثٙٛـٔبِيتي ٞبي آ٘بتٛٔيىبَ ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثتٝ پيّٛ٘ففيتت ضتبؼ ٔفاخ١تٝ وٙٙتؽٜ ثتٝ       ت١ييٗ ٘ى

 ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ

ت١ييٗ ٔيكاٖ ّٔفف ؼاـٚ ٞبي ايٕٛ٘ٛوبپفويٛ ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثتٝ ثيٕبـوتتبٖ   

 ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ

 ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ CRFثٝ  ت١ييٗ ٔيكاٖ اثت 

ت١ييٗ ٔيكاٖ اثت  ثٝ وًٙ ٔدبـي اؼـاـي ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثتٝ پيّٛ٘ففيتت ضتبؼ ٔفاخ١تٝ وٙٙتؽٜ ثتٝ ثيٕبـوتتبٖ        

 ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ

 ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗت١ييٗ ٔيكاٖ اثت  ثٝ وف٘بٖ ؼـ ٔجت يبٖ ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ 

ت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ اوتفبؼٜ وٙٙؽٜ وٛ٘ؽ ٔدبـي اؼـاـي ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيتت ضتبؼ ٔفاخ١تٝ وٙٙتؽٜ ثتٝ      

 ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ 

ثيٕبـوتبٖ ثت٠ّٛي  ت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ اوتفبؼٜ وٙٙؽٜ پٌٛه ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ 

 ويٙب لكٚيٗ
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ت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ ٔجت  ثٝ آثىٝ وّيٛي ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثتٝ ثيٕبـوتتبٖ ثت٠ّٛي    

 ويٙب لكٚيٗ

ت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ ٔجت  ثٝ ٞيؽـٚ٘ففٚق ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثتٝ ثيٕبـوتتبٖ ثت٠ّٛي    

 ويٙب لكٚيٗ 

ؼـخٝ وب٘تيٍفاؼ ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيتت ضتبؼ ٔفاخ١تٝ وٙٙتؽٜ ثتٝ       38ت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ ؼاـي تت ثبالي 

 ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ 

ت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ ؼاـي ؼاــاي تت ٚ ِفق ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثتٝ پيّٛ٘ففيتت ضتبؼ ٔفاخ١تٝ وٙٙتؽٜ ثتٝ ثيٕبـوتتبٖ        

 ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ

اؼ ؼاـي ؼيكٚـي ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثتٝ ثيٕبـوتتبٖ ثت٠ّٛي وتيٙب     ت١ييٗ ٘ىجت افف

 لكٚيٗ 

ت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ ٔجت  ثٝ اضتجبن اؼـاـي ٘يبقٔٙؽ ا٘دتبْ وبتتفيكاوتيٖٛ ؼـ ثيٕتبـاٖ ٔجتت  ثتٝ پيّٛ٘ففيتت ضتبؼ        

 ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ 

ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي  SIRSاـي وفايتفيبي ت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ ؼ

 ويٙب لكٚيٗ 

ت١ييٗ ٔيكاٖ فٍبـ غٖٛ ؼـ ٍٞٙبْ پؿيفي ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي 

 ويٙب لكٚيٗ 

 ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ  ESRت١ييٗ ٔيكاٖ 

 ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ   CRPت١ييٗ ٔيكاٖ 

ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي وتيٙب  ت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ ٔجت  ثٝ ٘ٛتفٚپٙي ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ 

 لكٚيٗ 

ت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ ؼاـي ؼاـاي ِىٛويتٛق ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي 

 ويٙب لكٚيٗ 

 ت١ييٗ ٔيكاٖ آِجٛٔيٗ ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ 
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 پفٚتئيٗ تٛتبَ ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ ت١ييٗ ٔيكاٖ 

ٔٛخٛؼ ؼـ اؼـاـ ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب  WBCت١ييٗ ٔيفاٖ 

 لكٚيٗ 

يّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب ت١ييٗ ٔيكاٖ ٘يتفيت ٔٛخٛؼ ؼـ اؼـاـ ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پ

 لكٚيٗ 

 ت١ييٗ ٔيكاٖ پفٚتئٙٛـي ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ 

وتتبٖ  ٔثجت( ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـ BCت١ييٗ ٘ىجت اففاؼ ٔجت  ثٝ ثبوتفيٕي)

 ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ 

 ت١ييٗ خٛاة وٍت اؼـاـ ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ

 ت١ييٗ ٔيكاٖ ٌّٕٞٛٛثيٗ ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ 

 ت١ييٗ ٔيكاٖ پ وت ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ 

 ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ  FBSت١ييٗ ٔمؽاـ اِٚيٗ 

 ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ ت١ييٗ ٘ىجت ق٘بٖ پفٜ ٔٙٛپٛق ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ

ت١ييٗ ٘ىجت ق٘بٖ پىت ٔٙٛپٛق ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضتبؼ ٔفاخ١تٝ وٙٙتؽٜ ثتٝ ثيٕبـوتتبٖ ثت٠ّٛي وتيٙب        

 لكٚيٗ

ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ  ٞبيپفتفٚفي غٛي غيٓ پفٚوتبتت١ييٗ ٘ىجت ٔفؼاٖ ٔجت  ثٝ 

 وتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗثٝ ثيٕبـ

 ت١ييٗ ت١ؽاؼ ـٚقٞبي ثىتفي ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ

ت١ييٗ ٔؽت قٔبٖ القْ خٟت لٟٙ تت ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثتٝ ثيٕبـوتتبٖ ثت٠ّٛي    

 ويٙب لكٚيٗ

ٔفغُ ٌؽ٘ؽ ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتتبٖ ثت٠ّٛي   ت١ييٗ ت١ؽاؼ ثيٕبـا٘ي وٝ 

 ويٙب لكٚيٗ
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 ت١ييٗ ت١ؽاؼ ثيٕبـاٖ فٛتي ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٔفاخ١ٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ

 

 :اّذاف واربزدي

تٍػيُ قٚؼٍٞٙبْ آٖ ؼوتٝ اق ثيٕتبـاٖ ٔجتت  ثتٝ    خٟت تٙٝيٓ يه ٘جمٝ ثٙؽي ثفاي ٘تبيح ايٗ ٘فش ٔي تٛا٘ؽ 

 ٚ اتػتبؾ تٕٟيتؽات القْ ثتفاي     پيّٛ٘ففيت ضبؼ  وٝ ؼـ ـيىه ثبالتفي اق ٌىىت ؼـٔبٖ يب ٔٛـتبِيتي لفاـ ؼاـ٘تؽ 

 وٛتبٜ وفؼٖ ؼٚـٜ ثيٕبـي ٚ ٔؽت ثىتفي ؼـ ثيٕبـوتبٖ ٚ وبًٞ ٔٛـتبِيتٝ وٕه ٕ٘بيؽ.

      

 :فزظيِ ّا 

 القْ ثفاي لٟٙ تت، ٔؽت ثىتفي، ٔٛـتبِيتٝ( ؼـ ق٘بٖ ٔٙبوت تف اوت. پيبٔؽ ثيٕبـي )ٔؽت قٔبٖ

 پيبٔؽ ثيٕبـي )ٔؽت قٔبٖ القْ ثفاي لٟٙ تت، ٔؽي ثىتفي، ٔٛـتبِيتٝ( ؼـ اففاؼ خٛاٖ ٔٙبوت تف اوت.

 ( اـتجبٖ ؼاـؼ.BMIپيبٔؽ ثيٕبـي ثب لؽ، ٚقٖ)

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب٘بتٛا٘ي ؼـ تطفن ثّٛـت ٔىتمُ اـتجبٖ ؼاـؼ.

 اـتجبٖ ؼاـؼ. UTIؽ ثيٕبـي ثبوبثمٝ ثىتفي لجّي ث١ّت پيبٔ

 اغيف اـتجبٖ ؼاـؼ. وبَيه  ْپيبٔؽ ثيٕبـي ثب وبثمٝ ّٔفف آ٘تي ثيٛتيه ؼـ ٠ف

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثبوبثمٝ ّٔفف ٔٛاؼ ٔػؽـ اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب وبثمٝ ّٔفف اِىُ اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 تجبٖ ؼاـؼ. پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٔيكاٖ اثت  ثٝ ؼيبثت اـ

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٔيكاٖ اثت  ثٝ ثيٕبـي ٞبي لّجي اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٔيكاٖ اثت  ثٝ وًٙ ٔدبـي اؼـاـي اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ضبٍّٔي اـتجبٖ ؼاـؼ. 



 بررسي عًامل مؤثر بر پيامد درمان مبتاليان به پيلًوفريت حاد در بيماران بستري در بيمارستان بًعلي سيىا قزييه ...

42 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٔيكاٖ اثت  ثٝ اثٙٛـٔبِيتي ٞبي آ٘بتٛٔيىبَ اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 ثب اوتفبؼٜ اق ؼاـٚٞبي ايٕٛ٘ٛوبپفويٛ اـتجبٖ ؼاـؼ.  پيبٔؽ ثيٕبـي

 اـتجبٖ ؼاـؼ.  CRFيب ثيٕبـي ٔكٔٗ وّيٛي يب   پيبٔؽ ثيٕبـي ثب اثت  ثٝ 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٚخٛؼ وًٙ ؼـ ٔدبـي اؼـاـي اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب اثت  ثٝ وف٘بٖ اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 ـي اـتجبٖ ؼاـؼ. پيبٔؽ ثيٕبـي ثب اوتفبؼٜ اق وٛ٘ؽ اؼـا

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب اوتفبؼٜ اق پٌٛه اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب اثت  ثٝ آثىٝ ٞبي وّيٛي اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب اثت  ثٝ ٞيؽـٚ٘ففٚق اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 ؼـخٝ اـتجبٖ ؼاـؼ. 38پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ؼاٌتٗ تت ثبالي 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ضٕٛـ تت ٚ ِفق اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب اثت  ثٝ ؼيكٚـي اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب اثت  ثٝ اضتجبن اؼـاـي ٘يبقٔٙؽ ا٘دبْ وبتتفيكاويٖٛ اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 اـتجبٖ ؼاـؼ.  SIRSپيبٔؽ ثيٕبـي ثب ؼاٌتٗ وفايتفيبي 

 پؿيفي )اق ٘ٝف ٌٛن(اـتجبٖ ؼاـؼ. پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٔيكاٖ فٍبـ غٖٛ ثؽٚ 

 اـتجبٖ ؼاـؼ.  ESRپيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٔيكاٖ 

 اـتجبٖ ؼاـؼ.  CRPپيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٔيكاٖ 

 ٔؽت قٔبٖ ثىتفي )ٔؽت لٟٙ تت( پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٚخٛؼ ٘ٛتفٚپٙي اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٚخٛؼ ِىٛويتٛق اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٔيكاٖ آِجٛٔيٗ اـتجبٖ ؼاـؼ. 



 بررسي عًامل مؤثر بر پيامد درمان مبتاليان به پيلًوفريت حاد در بيماران بستري در بيمارستان بًعلي سيىا قزييه ...

43 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٔيكاٖ پفٚتئيٗ تٛتبَ اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 ؼـ اؼـاـ اـتجبٖ ؼاـؼ.  WBCپيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٌٕبـي 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٚخٛؼ ٘يتفيت ؼـ اؼـاـ اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب لؽ، ٚقٖ اـتجبٖ ؼاـؼ.

 ي اـتجبٖ ؼاـؼ. پيبٔؽ ثيٕبـي ثب پفٚتئيٙٛـ

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ثفٚق ثبوتفيٕي اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٔيكاٖ ٌّٕٞٛٛثيٗ اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٔيكاٖ پ وت اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 اِٚيٝ اـتجبٖ ؼاـؼ.  FBSپيبٔؽ ثيٕبـي ثب 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب پفٜ ٔٙٛپٛق ثٛؼٖ ق٘بٖ اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 ىت ٔٙٛپٛق ثٛؼٖ ق٘بٖ اـتجبٖ ؼاـؼ. پيبٔؽ ثيٕبـي ثب پ

 ؼـ ٔفؼاٖ اـتجبٖ ؼاـؼ.  ٞبيپفتفٚفي غٛي غيٓ پفٚوتبتپيبٔؽ ثيٕبـي ثب 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٘ٛٞ آ٘تي ثيٛتيه تدٛيك ٌؽٜ ؼـ ٠فٛ٘ت خبـي اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ـٚي تدٛيك آ٘تي ثيٛتيه تدٛيك ٌؽٜ)غٛـاوي يب تكـيمي ثٛؼٖ آٖ(اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب تٙبثك آ٘تي ثيٛتيه تدٛيك ٌؽٜ ثب خٛاة وٍت اؼـاـ اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب ٠ ئٓ ضيبتي ثؽٚ پؿيفي اـتجبٖ ؼاـؼ. 

 پيبٔؽ ثيٕبـي ثب خٛاة وٍت اؼـاـ اـتجبٖ ؼاـؼ. 
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 رٍش وار

 

پفٚ٘ؽٜ ثيٕتبـاٖ ٔجتت  ثتٝ     327اق ا٘ ٠بت وّيٝ ثيٕبـا٘ي وٝ ٌفايٗ ٚـٚؼ ثٝ ٔٙب١ِٝ ـا ؼاٌتٙؽ ثّٛـت وفٌٕبـي 

 اوتػفاج ٌؽ. 1391تب پبيبٖ  1385پيّٛ٘ففيت ضبؼ ثىتفي ٌؽٜ ؼـ ثيٕبـوتبٖ ث٠ّٛي ويٙبي لكٚيٗ اق وبَ 

وفايتفيبٞبي تٍػيّي پيّٛ٘ففيتت ضتبؼ ٌتبُٔ ايكٚالوتيٖٛ پتبتٛلٖ ٍٔتبثٝ اق اؼـاـ ٚ وٍتت غتٖٛ  ٚ يبضٕتٛـ          

ت١فيف ٌتؽٜ   ( پيٛـي )2(  ) ؼـخٝ وب٘تيٍفاؼ يب ثبالتف 38ي ـي ت١فيف ٌؽٜ ثب ؼٔبي ثؽٖ آٌك تت ) (1ٕٞكٔبٖ )

 وٍتت  اؼـاـي ٔثجتت )   (3ٚ ) ( ثيٍتف ِىٛويت ؼـ ٞف ٔيؽاٖ ؼيؽ ثتب ثتكـي ٕ٘تبيي ثتبال     ت١ؽاؼ  ٚ يب 10ثب ضٕٛـ 

 (  ؼـ ٠ؽْ ضٕٛـ تٍػيُ اضتٕبِي ٠فٛ٘ي ؼيٍف ٔي ثبٌؽ. ٚاضؽ وّٛ٘ي ؼـ ٔيّي ِيتف 105ت١فيف ٌؽٜ ثب ثيٍتف اق 

وتب٠ت اق پتؿيفي ٌففتتٝ ٔيٍتٛؼ ٚ ٌتبُٔ       12ا٘ ٠بت آقٔبيٍٍبٞي ضبُِ اق ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي اوت وٝ ؼـ ٠تفْ  

( ، اٚـٜ  cr( ، ت١ييٗ وبـوفؼ وّيٛي ثتب ا٘تؽاقٜ ٌيتفي ٔيتكاٖ وتفاتيٙيٗ غتٖٛ)       WBCٔمؽاـ ِىٛويت ٞبي غٖٛ)

 (  ٚ وٍت اـٌب٘يىٓ ٔي ثبٌؽ. BUNغٖٛ)

  ىتفي  ٌبُٔ قٔبٖ ٌفٚٞ ؼـؼ ف ٘ه ٔي ثبٌؽ.ا٘ ٠بت ؼـ ٔٛـؼ َ٘ٛ ٔؽت ثيٕبـي پيً اق ث

ٔب ضٕٛـ ٞف يه اق ٔتغيف ٞبي قيف ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ ـيىه فبوتٛـٞبي ثبِمٜٛ ٔتٛثف ثتف پيبٔتؽ ٚ ت١يتيٗ پتيً آٌٟتي       

 ثيٕبـي ـا اـقيبثي وفؼيٓ :

 وبَ. 60وٗ ثبالي 

 خٙه .

BMI . ) ٖٚقٖ ثفضىت ويٌّٛفْ تمىيٓ ثف ٔدؿٚـ لؽ ثفضىت ٔتف ؼـ ِٛـت ؼـ ؼوتفن ثٛؼٖ فؽ ٚ ٚق( 

يب ٔمؽاـ لٙؽ غٖٛ ٘بٌتب ثب ؼٚثتبـ ا٘تؽاقٜ    FBSاثت  ثٝ ؼيبثت ّٔيتٛن )تٍػيُ ؼيبثت ٚلتي ِٛـت ٔي ٌيفؼ وٝ  

ويه ؼيبثت ٕٞسٖٛ اؼـاـ ثبٌؽ ٚ يب ففؼي وٝ ٠ ئٓ و  mg/dl 126ٌيفي ) ؼـ ؼٚ ـٚق ٔػتّف ( ، ثبالتف اق 

ثبٌؽ، ٍ٘ب٘ٝ اثت  ثٝ ؼيبثت اوت ٚيتب   mg/dl200ثبالتف اق  CBSقيبؼ، تٍٍٙي ٔففٖ ٚ وبًٞ ٚقٖ ـا ؼاـؼ، اٌف 
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HbA1C وتب٠ت پته اق غتؿا ضتؽالُ ؼـ ؼٚ ثتبـ ا٘تؽاقٜ ٌيتفي ثيٍتتف يتب           2% يب لٙؽ پ وٕبي 6.5ثيٍتفيبٔىبٚي

 ( . OGTTؼـ mg/dl  200ٔىبٚي

 بٖ )ٌبُٔ ٞف ؼٚ ٘ٛٞ اؼـاـي تٙبوّي ٚ غيف اؼـاـي تٙبوّي (ٚخٛؼ وف٘بٖ ٕٞكٔ

 ( BUN  ٚCrوبثمٝ اثت  ثٝ ثيٕبـي ٔكٔٗ وّيٛي . ) ٚخٛؼ ٌٛاٞؽ اثت  ثٝ ثيٕبـي ٔكٔٗ وّيٛي ثب تٛخٝ ثٝ ٔيكاٖ 

 وبثمٝ اثت  ثٝ ثيٕبـي لّجي ٔكٔٗ .

 وبثمٝ  ا٠تيبؼ ثٝ ٔٛاؼ ٔػؽـ.

 وبثمٝ ا٠تيبؼ ثٝ ويٍبـ .

)ٌتبُٔ   SIRS syndromeفٚق وٙؽـْٚ پبوع اِتٟبثي ويىتٕيه يب  ٚخٛؼ وفايتفيبي تٍػيّي ٚخٛؼ ٌٛاٞؽ ث

ؼـ ؼليمٝ ، ؼٔبي ثتؽٖ ثتيً اق    24ؼـ ؼليمٝ ، ت١ؽاؼ تٙفه ثيً اق  90ٚخٛؼ ثيً اق ؼٚ ١ٔيبـ ٔفثبٖ ٘جٓ ثيً اق 

يتب ثب٘تؽٔي    4000اق يتب وٕتتف    12000ؼـخٝ وب٘تيٍفاؼ ٚ ت١ؽاؼ ِىٛويت غٖٛ ٔطيٙي ثتيً اق   35يب وٕتف اق  38

 ؼـِؽ ( 10ثيً اق 

 ؼـخٝ ثب ؼٔبوٙح خيٜٛ اي ثٝ ـٚي اٚـاَ ( 38تت )ؼٔبي ثؽٖ ثيً اق 

 ؼيكٚـي )وػتي ٚ اضىبن وٛقي ؼـ  ٍٞٙبْ اؼـاـ وفؼٖ (

وٛ٘ؽال اؼـاـي ) ٌبُٔ ٞف ؼٚ ٘ٛٞ وٛ٘ؽال ٔٛلت ٚ ٘ٛال٘ي ٔؽت ٔي ثبٌؽ  وٝ ١ٕٔٛال ثٝ ٠ٙٛاٖ ـاٜ ضُ ؼـٔتب٘ي  

وب٠ت ٕٞفاٜ ثتب ٔثب٘تٝ لبثتُ     6ـا٘ي وٝ ؼاـاـي ثي اغتيبـي ٚ يب اضتجبن اؼـاـي ) لٟٙ اؼـاـ ثيً اق ٟ٘بيي ؼـ ثيٕب

 ِٕه ؼـ ١ٔبيٙٝ ٌىٓ ( اوتفبؼٜ ٔي ٌٛؼ. (

ESR ) وب٠ت اَٚ )ٔيكاٖ ـوٛة ٌّجَٛ ٞبي لفٔك غٖٛ ٘ي يه وب٠ت 

CRP (CRP  ثب ويتCRP ) ويفي 

 ٠ؽؼ ؼـ ٔيىفِٚيتف ( 1000وٕتف اق  PMNاثت  ثٝ ٘ٛتفٚپٙي )ت١ؽاؼ ّٔٙك 
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 ؼـ ٔيىفِٚيتف ( 12000غٖٛ ٔطيٙي ثيً اق    WBCِىٛويتٛق ) ت١ؽاؼ 

ٚخٛؼ ٘يتفيت ؼـ اؼـاـ . )ٚخٛؼ ٘يتفيت ؼـ ٕ٘ٛ٘ٝ اؼـاـي وٝ ؼـ اثف ٠فٛ٘ت ويىتٓ اؼـاـي ثب ثبوتفي وتٝ ٘يتتفات   

 ٞبي ا٘ؽٚلٖ ـا ثٝ ٘يتفات اضيب ٔيىٙٙؽ ايدبؼ ٔي ٌٛؼ. (

 150mgٚتئيٗ ٞبي وفْ ثٝ  تفويت اؼـاـ ثيً اق وٙص ٘فٔبَ ؼفٟ پفٚتئيٗ ؼـ اؼـاـ)ثتبالي  پفٚتئيٙٛـي )تفٌص پف

 ـٚقا٘ٝ( 

 تٙبثك ؼـٔبٖ آ٘تي ثيٛتيىي اِٚيٝ ثب خٛاة وٍت اؼـاـي.

 وبثمٝ ثىتفي ثيٕبـوتبٖ ٘ي يه ٔبٜ اغيف ثٝ ٞف ؼِيّي.

اپيكٚؼ اثت  ثٝ پيّتٛ ٘ففيتت ضتبؼ تبييتؽ      3) ت١فيف ٌؽٜ ثٝ ٠ٙٛاٖ ثفٚق ثيً اق  ٠ٛؼ وٙٙؽٜٞبي  UTIوبثمٝ اثت  ثٝ 

 ٔبٜ اغيف ( 12ٌؽٜ ثب وٍت اؼـاـي ؼـ َ٘ٛ 

 ٔيّي ِيتف(.  25ٞبيپفتفٚفي پفٚوتبت)تبييؽ ٌؽٜ ثب وٌٛ٘ٛفافي ٚ ت١فيف پفٚوتبت ثب ضدٓ ثبالي 

 ّٔفف اغيف آ٘تي ثيٛتيه ٞب ٘ي يه وبَ اغيف.

 وٙٙؽٜ ويىتٓ ايٕٙي . وبثمٝ ّٔفف ؼاـٚٞبي ايٕٛ٘ٛ وبپفويٛ يب ؼاـٚٞبي ت١ٕيف

 ٞيؽـٚ٘ففٚق ) تٍػجُ ؼاؼٜ ٌؽٜ ثب  وٌٛ٘ٛفافي (

 ٚخٛؼ آثىٝ وّيٛي ) ٚخٛؼ ٌٛاٞؽ آثىٝ ٘ففيه يب پفي ٘ففيه ؼـ اِٚتفاوٌٛ٘ٛفافي (

 ٘ففِٚيتيبق ) تبييؽ ٌؽٜ ثب وٌٛ٘ٛفافي ( 

 ٛـت ٔىتمُ ٕ٘ي ثبٌٙؽ. (١ٔٚيت ٠ؽْ تٛا٘بيي تطفن )ٌبُٔ اففاؼ ١َّٔٛ وٝ ثٙب ثٝ ٞف ٠ّتي لبؼـ ثٝ ـاٜ ـفتٗ ثّ

٘بٞٙدبـي ٞبي آ٘بتٛٔيه ؼوتٍبٜ اؼـاـي )ٚخٛؼ ٘بٞٙدبـي ٞتبي ٔٛختٛؼ ؼـ ويىتتٓ اؼـاـي ثتف اوتبن ٌتٛاٞؽ       

 ٌفافيه (ٚوٖٛ

 ثبوتفيٕي يب تٟبخٓ ثبوتفي ثٝ خفيبٖ غٖٛ)وىب٘يىٝ وٍت غٖٛ ٔثجت ؼاـ٘ؽ(
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 پفٜ ٔٙٛپٛق ثٛؼٖ يب پىت ٔٙٛپٛق ثٛؼٖ ق٘بٖ ٔجت .

ٖ ، ٔيكاٖ پفٚتييٗ تٛتبَ ، ٔيكاٖ ٌّٕٞٛٛثيٗ غٖٛ ، ٔمؽاـ لٙؽ غٖٛ ثتؽٚ پتؿيفي ، ٔمتؽاـ لٙتؽ     ٔيكاٖ آِجٛٔيٗ غٛ

 غٖٛ ٘بٌتب ٘يك ثب تٛخٝ ثٝ خٛاة آقٔبيً ٞب ؼـ وٙبـ وبيف ا٘ ٠بت ٔػتُ ثٝ ٞف ثيٕبـ ثجت ٔي ٌٛؼ.

٘تَٛ   ٘ؽ.آ٘تي ثيٛتيه ٞب ثّٛـت تدفثي تب قٔبٖ آٔبؼٜ ٌؽٖ خٛاة وٍت ٞبي اؼـاـ يب غتٖٛ تدتٛيك ٔتي ٌتؽ    

ٔؽت ثىتفي ؼـ ثيٕبـوتبٖ ٚ ت١ؽاؼ ـٚقٞبي القْ تب لٟٙ تت ؼـ ٞف ثيٕبـ ٚ ٟ٘بيتتب پيبٔتؽ ثيٕتبـي ٌتبُٔ فتٛت يتب       

 تفغيُ ثيٕبـاٖ ثجت ٌؽ٘ؽ.

 

 : رٍش اجزا ٍطزاحي تحميك

ثتٝ ثيٕتبـاٖ ٔجتت  ثتٝ ثيٕتبـي پيّٛ٘ففيتت ثىتتفي ٌتؽٜ ؼـ         ، ا٘ ٠بت ٔفثتٖٛ   تطّيّي -ؼـ ايٗ پمًٚٞ تِٛيفي

وتٝ ثتٝ ٕٞتيٗ ٔٙٝتٛـ، پته اق       زه ِيىتي ٚ ؼـخٕٟ آٚـي  1392تب  1385تبٖ ث٠ّٛي ويٙب لكٚيٗ اق وبَ ثيٕبـو

وبثمٝ پيٛ٘ؽ وّيتٝ ٚ   .ٌفؼيؽثفـوي ٔمبالت ٔفتجٗ ٚ ٕٞفىفي ا٠ٕب ٞيئت ٠ّٕي ثػً ٠فٛ٘ي ٘فاضي ٌؽٜ ثجت 

ثىتفي ؼـ ثيٕبـوتبٖ ٜفف يىٕبٜ ٌؿٌتٝ ١ٔيبـ غفٚج اق ٔٙب١ِٝ ثٛؼ. وّيٝ ٔتغيفٞبيي وٝ ؼـ زه ِيىت پيٛوتت  

پيً ثيٙي ٌؽٜ ثٛؼ ٚ ٕٞسٙيٗ پيبٔؽ ثيٕبـي )َ٘ٛ ٔؽت لٟٙ تت، َ٘ٛ ٔؽت ثىتفي ٚ ٔتفي ٚ ٔيتف( ثتب ثفـوتي     

 پفٚ٘ؽٜ ٞب، اوتػفاج ٌؽ.

 

 : ًوًَِ گيزيجاهعِ هَرد هطالعِ ٍ رٍش 

 ا٘ ٠بت وّيٝ ثيٕبـا٘ي وٝ ٌفايٗ ٚـٚؼ ثٝ ٔٙب١ِٝ ـا ؼاٌتٙؽ ثّٛـت وفٌٕبـي اق پفٚ٘ؽٜ ٞب اوتػفاج ٌؽ.
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 :ّا رٍش جوع آٍري ٍ تجشیِ تحليل دادُ

ٚ تىت ؼليك   t  ٚ2χاوتفبؼٜ اق آقٟٔٛ٘بي  اوتفبؼٜ اق ـٌٟٚبي آٔبـ تِٛيفي ثفاي اـايٝ ا٘ ٠بت وّي ٚ وپه

فيٍف ثفاي آ٘بِيك ته ٔتغييفٜ ٚ آ٘بِيك ـٌفويٖٛ ِدىتيه ثفاي تطّيُ زٙتؽ ٔتغييتفٜ ٚ ثتبالغفٜ پته اق ٍٔتػُ      

ٔٙطٙتي ٞتبي وتبپ ٖ    ٌؽٖ ٠ٛأُ ٔىتمُ ٔؤثف ثف اقؼيبؼ َ٘ٛ ٔؽت لٟٙ تت، َ٘ٛ ٔؽت ثىتفي ٚ ٔفي ٚ ٔيف ، 

تفويٓ ٚ ١ٔٙي ؼاـ ثتٛؼٖ آٖ تٛوتٗ آقٔتٖٛ     ىتفيآٟ٘ب ثف َ٘ٛ ٔؽت لٟٙ تت ٚ ٔؽت ثٔيف ثفاي ٍ٘بٖ ؼاؼٖ تأثيف 

log-rank   ٝوبيف ثيٕبـاٖ ٔمبيىٝ ٌؽ.ٚاخؽ ايٗ ٠ٛأُ غٙف ثٛؼ٘ؽ ٚ ثيٗ اففاؼيى 

 خٟت تطّيُ آٔبـي اوتفبؼٜ ٌؽ.  SPSS .16اق ٘فْ افكاـ آٔبـي 

 

 هالحظات اخاللي:

٘يىتت.    اٖ ٚاـؼ ٍٔتىُ اغ لتي ٠ٕتؽٜ اي ثتف     ٍ٘ففتت ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٔؽاغّتٝ اي ؼـ ايتٗ ٘تفش ِتٛـت     

ثب ا٠تمبؼات ؼيٙي ٚ ٠فف خب١ٔتٝ ٘تؽاـؼ ٚ    ٔغبيفتيا٘ ٠بت خٕٟ آٚـي ٌؽٜ ٔطفٔب٘ٝ غٛاٞؽ ٔب٘ؽ. ايٗ پمًٚٞ 

ثب ا٘دبْ ايٗ ٔٙب١ِٝ ٞير ٌٛ٘ٝ ٔفـ ٔبِي ٚ خب٘ي ثٝ ثيٕتبـ ٚاـؼ    .٘ؽاـؼٔٙبفبتي ثب اَِٛ ٠ّٕي ٚ اغ ق پكٌىي ٘يك 

 ٞكيٙٝ ٚ اقٔبيً أبفي ٌففتٝ ٍ٘ؽ. ٍ٘ؽ. اق ثيٕبـاٖ
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 :چْارمفصل 

 ّا )ًتایج( یافتِ
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 ّا ٍ ًتایج یافتِ

ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ثىتفي ٌؽٜ ؼـ ثيٕبـوتتبٖ   ٝيپفٚ٘ؽٜ ٔفثٖٛ ثٝ وّ 327،  تطّيّي ؼـ ايٗ ٔٙب١ِٝ تِٛيفي

 ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ٌففتٙؽ. 1392تب ففٚـؼيٗ ٔبٜ   1385ث٠ّٛي ويٙب ؼـ ٌٟف لكٚيٗ اق ففٚـؼيٗ ٔبٜ 

آٔتؽٜ اوتت. تٛقيتٟ ٔتغيتف ٞتبي وٕتي ٘يتك ؼـ          2ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘طفاف ١ٔيبـ ٚ ؼأٙتٝ ٔتغييفٞتبي وٕتي ؼـ ختؽَٚ     

 .ٌؽٜ اوت تفويٓ 20تب  1ٕ٘ٛؼاـٞبي 
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 يوو يزّاييٍ داهٌِ هتغ اريٍ اًحزاف هع يياًگيه : 4-1جذٍل 

 ا٘طفاف ١ٔيبـ ٔيبٍ٘يٗ ثيٍتفيٗ ضؽ وٕتفيٗ ضؽ ت١ؽاؼ ٔٛاـؼ ثفـوي ٌؽٜ 

 20.58 60.29 93 16 327 وٗ

 26.68 123.87 230 70 327 فٍبـ غٖٛ ويىتِٛيه

 13.78 76.43 130 40 327 فٍبـ غٖٛ ؼيبوتِٛيه

 14.42 91.11 150 65 327 ؼليمٝ٘جٓ ؼـ 

 5.55 18.57 32 11 327 تٙفه ؼـ ؼليمٝ

 1.01 37.842 41.6 36.0 327 ؼٔبي ثؽٖ

 5.29 11.20 35 3 327 ت١ؽاؼ ِىٛويت غٖٛ ٔطيٙي 

 10.81 79.38 97 44 170 ؼـ ِؽ ٘ٛتفٚفيُ ٞب

 2.07 12.059 19.0 7.7 327 ٌّٕٞٛٛثيٗ

 74.38 221.85 435 120 327 پ وت

ESR 268 2 134 42.71 23.57 

CRP 72 0 139 16.59 33.08 

 83.12 144.623 660.0 68.0 326 لٙؽ غٖٛ ثؽٚ پؿيفي

 118.15 192.000 351.0 89.0 4 لٙؽ غٖٛ ٘بٌتب

 16.78 23.682 117.0 6.0 327 اٚـٜ غٖٛ

 1.34 1.6037 9.70 10. 327 وفاتيٙيٗ

 68860. 3.3738 5.50 2.10 42 آِجٛٔيٗ

 85852. 6.2533 7.90 4.90 30 پفٚتييٗ تٛتبَ

 3.90 5.82 24 1 327 ت١ؽاؼ ـٚقٞبي ثىتفي

 1.10 1.44 9 0 131 ت١ؽاؼ ـٚقٞبي القْ خٟت لٟٙ تت

 11.86 65.34 107 45 80 ٚقٖ
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 ثيٕبـاٖ ٔيت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ : تٛقيٟ وٗ ؼـ ثيٕبـاٖ 4-1ٕ٘ٛؼاـ
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 ٔيت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ثيٕبـاٖ ٌّجَٛ ٞبي وفيؽ غٖٛ ثيٕبـاٌٖٕبـي : تٛقيٟ 4-2ٕ٘ٛؼاـ 
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 ثيٕبـاٖ ٔيت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼؼـِؽٌٛيسٝ ٞبي وفيؽ زٙؽ ٞىتٝ اي غٖٛ ثيٕبـاٖ   : تٛقيٟ  4-3ٕ٘ٛؼاـ 
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 تٛقيٟ  ESR ثيٕبـاٖ ٔيت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ غٖٛ ثيٕبـاٖ: 4-4ٕ٘ٛؼاـ 
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 ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ . اٚـٜ غٖٛ  ثيٕبـاٖ تٛقيٟ:  4-5ٕ٘ٛؼاـ 
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 ٔيت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ . وفاتيٙيٗ غٖٛ  ثيٕبـاٖ : تٛقيٟ 4-6ٕ٘ٛؼاـ
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 ٔيت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ثيٕبـاٖ ت١ؽاؼ ـٚقٞبي ثىتفي ؼـ  ثيٕبـاٖ : تٛقيٟ 4-7ٕ٘ٛؼاـ 
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 ٔيت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ثيٕبـاٖ ت١ؽاؼ ـٚقٞبي القْ خٟت لٟٙ تت ؼـ  ثيٕبـاٖ : تٛقيٟ 4-8ٕ٘ٛؼاـ 

                     

 

پيبٔتؽ )تتت     3ؾوف ٌؽٜ اوت.٘ىجت خٙىي ثيٕتبـاٖ ٚ تٛقيتٟ    3تٛقيٟ ٔتغيفٞبي ويفي ؼـ ثيٗ ثيٕبـاٖ ؼـ خؽَٚ 

 ـوٓ ٌؽٜ اوت. 9-12ؼـ ٕ٘ٛؼاـٞبي ـٚق ٚ پيبٔؽ فٛت يب تفغيُ ثيٕبـاٖ(  ٘يك  5َ٘ٛ وٍيؽٜ ،ثىتفي ثيً اق 
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 .ٔيت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ثيٕبـاٖ : تٛقيٟ ٔتغيفٞبي ويفي ؼـ ثيٗ ثيٕبـاٖ 4-2خؽَٚ 

 

 ؼـِؽ ت١ؽاؼ ثيٕبـاٖ ٘بْ ٔتغيف

 %  42.5  139 ٔؿوف خٙه

 57.5% 188 ٔٛ٘ث

 %28.7 94 اثت  ثٝ ؼيبثت ّٔيتٛن

 %12.8 42 ٠ؽْ تٛا٘بيي تطفن ثٙٛـ ٔىتمُ

 %15.9 52 وبثمٝ اثت  ثٝ ٠فٛ٘ت اؼـاـي ٔت١ؽؼ

 %10.1 33 اثت  ثٝ وًٙ اؼـاـي

 %37 121 ت١ؽاؼ ٔٙٛپٛق ثٛؼٖ

 57.5% 188 وُ

 %20.5 67 ت١ؽاؼ پفٜ ٔٙٛپٛق ثٛؼٖ

 57.5% 188 وُ

ؼاٌتتتٗ ٞتتبيپفتفٚفي غتتٛي  

 غيٓ پفٚوتبت

 %7.6 25 ت١ؽاؼ

 42.5% 139 وُ

٘ؽاٌتتتٗ ٞتتبيپفتفٚفي غتتٛي 

 پفٚوتبتغيٓ 

 %34.9 114 ت١ؽاؼ

 42.5% 139 وُ

 اِتٟتتتتبثي پبوتتتتع وتتتتٙؽـْٚ ثتتتتٝ اثتتتتت 

 (SIRS)ويىتٕيه

163 49.8% 

 %5.5 18 ؼاٌتٗ وٛ٘ؽ اؼـاـي

 %6.7 22 ؼاٌتٗ پٌٛه ٚ ثٝ اغتيبـي اؼـاـي

 %60.6 198 ؼـخٝ 38تت ثبالي 

 %7.3 24 ٠فٛ٘ت اؼـاـي ثب اـٌب٘يىٓ ٌفْ ٔٙفي

 %75.8 248 ؼـٔبٖ ثب وفتفيبوىٖٛ

 %12.2 40 ؼـٔبٖ ثب فّٛـٚويِٖٙٛٛ ٞب

 %4 13 ؼـٔبٖ ثب وبيف آ٘تي ثيٛتيه ٞب

 %6.7 22 ؼـٔبٖ تفويجي

 %26.95 88تٙجيك آ٘تي ثيٛتيه تدٛيك ٌؽٜ ثب خٛاة 
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 وٍت اؼـاـي

٠ؽْ تٙجيك آ٘تي ثيٛتيه تدتٛيك ٌتؽٜ ثتب    

 خٛاة وٍت اؼـاـي

52 15.9% 

 %45 147 پيٛـي

 33.3% 109 پفٚتييٙٛـي

 %0.6 2 ٔثجت پيبٔؽ ٔٛـتبِيتي

 %99.4 325 ٔٙفي

پيبٔتتتتؽ ثىتتتتتفي 

 ـٚق  5ثيٍتف اق 

 %43.7 143 ٔثجت

 %56.3 184 ٔٙفي

پيبٔتتؽ تتتت ٘تتَٛ 

 48وٍيؽٜ)ثبالي 

 وب٠ت( 

 %3.4 11 ٔثجت

 %36.7 120 ٔٙفي
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 : ٘ىجت خٙىي ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ. 4-9ٕ٘ٛؼاـ 

 

 

 

 

 

 
 

 ـٚق . 5: ٘ىجت ت١ؽاؼ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ  ثب پيبٔؽ ثىتفي وٕتف يب ثيٍتف اق  4-10ٕ٘ٛؼاـ 

 

 

 مووث
57% 

 مذكز
43% 

Chart Title 
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 وب٠ت . 48: ٘ىجت ت١ؽاؼ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ثب پيبٔؽ تت وٕتف يب ثيٍتف اق  4-11ٕ٘ٛؼاـ 

 

 

 

 

 
 

 : ٘ىجت ت١ؽاؼ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ثب پيبٔؽ فٛت يب تفغيُ . 4-12ٕ٘ٛؼاـ 
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ؼـ ثػً آ٘بِيك تطّيّي ٚ اـتجبٖ ٔتغيفٞب ثب پيبٔؽ ثىتفي ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ؼـ ثيٕبـوتبٖ ثت٠ّٛي وتيٙبي لتكٚيٗ ، وتٗ ،     

 ، BUN ، cr،ٔيتكاٖ   SIRSٚختٛؼ پبوتع اِتٟتبثي ويىتتٕيه     اثت  ثٝ ثيٕبـي ٔتكٔٗ وّيتٛي ،   ٠ؽْ تٛا٘بيي ضفوت ثٙٛـ ٔىتمُ ،

ESR  پيبٔؽ ثيٕبـي ثٝ ٌتفش قيتف ٌتٙبغتٝ     ثف ٔٛثف، ٚ پفٚتييٙٛـي ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔتغيفٞبي ٔىتمُ  25، اوتفبؼٜ اق پٌٛه ، پيٛـي ثبالي

 .ٌؽ٘ؽ

  ٖ ؼـ ٔمبثتتُ  18.92±64.80)ـٚق ١ٔٙتتي ؼاـ ثتتٛؼ.    5ٚ ثىتتتفي ثيٍتتتف اق   ثتتبالتف ٔتٛوتتٗ وتتٙي  ؼـ تطّيتتُ تتته ٔتغييتتفٜ اـتجتتب

 ( P-Value=0.000ثب  56.79±21.17

 

 ثتتتب  22.96±37.99ؼـ ٔمبثتتتُ  23.02±48.80) ـٚق ١ٔٙتتتي ؼاـ ثتتتٛؼ. 5ثتتتبالتف ٚ ثىتتتتفي ثيٍتتتتف اق  ESRٔتٛوتتتٗ  اـتجتتتبٖ

P-Value=0.000 ) 

ُ ؼـ   18.15±27.17) ـٚق ١ٔٙتتي ؼاـ ثتتٛؼ.  5ٚ ثىتتتفي ثيٍتتتف اق    ثتتبالتفBUN ٔيتتكاٖ   اـتجتتبٖ  ثتتب    15.13±20.96ٔمبثتت

P-Value=0.001  ) 

 (  P-Value=0.003ثب   1.10±1.41ؼـ ٔمبثُ   1.56±1.85) ـٚق ١ٔٙي ؼاـ ثٛؼ. 5ٚ ثىتفي ثيٍتف اق  ثبالتفcr ٔيكاٖ  اـتجبٖ

 =OR (3.34-1.17)1.98)  ـٚق ١ٔٙي ؼاـ ثٛؼ.  5اـتجبٖ اثت  ثٝ ثيٕبـي ٞبي ٔكٔٗ وّيٛي ٚ ثىتفي ثيٍتف اق 

 . P-Value=0.10ثب  

  OR=4.35(2.10-9.01)  ـٚق ١ٔٙي ؼاـ ثٛؼ.  5ٚ ثىتفي ثيٍتف اق  ٠ؽْ تٛا٘بيي ضفوت ثٙٛـ ٔىتمُاـتجبٖ 

 .  P-Value=0.000ثب  

 ـٚق ١ٔٙي ؼاـ ثٛؼ.  5ٚ ثىتفي ثيٍتف اق   (SIRSٚخٛؼ وٙؽـْٚ پبوع اِتٟبثي ويىتٕيه )  اـتجبٖ

  (OR=1.63(1.05-2.52  ثبP-Value=0.030 . 

 .ـٚق ١ٔٙي ؼاـ ثٛؼ 5ثب ثىتفي ثيٍتف اق ثي اغتيبـي اؼـاـي ٚ اوتفبؼٜ اق پٌٛه ، ٘يك  اـتجبٖ

  (OR=3.74(1.42-9.81  ثب  )P-Value=0.005. 

 ثب  =OR 2.34(1.49-3.65) .ـٚق ١ٔٙي ؼاـ ثٛؼ 5ٚ ثىتفي ثيٍتف اق  25پيٛـي ثبالي  اـتجبٖ

 P-Value=0.000. 

 . P-Value=0.015ثب     OR=1.78(1.12-2.83)  .ـٚق ١ٔٙي ؼاـ ثٛؼ 5ق ٚ ثىتفي ثيٍتف ا پفٚتييٙٛـي  اـتجبٖ

  

 ثب 20.62±60.21ؼـ ٔمبثُ  2.83±73.00)  .١ٔٙي ؼاـ ثٛؼ ثيٕبـا٘ي وٝ فٛت وفؼ٘ؽ ثبالتف ٚ ت١ؽاؼ ٔتٛوٗ وٙي اـتجبٖ

 P-Value=0.041  ) 

ؼـ ٔمبثتتُ   12.02±341.50)  .١ٔٙتتي ؼاـ ثتتٛؼ ثيٕتتبـا٘ي وتتٝ فتتٛت وفؼ٘تتؽ ٚ ت١تتؽاؼثتتؽٚ پتتؿيفي،  ثتتبالتف ؼـ لٙتتؽ غتتٖٛ اـتجتتبٖ

 ( P-Value=0.001ثب   143.41±81.92

 ؾوف ٌؽٜ اوت. 4-9اـتجبٖ ثيٗ وبيف ٔتغيفٞب ثب پيبٔؽ ثيٕبـي ؼـ خؽاَٚ 

ؼيتؽ،  ـٚق ٍٔبٞؽٜ ٌف 5ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ؼـ تطّيُ ته ٔتغييفٜ اـتجبٖ ١ٔٙي ؼاـ ٠ؽٜ اي اق ٔتغيفٞبي قٔيٙٝ اي تٟٙب ثب ثىتفي ثيً اق 

 ايٗ ٔتغييفٞب ٚاـؼ تطّيُ زٙؽ ٔتغييفٜ ٌؽ٘ؽ.

ثتبال  ٚ پيتٛـي ثتبالي        ESR، ٠ؽْ تٛا٘بيي تطفن ثٙٛـ ٔىتتمُ ،   وٗ ثبال   ) 10) خؽَٚ    Logistic regressionؼـ آ٘بِيك 

 .ٌٙبغتٝ ٌؽ٘ؽ ـٚق  5ثىتفي ثيٍتف اق ث١ٙٛاٖ ٠ٛأُ غٙف ٔىتمُ ٔٛثف ثف  ،25
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 ـٚق( ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ . 5: اـتجبٖ ثيٗ ٔتغيف ٞبي ويفي ثب ثىتفي َ٘ٛ وٍيؽٜ  )ثبالي  4-3خؽَٚ 

گزٍّي وهِ بهاّن همایسهِ     2ًَضتِ ضذُ بذیي علت است وِ یىي اس  "ًاهعيي"هَاردي وِ با عٌَاى )

 (ضذًذ خالي بَدُ است.

 

 OR(Confidence 

Interval) 
P.Value 

 0.784 (1.65-0.68)1.06 خٙه

 0.228 (2.17-0.83)1.34 ؼيبثت ّٔيتٛن

 0.792 (1.78-0.64)1.07 ثيٕبـي ٠فٚق وفٚ٘في

 0.010 (3.34-1.17)1.98 ثيٕبـي ٔكٔٗ وّيٛي

٠ؽْ تٛا٘تبيي تطتفن ثٙتٛـ    

 ٔىتمُ

4.35(2.10-9.01) 0.000 

 0.247 (17.25-0.63)3.30 وف٘بٖ

ثىتتتفي ٞتتبي ٔت١تتؽؼ ث١ّتتت  

UTI 

0.93(0.51-1.70) 0.822 

 0.866 (2.57-0.45)1.08 ٔبٜ اغيف 1ثىتفي ؼـ ٘ي 

٘بٞٙدتتتتتبـي آ٘بتٛٔيىتتتتتبَ 

 ؼوتٍبٜ اؼـاـي

0.64(0.16-2.59) 0.736 

 0.204 (1.31-0.29)0.61 وًٙ ؼوتٍبٜ اؼـاـي

 0.036 ًاهعيي ٞيؽـٚ٘ففٚق

 0.482 (2.03-0.72)1.21 وبثمٝ ّٔفف آ٘تي ثيٛتيه

وتتتبثمٝ ّٔتتتفف ؼاـٚٞتتتبي 

 فويٛايٕٛ٘ٛوبپ
0.53(0.20-1.42) 0.201 

وتتتٙؽـْٚ پبوتتتع اِتٟتتتبثي    

 (SIRS)ويىتٕيه

1.63(1.05-2.52) 0.030 

 0.071 (3.27-0.95)1.76 ٔٙٛپٛقثٛؼٖ

 0.950 (2.68-0.40)1.03 وٛ٘ؽ اؼـاـي

 0.005 (9.81-1.42)3.74 پٌٛه

 1.000 ًاهعيي ضبٍّٔي

ٞتتتبيپفتفٚفي غتتتٛي غتتتيٓ 

 پفٚوتبت
1.18(0.50-2.81) 0.706 

 0.077 (1.12-0.16)0.43 ا٠تيبؼ ثٝ ويٍبـ

 0.243 (1.63-0.15) 0.50 ا٠تيبؼ ثٝ اٚپيْٛ 
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 0.437 ًاهعيي آثىٝ ٘ففيه يب پفي ٘ففيه

 0.413 (1.30-0.53)0.83 ِفق

ٞتتبيپف تفٚفتتي غتتٛي غتتيٓ  

 پفٚوتبت

1.21(0.53-2.73) 0.654 

 0.168 (1.14-0.47)0.73 ؼيكٚـي

 0.600 (1.38-0.57)0.89 تبوي پٙٝ

 0.553 (1.39-0.54)0.87 ِىٛويتٛق يب ِىٛپٙي

 0.000 (3.65-1.49)2.34 پيٛـي ٌؽيؽ

 0.015 (2.83-1.12)1.78 پفٚتييٙٛـي

 0.727 (1.83-0.66)1.10 ٘يتفيت ٔثجت

 0.245 (3.96-0.70)1.67 وٍت غٖٛ ٔثجت

 0.686 (9.93-0.31)1.76 وٍت اؼـاـ ٔثجت
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   .: اـتجبٖ ثيٗ ٔتغيفٞبي ويفي ثب پيبٔؽ ثيٕبـي )فٛت يب تفغيُ( ؼـ ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ 4-4خؽَٚ 

گزٍّي وِ باّن همایسِ  2ًَضتِ ضذُ بذیي علت است وِ یىي اس  "ًاهعيي"هَاردي وِ با عٌَاى )    

 (ضذًذ خالي بَدُ است.
 

 

   

 OR(Confidence Interval) P.Value 
 0.510 ًاهعيي جٌس

 0.082 ًاهعيي دیابت هليتَس

 0.430 (5.19-0.20)0.32 بيواري عزٍق وزًٍزي

 1.000 ًاهعيي بيواري هشهي وليَي

عههذم تَاًههایي تحههزن بطههَر   

 هستمل

 1.000 ًاهعيي

 1.000 ًاهعيي سزطاى

 UTI 0.19(0.01-3.02) 0.293بستزي ّاي هتعذد بعلت 

 1.000 ًاهعيي هاُ اخيز 1بستزي در طي 

ًاٌّجههاري آًاتَهيىههال دسههتگاُ 

 ادراري

 1.000 ًاهعيي

 1.000 ًاهعيي سٌگ دستگاُ ادراري

 1.000 ًاهعيي ّيذرًٍفزٍس

 0.051 ًاهعيي سابمِ هصزف آًتي بيَتيه

سههههابمِ هصههههزف دارٍّههههاي 

 سيَزایوًََساپ
 1.000 ًاهعيي

سههههٌذرٍم پاسههههي التْههههابي  

 (SIRS)سيستويه

 0.499 ًاهعيي

 0.539 ًاهعيي هٌَپَسبَدى

 1.000 ًاهعيي سًَذ ادراري

 1.000 ًاهعيي پَضه

 1.000 ًاهعيي حاهلگي

ّهههایرزتزٍفي خهههَش خهههين   

 پزٍستات

- - 

 1.000 ًاهعيي اعتياد بِ سيگار

 1.000 ًاهعيي اعتياد بِ اٍپيَم 

 1.000 ًاهعيي آبسِ ًفزیه یا پزي ًفزیه
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 0.521 ًاهعيي لزس

 1.000 (20.02-0.08)1.24 دیشٍري

 1.000 (14.34-0.06) 0.89 تاوي پٌِ

 1.000 (7.49-0.03)0.46 لىَسيتَس یا لىَپٌي

 0.201 ًاهعيي پيَري ضذیذ

 1.000 (12.83-0.05)0.80 پزٍتييٌَري

 1.000 ًاهعيي ًيتزیت هثبت

 0.229 ًاهعيي وطت خَى هثبت

 1.000 ًاهعيي وطت ادرار هثبت
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ساعت( در بيواراى هبتال بِ پيلًَفزیت  44: ارتباط بيي هتغيزّاي ويفي ٍ تب طَل وطيذُ )باالي  4-5جذٍل 

 حاد.

گزٍّي وهِ بهاّن همایسهِ     2ًَضتِ ضذُ بذیي علت است وِ یىي اس  "ًاهعيي"هَاردي وِ با عٌَاى )

 (ضذًذ خالي بَدُ است.
  

  

 OR(Confidence Interval) P.Value 

 0.345 (1.75-0.11)0.443 جٌس

 0.493 (5.73-0.43)1.57 دیابت هليتَس

 1.000 (4.16-0.17)0.84 بيواري عزٍق وزًٍزي

 1.000 (4.39-0.18)0.89 بيواري هشهي وليَي

عههذم تَاًههایي تحههزن بطههَر   

 هستمل

1.61(0.18-14.46) 0.514 

 1.000 ًاهعيي سزطاى

 UTI 0.94(0.19-4.63) 1.000بستزي ّاي هتعذد بعلت 

 1.000 (12.35-0.16)1.40 هاُ اخيز 1بستزي در طي 

ًاٌّجههاري آًاتَهيىههال دسههتگاُ 

 ادراري

 1.000 ًاهعيي

 1.000 (7.65-0.11)0.90 سٌگ دستگاُ ادراري

 0.233 (70.85-0.17)5.90 ّيذرًٍفزٍس

 0.467 (6.56-0.49)1.79 سابمِ هصزف آًتي بيَتيه

سههههابمِ هصههههزف دارٍّههههاي 

 ایوًََساپزسيَ
 0.665 ًاهعيي

سههههٌذرٍم پاسههههي التْههههابي  

 (SIRS)سيستويه

1.32(0.16-11.11) 1.000 

 1.000 (5.06-0.24)1.11 هٌَپَسبَدى

 0.665 ٘ب١ٔيٗ سًَذ ادراري

 0.299 ٘ب١ٔيٗ پَضه

 1.000 ٘ب١ٔيٗ حاهلگي

ّهههایرزتزٍفي خهههَش خهههين   

 پزٍستات

10.22(0.84-125.09) 0.089 

 0.601 ًاهعيي اعتياد بِ سيگار

 1.000 ًاهعيي اعتياد بِ اٍپيَم 
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 1.000 ًاهعيي آبسِ ًفزیه یا پزي ًفزیه

 0.729 (3.42-0.21)0.85 لزس

 0.746 (5.91-0.38)1.49 دیشٍري

 0.536 (5.43-0.45)1.57 تاوي پٌِ

 0.740 (4.65-0.35)1.28 لىَسيتَس یا لىَپٌي

 1.000 (3.18-0.27)0.921 پيَري ضذیذ

 0.754 (2.51-0.19)0.698 پزٍتييٌَري

 0.087 ًاهعيي ًيتزیت هثبت

 0.590 (14.45-0.33)2.19 وطت خَى هثبت

 1.000 ًاهعيي وطت ادرار هثبت
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ساعت( ٍ سایز بيواراى  44: ارتباط بيي هتغيزّاي ووي ٍ بيواراى هبتال بِ تب طَل وطيذُ )باالي  4-6جذٍل 

 .با    پيلًَفزیت حاد
 

 

 P-Value لطع تبطَل هذت  

 وب٠ت 48  > وب٠ت 48  <

 0.800 18.09±56.18 22.39±57.95 سي

 0.193 16.58±115.00 27.23±122.60 فطار خَى سيستَليه

 0.305 7.69±71.45 14.12±75.91 فطار خَى دیاستَليه

 0.215 9.02±93.45 13.07±98.48 ًبط در دليمِ

 0.309 4.48±18.09 6.12±20.02 تٌفس در دليمِ

 0.609 0.69±38.66 0.72±38.77 دهاي بذى

تعذاد لىَسهيت خهَى   

 هحيطي

12.18±5.73 14.32±3.43 0.227 

 0.923 1.71±11.99 2.09±12.05 ّوَگلَبيي

 0.522 81.53±226.82 75.65±211.42 پالوت

ESR 44.96±24.75 53.40±25.59 0.306 

CRP 13.01±30.44 0.67±0.58 0.492 
 0.126 104.16±191.27 86.75±148.47 پذیزشلٌذ خَى بذٍ 

 0.974 14.82±22.90 16.97±23.08 اٍرُ خَى

 0.928 0.91±1.69 1.53±1.65 وزاتيٌيي

 0.522 10.61 ± 67.50 9.45 ± 63.05 ٍسى
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 ـٚق ٚ وبيف ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ.  5: اـتجبٖ ثيٗ ٔتغيفٞبي وٕي ٚ ثيٕبـاٖ ثب  ثىتفي ثبالي  4-7ؽَٚ خ

 

 P-Value طَل هذت بستزي 

 ـٚق 5  > ـٚق 5  <

 0.000 18.92±64.80 21.17±56.79 سي

 0.904 27.31±124.07 26.25±123.71 فطار خَى سيستَليه

 0.979 14.53±76.41 13.20±76.45 فطار خَى دیاستَليه

 0.309 14.38±90.19 14.44±91.83 ًبط در دليمِ

 0.605 5.67±18.39 5.46±18.71 تٌفس در دليمِ

 0.385 1.03±37.79 1.00±37.89 دهاي بذى

تعذاد لىَسيت خهَى  

 هحيطي

11.24±5.72 11.16±4.70 0.893 

 PMN 79.41±12.38 79.34±8.73 0.969درصذ 

 0.010   1.91±11.73 2.15±12.32 ّوَگلَبيي

 0.216 80.24±227.63 69.36±217.36 پالوت

ESR 37.99±22.96 48.80±23.02 0.000 

CRP 18.86±37.29 14.05±27.98 0.542 

 0.283 80.20±150.22 85.30±140.25 لٌذ خَى بذٍ پذیزش

 - - 118.15±192.00 لٌذ خَى ًاضتا

 0.001 18.15±27.17 15.13±20.96 اٍرُ خَى

 0.003 1.56±1.85 1.10±1.41 وزاتيٌيي

 0.425 0.79±3.30 0.54±3.47 آلبَهيي

 0.471 0.93±6.33 0.70±6.09 پزٍتييي تَتال

 0.102 13.39±68.56 10.92±63.87 ٍسى
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 .: اـتجبٖ ثيٗ ٔتغيفٞب وٕي ٚ ثيٕبـا٘ي وٝ فٛت وفؼ٘ؽ ٚ ثيٕبـاٖ تفغيُ ٌؽٜ ثب پيّٛ٘ففيت ضبؼ 4-8خؽَٚ 

 

  

 P-Value فَت ضذُ تزخيص ضذُ 

 0.041 2.83±73.00 20.62±60.21 سي

 0.462 14.14±110.00 26.73±123.95 فطار خَى سيستَليه

 0.883 7.07±75.00 13.81±76.44 فطار خَى دیاستَليه

 0.739 0.71±94.50 14.46±91.09 در دليمًِبط 

 0.597 6.36±16.50 5.55±18.58 تٌفس در دليمِ

 0.257 0.50±38.65 1.01±37.84 دهاي بذى

تعههذاد لىَسههيت خههَى  

 هحيطي

11.20±11.86 12.05±2.90 0.820 

 0.511 1.84±11.10 2.07±12.07 ّوَگلَبيي

 0.616 38.89±195.50 74.54±222.02 پالوت

ESR 42.62±23.59 55.00±21.21 0.460 

 0.001 12.02±341.50 81.92±143.41 لٌذ خَى بذٍ پذیزش

 0.684 2.12±28.50 16.83±23.65 اٍرُ خَى

 0.997 0.71±1.60 1.34±1.60 وزاتيٌيي

 

 

 

  



 بررسي عًامل مؤثر بر پيامد درمان مبتاليان به پيلًوفريت حاد در بيماران بستري در بيمارستان بًعلي سيىا قزييه ...

74 

 : آ٘بِيك ـٌفويٖٛ ِديىتيه. 4-9خؽَٚ 

 

 OR(Confidence Interval) P.Value 

 0.019 (1.03-1.00)1.02 وٗ

 0.030 (7.12-1.19)2.91 ٠ؽْ تٛا٘بيي تطفن ثٙٛـ ٔىتمُ

وتتتتتتتتتٙؽـْٚ پبوتتتتتتتتتع اِتٟتتتتتتتتتبثي  

 (SIRSويىتٕيه)

1.76(1.02-3.06) 0.044 

 0.407 (2.21-0.14)0.56 پٌٛه

ESR 1.02(1.01-1.03) 0.001 

 0.750 (1.02-0.97)1.00 اٚـٜ غٖٛ

 0.276 (1.61-0.87) 1.19 وفاتيٙيٗ

 0.006 (0.80-0.27) 0.46 پيٛـي ٌؽيؽ

 0.156 (1.16-0.39) 0.67 پفٚتييٙٛـي

 0.525 (1.85-0.30)0.74 ثيٕبـي ٔكٔٗ وّيٛي
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 رٍس . 5: هٌحٌي واپالى هيز در ًوایص ارتباط هعٌادار پيَري ضذیذ ٍ بستزي بيص اس  4-13ًوَدار 

 

 

 



 بررسي عًامل مؤثر بر پيامد درمان مبتاليان به پيلًوفريت حاد در بيماران بستري در بيمارستان بًعلي سيىا قزييه ...

76 

 
   

 رٍس 5: هٌحٌي واپالى هيز در ًوایص ارتباط هعٌادار عذم تَاًایي تحزن هستمل ٍ بستزي بيص اس  4-14ًوَدار 
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 :پٌجنفصل 

 گيزي بحث ٍ ًتيجِ
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 بحث ٍ ًتيجِ گيزي

ٜ  ٘يتف  ايدتبؼ  وتجت  اؼـاـي ؼوتٍبٜ ٞبي ٠فٛ٘ت ْ  اق اي ٌىتتفؼ ُ  ٞتب  وتٙؽـٚ  ، ويىتىتت  ، اٚـتفيتت  ٌتبٔ

ٝ  ٘يبق وٝ ثبٌؽ ٔي اؼـاـي ٞبي ٠فٛ٘ت اق ٠ٛ٘ي تٟٙب ضبؼ پيّٛ٘ففيت. ٌٛؼ ٔي ٘ففيت پيّٛ ٚ پفٚوتبتيت  ثىتتفي  ثت

ٜ  ٔيتٛا٘تؽ  ّٔيتٛن ؼيبثت ثٝ ٔجت يبٖ ، ضبّٔٝ ق٘بٖ ، ثبال وٙيٗ ، ايٕٙي ١ٔف ثب ثيٕبـاٖ ؼـ ٚ ؼاـؼ ثيٕبـوتبٖ  وٍتٙؽ

ُ  ثب ٌؽٜ ثىتفي ثيٕبـاٖ ؼـ ثفايٗ ثٙب. ثبٌؽ ُ  ، پيّٛ٘ففيتت  تٍتػي ٟ  تٍتػي ٜ  قيتف  وتفي ٖ  اق ٞتبيي  ٌتفٚ  ثتب  ثيٕتبـا

ٖ  ٌىىتت  يب وٍيؽٜ َ٘ٛ تت ٚ ٔؽت ٘ٛال٘ي ثىتفي ،يب ثيٕبـوتبٖ ؼـ فٛت ثبالي ـيىه  ثيٕتبـي  ٠تٛؼ  ٚ ؼـٔتب

 .ٌيف٘ؽ لفاـ ثٟجٛؼ خٟت اغتّبِي ٞبي ٚؼـٔبٖ ٞب ٔفالجت تطت آٟ٘ب تب اوت القْ

ٝ  اي ٔٙب١ِٝ ؼـ لاپٗ وٍٛـ ؼـ ٕٞىبـاٖ ٚ Yamamoto ، 2011 تب 2003 ٞبي وبَ ٘ي ٝ  ٍ٘تف  ٌؿٌتت  ثتف  وت

 ، فّتح  ٚ ثتبال  وٗ وٝ ـويؽ٘ؽ ٘تيدٝ ايٗ ثٝ ؼاؼ٘ؽ ا٘دبْ وًٙ قٔيٙٝ  ؼـ وٕپّيىٝ پيّٛ٘ففيت ثٝ ٔجت  ثيٕبـ 98 ـٚي

 ؼـ يٛـٚوپىتيه  ؼـ ثىتتفي  ٔتؽت  ٚ ٔيجبٌتٙؽ  پيّٛ٘ففيتت  خفيبٖ ؼـ وپتيه ٌٛن ثفٚق ؼـ ٔىتمُ غٙف ٠ٛأُ

 .ثٛؼ وًٙ ثؽٖٚ اففاؼ اق ثيٍتف ـٚق 4 ، اؼـاـي وًٙ قٔيٙٝ

ٝ  ثيٕتبـا٘ي  ؼـ ١ٔٙتبؼاـي  اغت ف ثب( فّح)ٔىتمُ ثٙٛـ تطفن تٛا٘بيي ٠ؽْ ٚ ثبالتف وٗ ٘يك ٔب ي ٔٙب١ِٝ ؼـ  وت

ُ  غٙتف  ٠ٛأُ ث١ٙٛاٖ ٠بُٔ ؼٚ ايٗ ٚ ٌؽ ؼيؽٜ ثيٍتف ثٛؼ٘ؽ ثىتفي ـٚق 5 اق ثيً ٗ  ؼـ ٔىتتم  ثيٕتبـي  اق پيبٔتؽ  ايت

 .ٌؽ٘ؽ ٌٙبغتٝ ٔٛثف

 90 ـٚي ثتف  ، فّٛـيؽا ؼـ ٕٞىبـاٖ ٚ Angle تٛوٗ ، 1998 ؼوبٔجف تب 1997 خٛالي اق ٍ٘ف آيٙؽٜ اي ٔٙب١ِٝ

ٗ  ؼـ ٚ ٌؽ ا٘دبْ ضبؼ ٘ففيت پيّٛ تٍػيُ ثب ثبـؼاـ قٖ ٝ  ايت ٝ  ثيٕتبـا٘ي  ؼـ ثىتتفي  ٔتؽت  ٔٙب١ِت  SIRS ٚاختؽ  وت

 .ثٛؼ ثيٍتف ـٚق 4.2 ثٛؼ٘ؽ ثٛؼ٘ؽ وفايتفيب

ٗ  فبلتؽ  وٝ ثيٕبـ٘ي ثٝ ٘ىجت ؼاـي ١ٔٙب ثٙٛـ ثٛؼ٘ؽ  SIRS  وفايتفيبي ٚاخؽ وٝ ثيٕبـا٘ي ٘يك ٔب ٔٙب١ِٝ ؼـ   ايت

 (P-Value=0.030.)ؼاٌتٙؽ تفي ٘ٛال٘ي ثىتفي ٔؽت َ٘ٛ ثٛؼ٘ؽ وفايتفيب

ٗ  2003 ؼوبٔجف تب 2003 لا٘ٛيٝ اق ٍ٘ف ٌؿٌتٝ اي ٔٙب١ِٝ ٖ  ٚ HSU CY تٛوت ٖ  ؼـ ٕٞىتبـا  ـٚي ثتف  ، تتبيٛا

ٝ  ضتبؼ  پيّٛ٘ففيت تٍػيُ ثب ثيٕبـ 128 ٗ  ؼـ. ٌففتت  ِتٛـت  وٕپّيىت ٝ  ايت ٖ  ؼـ ٔٙب١ِت  SIRS   ٍاجهذ  ثيٕتبـا

ٗ  ٚ ثتٛؼ  ثيٍتف ـٚق 0.9 تت لٟٙ خٟت القْ قٔبٖ ٔؽت ثيٕبـاٖ وبيف ثب ٔمبيىٝ ؼـ ، وفايتفيب ٗ  ٕٞسٙتي ٖ  ايت  ثيٕتبـا

ُ  غٙف فبوتٛـ يه ث١ٙٛاٖ وفايتفيب  SIRS  ٚخٛؼ ٘يك ٔب ٔٙب١ِٝ ؼـ.ؼاٌتٙؽ تفي ٘ٛال٘ي ثىتفي ٔؽت َ٘ٛ  ٔىتتم

َ  ، ١ٔٙبؼاـ ثٙٛـ ثيٕبـاٖ ايٗ ٚ ٌؽ ٌٙبغتٝ ضبؼ پيّٛ٘ففيت ثٝ ٔجت  ثيٕبـاٖ ثىتفي پيبٔؽ ثف ٔٛثف  ثىتتفي  ٔتؽت  ٘تٛ

 .ؼاٌتٙؽ تفي ٘ٛال٘ي
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 ضتبؼ  پيّٛ٘ففيتت  تٍػيُ ثب ثيٕبـ 225 ـٚي ثف ٕٞىبـاً٘، ٚ Efstaththiou تٛوٗ ٍ٘ف ٌؿٌتٝ اي ٔٙب١ِٝ

 ـٚي ـا ؼـٔبٖ ٌىىت يب ٔٛـتبِيتي فبوتٛـ ـيىه 13 ٚتبثيف ٌؽ ا٘دبْ يٛ٘بٖ ؼـ 2001 ؼوبٔجف تب 1997 لا٘ٛيٝ اق

َ  65 ثبالي وٗ ؼـ ٔٛـتبِيتي، ـيىه ٔٙب١ِٝ ايٗ ؼـ. وفؼ٘ؽ ثفـوي ثيٕبـاٖ ايٗ ٖ  ٚ وتب ْ  ٚٔت١يت  ثتب  ثيٕتبـا  ٠تؽ

 .ٌؽ قؼٜ تػٕيٗ ثيٍتف تطفن

ُ  غٙتف  ٠ٛأُ ث١ٙٛاٖ(  ١ٔيف لٙؽ وٙتفَ ثب ؼيبثت)ثبالتف غٖٛ لٙؽ ٚ ثبال وٗ ٘يك ٔب ٔٙب١ِٝ ؼـ  پيبٔتؽ  ؼـ ٔىتتم

 َ٘ٛ وٝ ثٛؼ ثيٕبـا٘ي ٔيبٖ ؼـ ٔىتمُ غٙف ٠بُٔ ٔىتمُ ثٙٛؾ تطفن تٛا٘بيي ٠ؽْ أب ٌؽ٘ؽ ٌٙبغتٝ ثيٕبـاٖ فٛت

 .ؼاٌتٙؽ وٍيؽٜ َ٘ٛ ثىتفي  ٔؽت

Arslan H ٚ ٖٕٞىبـا ،  ٝ ٝ  ٔجتت   611 ـٚي ثتف  ٔم١ٙتي  اي ٔٙب١ِت ٝ  اق اوتىتبثي  UTI ثت  ٔفوتك  15 اق خب١ٔت

ٖ  تتب  2004 لا٘ٛيٝ اثتؽاي اق تفويٝ ٔػتّف خغفافيبيي ٘بضيٝ 6 اق ؼـٔب٘ي  ـيىته   ثفـوتي  خٟتت  2004 ٔتي  پبيتب

ٝ  اق اوتىبثي UTI ثٝ ٔجت يبٖ اق ٌؽٜ ايكِٚٝ E.coli ٔمبْٚ ٞبي وٛي ثفٚق فبوتٛـٞبي ـ  ؼـ خب١ٔت ٝ  وٍتٛ  تفويت

َ  يته  ٘تي  ٘ٛثتت  يه اق ثيً ويپفٚفّٛوىبويٗ اق اوتفبؼٜ وبَ، 50 ثبالي وٗ ٔٙب١ِٝ ايٗ ؼـ ٚ ؼاؼ٘ؽ ا٘دبْ  وتب

ْ  ٞتبي  وتٛي  ثتب  ٠فٛ٘ت ثب ثيٍتف وٕپّيىٝ ٘ٛٞ UTI ٚلٛٞ ٚ اغيف ٝ  ٔمتبٚ ٗ  ثت  ٕٞفاٞتي  E.coli ويپفٚفّٛوىبوتي

 .ؼاٌت

ٗ  ٚ ثىتتفي  ٔؽت َ٘ٛ ٌؽٖ تف ٘ٛال٘ي ؼـ ٔٛثف ٔىتمُ غٙف ٠ٛأُ خّٕٝ اق ثبال وٗ ٘يك ٔب ٔٙب١ِٝ ؼـ  ٕٞسٙتي

 .ٌؽ ٌٙبغتٝ ثيٕبـي فٛت پيبٔؽ

 ٔىتتتمُ وتتبقٔبٖ ٘تتٛٞ يتته وتتٝ) PHARMO Record Linkage System اق اوتتتفبؼٜ ثتتب ّٞٙتتؽ ؼـ

ٜ  ؼـ پيبٔتؽٞب  ٚ ؼاـٚيي اوتفبؼٜ ٔٛـؼ ؼـ ٔٙب١ِٝ ثٝ وٝ ٔيجبٌؽ پمٍٚٞي تطميمبتي ٝ  اوتتفبؼ ٖ  ـٚقا٘ت  ّٞٙتؽ  ؼـ ثيٕتبـا

 ٘جٛؼ٘تؽ  ؼيبثت ثٝ ٔجت  وٝ غبٕ٘ي 200258 ٚ ؼيبثت ثٝ ٔجت  غب٘ٓ 10366 ـٚي ثف ٍ٘ف ٌؿٌتٝ اي ٔٙب١ِٝ ،(ٔيجبٌؽ

 پبيبٖ تب 1999 لا٘ٛيٝ اثتؽاي اق ٔيٍففتٙؽ ـا ثيٛتيىي آ٘تي ؼـٔبٖ ؼٚـٜ اِٚيٗ ٚ  ثٛؼ٘ؽ ٌؽٜ اؼـاـي ٠فٛ٘ت ؼزبـ ٚ

ٜ  ؼـٔب٘ي ؼٚـٜ ٔٙب١ِٝ ايٗ ؼـ.ٌؽ ا٘دبْ 2005 ؼوبٔجف  ؼـٔتب٘ي  ؼٚـٜ ثتب ( ـٚق 5 اق وٕتتف  يتب  ٔىتبٚي ) ٔتؽت  وٛتتب

 ـويؽ٘ؽ ٘تيدٝ ايٗ ثٝ ٔٙب١ِٝ ايٗ ؼـ. ٌؽ ٔمبيىٝ ٌفٜٚ ؼٚ ايٗ ؼـ تفاپي ثيٛتيه آ٘تي( ـٚق 5 ثبالي) ٔؽت ٘ٛال٘ي

 .ٔيىفؼ٘ؽ ؼـيبفت ثيٛتيىي آ٘تي ٔؽت ٘ٛال٘ي ؼـٔبٖ اغّت ؼيبثت ثٝ ٔجت  ٞبي غب٘ٓ وٝ

ٝ  ٍ٘ؽ ٌٙبغتٝ ثيٕبـي پيبٔؽ ثف ٔٛثف ٔىتمُ غٙف ٠بُٔ ، DM ٔب ٔٙب١ِٝ ؼـ ٗ  ٠ّتت  وت ٖ  وتبفي  يبفتتٝ،  ايت  ٘جتٛؼ

ٗ  ٌؽ٘ؽ ٔي ثيٕبـي فٛت پيبٔؽ ؼزبـ ثيٍتف وٝ ثيٕبـا٘ي ٌفزٝ.)ثبٌؽ ٔيتٛا٘ؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ضدٓ ٚ  لٙتؽ  ٔتٛوت  پتؿيفي  ثتؽ

 .(ثٛؼ٘ؽ لٙؽ ١ٔيف وٙتفَ ثب ؼيبثتيه ثيٕبـاٖ اغّت ثيٕبـاٖ ايٗ ٚ ؼاٌتٙؽ ثبالتفي
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 ٘تٛال٘ي  وٛ٘ؽال ٕٞسٙيٗ ٚ ؼيبثت ثٝ اثت  وبثمٝ ثب ثيٕبـاٖ ٘يك يٛ٘بٖ ؼـ ٕٞىبـاً٘ ٚ Efstathiou ٔٙب١ِٝ ؼـ

ٗ  ١ٔٙبؼاـي اغت ف ٔب ٔٙب١ِٝ ؼـ أب ؼاٌتٙؽ تفي ٘ٛال٘ي ثىتفي ٔؽت َ٘ٛ ٔؽت، ٝ  ٌفٚٞتي  ثتي  ـٚق 5 ثتبالي  وت

ٝ  ٍ٘ؽ ؼيؽٜ غٙف فبوتٛـٞبي ايٗ ٚخٛؼ ٘ٝف اق ثٛؼٖ ثىتفي ـٚق 5 اق وٕتف وٝ ٌفٚٞي ٚ ثٛؼٖ ثىتفي ُ  اق وت  ٠ّت

 .ثبٌؽ ٔيتٛا٘ؽ  ٞب پفٚ٘ؽٜ اق ٌٕبـي ؼـ ثيٕبـاٖ ؼايٕي وٛ٘ؽال ؾوف ٠ؽْ ٕٞسٙيٗ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘بوبفي ضدٓ آٖ

ـ  يه ٠ٙٛاٖ ثٝ ، غٖٛ آِجٛٔيٗ پبييٗ وٙٛش ٕٞىبـاٖ ٚ Hsu CY ٔٙب١ِٝ ؼـ ُ  غٙتف  فتبوتٛ  ثتفٚق  ؼـ ٔىتتم

ٝ  ؼـ أتب .ٌتؽ  ٌٙبغتٝ ثىتفي ٔؽت َ٘ٛ ثٛؼٖ تف ٘ٛال٘ي ٘تيدٝ ؼـ ٚ ثبوتفيٕي ٗ  اـتجتب٘ي  ٔتب  ي ٔٙب١ِت  وتٙٛش  ثتي

ٖ  آِجٛٔيٗ وٙٛش وٙدً ٠ؽْ.ٍ٘ؽ ؼيؽٜ ثيٕبـاٖ ثىتفي ٔؽت َ٘ٛ ٌؽٖ ٘ٛال٘ي پيبٔؽ ٚ آِجٛٔيٗ  اغّتت  ؼـ غتٛ

 ٠بُٔ ايٗ تبثيف اـقيبثي خٟت ٕ٘ٛ٘ٝ ضدٓ ٘جٛؼٖ وبفي ٘تيدٝ ؼـ ٚ ثيٕبـوتبٖ ؼـ ثىتفي پيّٛ٘ففيت ثٝ ٔجت  ثيٕبـاٖ

 .ثبٌؽ يبفتٝ ايٗ ٠ّت ٔيتٛا٘ؽ ثيٕبـي، پيبٔؽ ثف

ـ  102 ـٚي ثتف  ٕٞىبـاً٘ ٚ Dowkins ٔٙب١ِٝ ؼـ ٝ  ٔجتت   ثيٕتب  آ٘تتي  ّٔتفف  ، ضتبٍّٔي  ؼـ پيّٛ٘ففيتت  ثت

ٜ  وٛتبٞتف ـا تت لٟٙ ثفاي القْ قٔبٖ ٔؽت ٌؽٖ، ثىتفي اق لجُ ثيٛتيه ٝ  ـٚق 1.5 اق ٚ وتفؼ  ـوتب٘ؽ  ـٚق 0.75 ثت

ٜ  ؼـ ٠بُٔ ايٗ ٍ٘ؽٖ ؾوف آٖ ٠ُّ اق وٝ ٍ٘ؽ، ؼيؽٜ ثيٕبـي پيبٔؽ ثب ٠بُٔ ايٗ ثيٗ اـتجبٖ ٔب ٔٙب١ِٝ ؼـ ِٚي  پفٚ٘تؽ

َ  يته  ٘ي غٛؼ ثيٛتيه آ٘تي ّٔفف تبـيػسٝ اق ثيٕبـ ؼليك آٌبٞي ٠ؽْ ٠ّت ثٝ ٓ  ٚيتب  اغيتف  وتب  ٘بوتبفي  ضدت

 .ثبٌؽ ٔيتٛا٘ؽ ٕ٘ٛ٘ٝ

Behr ٚ ٖثىتتفي  ثيٕبـ 70 ٞبي پفٚ٘ؽٜ ثفـوي ؼـ ٕٞىبـا  ُ ـ  ؼـ پيّٛ٘ففيتت  ثبتٍتػي  وتٙص  ، وب٘تبؼا  وٍتٛ

ٖ  ثٝ ـا ثىتفي ثؽٚ ؼـ ٔطيٙي غٖٛ ِىٛويتٟبي ثيٍتف ت١ؽاؼ ٚ ثىتفي ٍٞٙبْ ؼـ وفْ وفاتيٙيتٗ ثبالتف ُ  ٠ٙتٛا  ٠ٛأت

ٝ  اثتت   ٕٞسٙيٗ ٚ ثبال BUN  ٚ  cr ٘يك ٔب ٔٙب١ِٝ ؼـ.وفؼ٘ؽ ١ٔففي تت لٟٙ ٔؽت َ٘ٛ ثف ٔؤثف ٔىتمُ  ثيٕتبـي  ثت

ُ  ايٗ ٌؽ٘ؽ،أب ٌٙبغتٝ ثىتفي ٔؽت ثٛؼٖ تف ٘ٛال٘ي پيبٔؽ ثف ٔٛثف غٙف ٠ٛأُ ٠ٙٛاٖ ثٝ وّيٛي ٔكٔٗ ٞبي  ٠ٛأت

 .ثبٌؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ضدٓ ثٛؼٖ وٓ اق ٘بٌي ٔيتٛا٘ؽ ٞٓ ثبق وٝ ٘جٛؼ٘ؽ ٔٛثف وٍيؽٜ َ٘ٛ تت پيبٔؽ ؼـ

ثتبال ،   ESRثبال، ٚخٛؼ ٞيؽـٚ٘ففٚق ،  BUN  ٚCr، وٗ ثبال ، اثت  ثٝ ثيٕبـي ٔكٔٗ وّيٛي ٚ ٔٙب١ِٝ ؼـ ايٗ 

( ، ٠ؽْ تٛا٘بيي ضفوت ثٙتٛـ ٔىتتمُ ، ثتي اغتيتبـي اؼـاـي ٚ     SIRSٚخٛؼ وٙؽـْٚ پبوع اِتٟبثي ويىتٕيه )

 5خّٕٝ ٠ٛأّي ثٛؼ٘ؽ وٝ ؼـ پيبٔؽ ثىتفي َ٘ٛ وٍيؽٜ )ثبالي  اوتفبؼٜ اق پٌٛه ، پيٛـي ٌؽيؽ ٚ پفٚتئيٙٛـي اق

ـٚق( ثٙٛـ ١ٔٙبؼاـي ٌيٛٞ ثيٍتفي ؼاٌتٙؽ.وٗ ثبال ٚ ؼيبثتت ثتب وٙتتفَ ٔت١يف لٙتؽ)ٚ ؼـ ٘تيدتٝ لٙتؽ غتٖٛ ثتؽٚ          

 پؿيفي ثبالتف( ٘يك ثٝ ٠ٙٛاٖ ـيىه فبوتٛـٞبي ٔٛـتبِيتي ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ ٌٙبغتٝ ٌؽ٘ؽ. ؼـ آ٘تبِيك 

زٙؽ ٔتغيفٜ )ـٌفويٖٛ ِديىتيه( ،وٗ ثبال ،٠ؽْ تٛا٘بيي ضفوت ثٙٛـ ٔىتتمُ ، ٚختٛؼ وتٙؽـْٚ پبوتع اِتٟتبثي      

( ،ثي اغتيبـي اؼـاـي ٚ اوتفبؼٜ اق پٌٛه  ٚ پيتٛـي ٌتؽيؽ ثٙتٛـ ٔىتتمُ ثتب پيبٔتؽ ثىتتفي        SIRSويىتٕيه )
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ٙؽي ثتفاي تٍتػيُ قٚؼٍٞٙتبْ آٖ    ٘ٛال٘ي ٔؽت اـتجبٖ ؼاٌتٙؽ.  ايٗ يبفتٝ ٞب ٔي تٛا٘ٙؽ خٟت تٙٝيٓ يه ٘جمٝ ث

 ؼوتٝ اق ثيٕبـاٖ ٔجت  ثٝ پيّٛ٘ففيت ضبؼ وٝ ؼـ ـيىه ثبالتفي اق ٌىىت ؼـٔبٖ يب ٔٛـتبِيتي لفاـ ؼاـ٘ؽ ٚ خٟتت 

 ٔٙبوت ؼـ ايٗ ثيٕبـاٖ ، ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٌيفؼ. ؼـٔب٘ي ٔؽيفيت ا٘دبْ
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 پيطٌْادات

ٖ خبيي وٝ ايٗ ٔٙب١ِٝ ثٝ ِٛـت ٌؿٌتٝ ٍ٘ف ا٘دبْ ٌؽ. أىتبٖ ١ٔبيٙتٝ ٔىتتميٓ ثيٕتبـاٖ ٚختٛؼ ٘ؽاٌتت.       آاق 

 ا٘ ٠بت اق پفٚ٘ؽٜ ٞب خٕٟ اٚـي ٌفؼيؽ. وٝ ٔىّٕب غٙب ٞبيي ؼـ اٟ٘ب ٚخٛؼ ؼاٌتٝ اوت. 

ٝ ١ٔثتي ضفوتت يتب ثيٕتبـا٘ي ؼـ     ثب وٗ ثبالتف ٚ تٛخٝ ثيٍتف ٚ ٔؽيفيت ؼـٔب٘ي اٌفويٛتف ؼـ ثيٕبـاٖ  ٚاختؽ   بيٙت

پيتٛـي  پفٚتئيٙتٛـي ٚ يتب   ثبال،  BUN   ٚCrثبال، ESRؼاـاي  پبـاوّيٙيهٞىتٙؽ يب ؼـ ٘تبيح  SIRSوفايتفيبي 

 ؼـ ـيىه ثبالتفي اق ٌىىت ؼـٔبٖ يب ٔٛـتبِيتي لفاـ ؼاـ٘ؽ ٔفٚـيىت. ٌؽيؽ ٚ 

 ٔتي  اتفتبق  تٙبوتّي -اؼـاـي ويىتٓ وبـوفؼي يب وبغتبـي اثٙٛـٔبِيتي ثب ثيٕبـاٖ ؼـ وٕپّيىٝ  اؼـاـي ٠فٛ٘ت

ٝ  ٚ) يٛـِٚيتيتبقيه  ٔب٘ٙتؽ . ثف٘تؽ  ٔتي  ثتبال  ـا پيّٛ٘ففيتت  ٠تٛؼ  ٌتب٘ه  وتبغتبـي  ٞتبي  ٚاثٙٛـٔبِيتي افتؽ ٟ  ثت  آٖ تجت

 ايدتبؼ  ثب٠ث پيّٛ٘ففيت ٠ٛؼ ٌب٘ه ثفؼٖ ثبال ثف ٠ ٜٚ وٝ  اوت وبغتبـي ٞبي اثٙٛـٔبِيتي خكٚ وٝ( ٞيؽـٚ٘ففٚق

 ايدبؼ ٚ پيّٛ٘ففيت ٠ٛؼ اق خٌّٛيفي ثفاي  ثيٕبـاٖ ايٗ ؼـ ثٙبثفايٗ. ٌٛؼ ٔي ٘يك وّيٛي ٞبي آثىٝ زٖٛ ٠ٛاـٔي

 .ٔيٍٛؼ اي قٔيٙٝ ٞبي اثٙٛـٔبِيتي ؼـٔبٖ ثٝ تِٛيٝ ، آٖ ٠ٛاـْ

ٝ   ؼاـٚيتي  ٞبي ٔمبٚٔت پيٍففت ٚخٛؼ ٠ّت ثٝ ، پيّٛ٘ففيت خّٕٝ اق ٠فٛ٘ي ٞبي ثيٕبـي ؼـٔبٖ ٓ  ٔىتبِ  ٚ ٟٔت

ٓ  ايٍٙٛ٘ٝ ٌؽٖ خؽا ِٛـت ؼـ ٚ( 21.) ثبٌؽ ٔي ثفاٍ٘يكي زبًِ ْ  ٞتبي  ٔيىفٚاـٌب٘يىت  ؼـٔتب٘ي  التؽأبت  ٔمتبٚ

 اق ٘بٌتتي ٠فٛ٘تٟتتبي ثتتفٚق قيتتفا. ٌيتتفؼ ِتتٛـت ثىتتف٠ت ثبيتتؽ(  اِٚيتتٝ ٞتتبي ثيٛتيتته آ٘تتتي تغييتتف)  ٔٙبوتتت

ً  ثب ثىتفي ٔؽت َ٘ٛ اقؼيبؼ ثف ٠ ٜٚ ٔمبْٚ ٔٙفي ٌفْ ٞبي ٔيىفٚاـٌب٘يىٓ ٝ  ٍٞٙفتت  افتكاي  ثىتتفي  ٞتبي  ٞكيٙت

 ؼـٔبٖ ٌفٚٞ اق پيً  ؼاـٚيي ضىبويتٟبي ثفـوي ٚ اؼـاـ وٍت يه اـوبَ ثٙبثفايٗ  (3.)اوت ٕٞفاٜ ٘يك ثيٕبـاٖ

 وٛتتبٞتف  ٚ ثبِيٙي پبوع وف٠ت افكايً وجت ٔيتٛا٘ؽ اؼـاـ وٍت خٛاة اوبن ثف ؼـٔبٖ ٚ  تدفثي ثيٛتيىي آ٘تي

 .ثبٌؽ ثيٕبـاٖ ثىتفي ٔؽت َ٘ٛ ٌؽٖ

 ٌتؽيؽ  ثيٕتبـي  ايدتبؼ  وجت ثبوتفيٕي ٚ ثبٌؽ ٔي تف اِٛلٛٞ لفيت ثبوتفيٕي ٘يك وّيٛي وبـوفؼ اغت الت ؼـ

ٝ  آٟ٘تبيي  غِّٛب ثيٕبـاٖ ؼـ ٝ  وت ٞ  ٞتبي  ثتبوتفيٕي  ثت ـ  non-E coli ٘تٛ ٝ  ؼـ ٚ ٌتٛ٘ؽ  ٔتي  ؼزتب  ـيىته .٘تيدت

ٝ  ضفوت تٛا٘بيي ٠ؽْ ، ثبال وٙيٗ ؼـ ، وّيٛي اغت الت ؼاـاي ٔٛاـؼ ثف ٠ ٜٚ  ثبوتفيٕي ـ  ثت ُ  ٘تٛ ٝ )ٔىتتم  ٞتف  ثت

ٝ  ايٗ ؼـ وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ ٚ اوت ثيٍتف ٘يك ؼيبثت ثٝ اثت  ٚ اؼـاـي ؼوتٍبٜ ٞبي ا٘ىؽاؼ ٚخٛؼ ،( ؼِيّي ٜ  ٔٙب١ِت  ؼيتؽ

 ؼـ ٌتٛؼ  ٔي تِٛيٝ فٛق تٛٔيدبت ثٝ تٛخٝ ثب ثٙبثفايٗ.ٌٛؼ ٔي ٔٛـتبِيتي ٚ ثىتفي ٔؽت َ٘ٛ  افكايً وجت ٌؽ

ٝ  ضتبؼ  پيّٛ٘ففيتت  ثٝ ٔجت يبٖ تٕبٔي ٚ ثبوتفيٕي ثٝ اثت  ثبالي ـيىه ثب ثيٕبـاٖ ٖ  وٍتت  ضتٕتب  وٕپّيىت  ٘يتك  غتٛ

 .ٌٛؼ ٌففتٝ
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Abstract 

Background and Purpose-this study has been done to estimate for early recognition of 

patients admitted with acute pyelonephritis (AP) who are at high risk for failure of treatment 

or for death. 

Methods-we conducted a descriptive analytic study on the patients admitted to BuAlisina 

hospital of Qazvin with a diagnosis of acute pyelonephritis from 2006 to the end of 2012 and 

investigated risk factors influencing outcome in acute pyelonephritis included median 

duration af fever , median duration of hospitalation , and mortality ratio. univariate 

correlations analyzis evaluated by using the χ
2
 or the Fisher exact test and multivariate 

correlation analyzis evaluataed by logistic regression analyzis. We analyzed data  by SPSS 

software after collection them. 

Results-we studied 327 patients.43.7% of patients had hospital stay for more than 5 days, 

mortality rate was 0.6% and 3.4% of patients had duration of fever for more than 48 

hours.elderly ,having chronic renal failure ,having higher levels  of BUN and Cr , 

hydronephrosis , high levels of ESR, having SIRS criteria,immobility,urine incontinency and 

using diaper ,intense pyuria,proteinuria were the factors that were significantly effective for 

more than 5 days hospital stay.elderly and poor control diabetes (then higher admission 

blood sugar) were also the risk  factors of mortality ratio of  acute pyelonephritis.in 

multivariate analyzis (logistic regression) ,elderly , immobility ,having SIRS criteria , urine 

incontinency and using diaper and intense pyuria were independent factors that associated 

with longer hospital stay. 

Conclusions-— Several factors are associated with higher mortality ratio and higher 

hospital stay in patients admitted with acute pyelonephritis in hospital. Patients with 

identified risk factors must be closely monitored for costly levels of care. 

 

Key Words: Urinary tract infection, duration of hospital stay, outcome, pyelonephritis .  
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 5831تا  5831تحتاوی در بیماران بستری در بیمارستان بىعلی سیىا قزویه در سال های عىامل مؤثر بر پیامد  عفىوتهای ادراری بررسی 

 تاریخ تزخیص: واو بیمار:                                      شماري پزووذي :                              تاریخ بستزی:

  سه :               وسن:            کیهوگزو                جىس :   سن                 مزد 

 وذارد      :     دارد             بیمار كاتتز ادراري دائمي       دارد                 وذارد                              سابقً ابتال بً دیابت : 

 وذارد           ئمي:            دارد      بیمار پوشك دا دارد                 وذارد                    :         CADً سابقً ابتال ب 

 خیز           ر است:             بهً        بیمار باردا دارد                 وذارد                    :         CRFسابقً ابتال بً  
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 وذارد         یگار:        دارد          بیمار اعتیاد بً س وذارد    دارد            :                                     سابقً ابتال بً سزطان

 وذارد         مواد مخذر:   دارد          بیمار اعتیاد بً  دارد                 وذارد      :             UTIسابقً بستزی مكزر بعهت  

 وذارد          یا پزیىفزیك:  دارد          بیمار آبسً كهیً  دارد                 وذارد      سابقً بستزی طی یك ماي اخیز:              
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  دارد                 وذارد :                                SIRSكزایتزیاي  

 

    :عالئم حیاتیOT:                                                    RR:                                 PR:                              BP(sys:      /Dias      ) 

 

 :آزمایشاتWBC:                PMN:        %                   HB:                  Plt :                     ESR:                   CRP :                        

                  albumin:               total protein:                        FBS:                    BUN:                      Cr:                   Admission BS: 

 

 B/C                                   : مشابيت با   : مثبت            منفی                نام میکرًب:                               مقاًم بوU/C    دارد      ندارد 
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 آیا میکرب بو انتی بیٌتیک شرًع شده در بدً درمان حساس ىست؟ 
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