
 کوردردُبی شغلی 

تمزيجب ظر ّ٘ٗ افزاظ ِمعاري وّز ظرظ ٚخٛظ ظارظ وٗ ايٓ ِيتٛأع ثعٌيً وبر٘بي . اگز ػّب وّز ظرظ ظاريع ثعأيع وٗ تٕٙب ٔيظتيع 

 ِيٍيْٛ ظالر ثزاي وّز ظرظ ٘شيٕٗ ِيىٕٕع ، ٍُت ثظيبر رايح 50آِزيىبيي ٘ب طبالٔٗ . رٚسأٗ يب تفزير يب ِزتجن ثب وبر ثبػع 

وّز ظرظ ظِٚيٓ ثيّبري ثظيبر رايح ُـجي ظر ايبالت . آْ ُ٘ ٔبتٛأي ِزتجن ثب وبر اطت وٗ ُبًِ اسظطت رفتٓ وبر ِيؼٛظ 

ضٛػجطتبٔٗ ثظيبري اس وّز ظرظ ٘ب ظر ًزف چٕع رٚس اس ثيٓ ِيزٚٔع فمن . ِتسعٖ اطت ٚ فمن طزظرظ رايح تز اس ايٓ اطت 

. ِٛارظ ِِعٚظي اطت وٗ ثٗ ظراسا وؼيعٖ ٚ ِؼىً خعي ثزاي فزظ ايدبظ ِيىٕع 

وّز ظرظ٘بي زبظ ظر ًزف چٕع رٚس يب چٕع ٘فتٗ ايدبظ ِيؼٛظ ، وّز ظرظ فٛق زبظ ِِّٛال ثٗ ٍُت يه زبظثٗ يب كزثٗ ثٗ وّز 

ظرظ ٔبػي اس تزِٚب ِّىٓ اطت ثٗ ٍُت ِـعِٚيت ٚرسػي . اطت يب ُٛاركي اس لجيً آِبص ِفبؿً يب ّ٘بْ آرتزٚس٘ب 

،وبر ظر ضبٔٗ يب ثبّ ، يب كزثٗ ٔبگٙبٔي ِثً تـبظف ثب اتِٛجيً يب ظيگز اطتزص ٘ب ظر اطتطٛاْ ٘بي ِٙزٖ اي ٚ ثبفت ٘ب ثبػع 

ُاليُ ِّىٓ اطت ِمبظيزي اس ظرظ ُلالت ثب يه ظرظ ثبثت يب ٌسٌٗ اي ، ِسعٚظيت ظر أِوبف پذيزي ٚ يب ِمبظيزي اس . 

٘ز اس گب٘ي ظرظ ظر يه لظّت اس ثعْ ازظبص ِيؼٛظ ٚ اٌجتٗ . ِسعٚظيت ظر ززوت يب يه ٔبتٛأي ظر راطت ايظتبظْ ثبػع 

. ثِلي ظرظ ٘بي زبظ اگز  ُعَ تٛخٗ ثٗ آْ هٛالٔي ػٛظ ِيتٛأع ضيٍي خعي ػٛظ 

ايٓ ٍٔٛ ظرظ اغٍت پيؼزفت وزظٖ ٚ .  ِبٖ هٛي ثىؼع 3ظرظ ِّىٓ اطت ثيغ اس - وّز ظرظ٘بي ِشِٓ هٛالٔي ِعت ٘ظتٕع 

. ثبُث ِؼىالت ُعيعٖ ظر فزظ  ِيگزظظ 

 چَ چيسُبيي سبختبر پشت را تشكيل هيذٌُذ ؟

پؼت ، طبضتبر پيچيعٖ اي اطت ِتؼىً اس اطتطٛاْ ، ُلٍٗ ٚ ظيگز ثبفت ٘بي ثطغ ُمجي تٕٗ ثعْ ، اس گزظْ تب ٌگٓ ضبؿزٖ 

ٚطن آْ طتْٛ ِٙزٖ ٘ب يب فمزات لزار ظارظ وٗ ٔٗ تٕٙب ٚسْ ٔيّٗ ثباليي ثعْ را تسًّ ِيىٕع ثٍىٗ ضبٔٗ ٚ ِبِٓ هٕبة ٔطبُي . 

، طبضتبر طيظتُ ًزيف ٚ زظبص ُـجي وٗ ًٚيفٗ أتمبي پيبَ ٘بي ُـجي وٕتزي وٕٕعٖ ززوبت ثعْ ٚ رطبٔعْ ازظبص اطت 

 اطتطٛاْ ِٙزٖ وٗ وٗ ظر طتْٛ فمزات لزار ظارظ تؼىيً ػعٖ اطت ٘زيه اس ايٓ 30لظّت ثباليي اس ثيغ اس . ِيجبػع 

اطتطٛأٙب ظاراي يه طٛراش گزظ اطت وٗ ٚلتي ثبالتٕٗ را وبًِ ظر ٌٔز ِيگيزيُ يه وبٔبي ِيظبسظ وٗ اهزاف هٕبة ٔطبُي 

رػتٗ ٘بي . هٕبة ٔطبُي اس پض طز ػزٍٚ ػعٖ ٚ ثٗ طّت پبئيٓ اظاِٗ ِي يبثع تب أتٙبي لفظٗ طيٕٗ . را ظر ثز ِيگيزظ 

ثطبهز ايٕىٗ رػع اطتطٛأٙبي طتْٛ فمزات اظاِٗ ظارظ ٚ . ُـجي ٚارظ طتْٛ فمزات ػعٖ ٚ اس ظاضً ِٙزٖ ٘ب ُجٛر ِيىٕع 

ثِع اس رطيعْ طتْٛ فمزات ثٗ زعاوثز رػع ضٛظ ظر وٛظوي ، رػتٗ ٘بي اُـبة لجً اس ضزٚج ، چٕعيٓ ايٕچ تب وّز ٚ پب٘ب 

فلبي ثيٓ . ايٓ ِدُّٛٗ ٌُيُ اس اُـبة ضيٍي سٚظ تٛطن آٔبتِٛيظت ٘ب ثٗ ُٕٛاْ ظَ اطت ِِزٚف ػع .گظتزع ِي يبثٕع 

وٗ اخبسٖ .ِٙزٖ ٘ب تٛطن پع ٘بي ِسبفي ٚ زّبيت وٕٕعٖ اي اس خٕض غلزٚف ثٕبَ ظيظه ٘بي ثيٓ ِٙزٖ اي ِسبفٌت ِيؼٛظ 

أِوبف پذيزي ثٗ وّز ظاظٖ ٚ ٍُّي ػجيٗ ثٗ وّه فٕز ظر ِيبْ طتْٛ فمزات ظاػتٗ ٚ ثزاي اطتطٛأٙب ٔمغ ثبٌؼته را ٔيش ايفب 

اتـبالت ثبفت ثٗ ٌيگبِٕت ٚ تبٔعْٚ ِِزٚف أع وٗ ِٙزٖ ٘ب را ظرخبي ضٛظ ٔگٗ . وزظٖ وٗ ثبُث تظٙيً ززوبت ثعْ ِيگزظظ 

. ِيعارٔع ٚ ثبُث اتـبي ُلالت ثٗ طتْٛ فمزات ِيؼٛٔع 

:   طتْٛ فمزات ظاراي چٙبر ٔبزيٗ اطت 

 (  C1  تبC7 )٘فت ِٙزٖ گزظٔي ·         

 ( T12 تب T1 )ظٚاسظٖ ِٙزٖ پؼتي ·         

( L5  تب  L1 )پٕح ِٙزٖ وّزي·         

يه گزٖٚ اس اطتطٛأٙبي چظجيعٖ ثٗ ُ٘ ظر أتٙبي ِٙزٖ ٘ب  : طبوزَٚ ٚ ظٔجبٌچٗ ·         

. لظّت وّز خبيي وٗ ثيؼتزيٓ ازظبص ظرظ آٔدبطت ٚسْ ثبالتٕٗ را تسًّ ِيىٕع 
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 چَ چيسُبيي ببعث كور درد هيشْد ؟

طٓ افزاظ ، وب٘غ اطتسىبَ اطتطٛاْ ، وب٘غ لبثٍيت وؼظبٔي ٚ ٔگٙعاري ٚكِيت ِوٍٛة ، اس ظطت رفتٓ آة ظيظه ٚ ضؼه 

. ػعْ آْ ٚ وب٘غ أِوبف پذيزي وٗ ّ٘ٗ ايٕٙب ثز رٚي ضبؿيت ثبٌؼتىي ظيظه ثٗ ٌِٕٛر زفبًت اس ِٙزٖ ٘ب اثز ِيگذارظ 

رگ ثٗ رگ  )ظرظ ِيتٛأع ٚلتي اتفبق ثيفتع وٗ فزظ ثزاي ِثبي ثطٛا٘ع خظُ طٕگيٓ يب هٛيٍي را ثٍٕع ّٔبيع ، ثٍِت يه تٕغ 

. ، اطتزيٓ يب گزفتگي ظر يىي اس ُلالت يب ٌيگبِٕت ٘ب ظر پؼت  (ػعْ يب پيچ ضٛرظگي 

 (ضزٚج ثٗ طّت اهزاف )اگز ِٙزٖ اي ثطٛا٘ع ثيغ اس أعاسٖ وؼيعٖ يب فؼزظٖ ػٛظ ظيظه ِّىٓ اطت خعا ػعٖ يب ظچبر فتك 

. ػٛظ 

 رػتٗ اُـبة طتْٛ فمزات وٗ ُٙعٖ ظار وٕتزي ززوبت ثعْ ٚ أتمبي پيبَ 50ايٓ اس ُ٘ گظيطتگي ِّىٓ اطت ثٗ يىي اس 

٘زگبٖ ايٓ رػتٗ ٘بي ُـجي ظچبر تسزيه يب اطپبطُ ِيؼٛٔع ٔتيدٗ اع . ٘بي ُـجي اس اُلب ثٗ ِغش ٘ظتٕع فؼبر ثيبٚرظ 

. وّز ظرظ اطت 

ثظيبري اس وّزظرظ٘ب ظر پي ؿعِبت يب .وّزظرظ ِّىٓ اطت يه تسزيه ُـجي ، آطيت اطتطٛأي يب رفٍىض ُـجي ثبػع 

اِب ّ٘چٕيٓ ظرظ ِّىٓ اطت ِزثٛم ثبػع ثٗ ػزاين ٔبِوٍٛة اس لجيً آرتزٚس٘ب يب ثيّبريٙبي . خزازبت ثٗ پؼت اتفبق ِي افتع 

ظيظه ، پٛوي اطتطٛاْ يب ظيگز ثيّبريٙبي اطتطٛأي يب ُفٛٔتٙبي ٚيزٚطي ، تسزيه ِفـً يب ظيظه يب ػزاين غيزهجيِي 

ٚسْ ثبال ، طيگبر چبلي ظٚراْ ثبرظاري ، اطتزص ، ػزاين فيشيىي كِيف ، پٛطچزٔبِٕبطت . ِبظرساظي ظر طتْٛ فمزات 

. ثزاي أدبَ فِبٌيت ٘ب ، وُ ضٛاثي ٔيش ِّىٓ اطت ظر وّز ظرظ تبثيز گذار ثبػع 

تزِيُ ِسً . ظر اكبفٗ ِسً سضّي وٗ ظيگز ضٛة ػعٖ اطت ثبٌوجَ اطتسىبَ يب أِوبف پذيزي ثبفت طبٌُ را ٔطٛا٘ع ظاػت 

گب٘ي وّز ظرظ . سضُ پض اس تىزار ؿعِبت طزأدبَ ثبُث كِف پؼت ٚ ِٕدز ػعْ ثٗ ؿعِبت ٚ خزازبت خعي تز اطت 

ّ٘زا٘ي ظرظ ثب تت ٚ كِف ٚ اطٙبي يب ُعَ وٕتزي اظرار ، ظرظ ثب طزفٗ ٚ . ِيتٛأع يه ِؼىً خعي پشػىي ِسظٛة ػٛظ 

ظر افزاظ ِجتال ثٗ ظيبثت ِّىٓ . كِف پيؼزٚٔعٖ ظر پب ٘ب  ِّىٓ اطت ٔؼبٔٗ گيز افتبظْ ُـت يب يه ِؼىً خعي ظيگز ثبػع 

افزاظ ثب ايٓ ٔؼبٔٗ ٘ب ثبيظتي ثٗ . اطت يه ظرظ ػعيع پؼت ظاػتٗ ثبػٕع يب يه ظرظ ُـجي وٗ لظّتٙبي پبئيٓ پب را ظر ثز ِيگيزظ 

. ٌِٕٛر خٍٛگيزي اس يه آطيت ظائّي فٛرا ثٗ پشػه ِزاخِٗ ّٔبيٕع 

 چَ كسبًي هستعذ ابتال بَ كور درد ُستٌذ ؟

ايٓ .ظر ايٓ ِٛرظ سٔٙب ٚ ِزظ٘ب ثوٛر ِظبٚي تست تبثيزٔع . تمزيجب ّ٘ٗ افزاظ ظر پبرٖ اي اس اٚلبت تدزثٗ وّز ظرظ را ظارٔع 

 طبي ثظيبر رايح اطت وٗ ّ٘چٕيٓ رٚٔع ثبال رفتٓ طٓ ِٕدز ثٗ طجه سٔعگي طبوٓ ٚ ثب تسزن 50ـ30اتفبق ظر طٕيٓ ثيٓ 

. ازتّبي اثتال ثٗ وّز ظرظ ٔبػي اس ثيّبريٙبي ظيظه يب تطزيت ِٙزٖ ٘ب ثب افشايغ طٓ راثوٗ ِظتميُ ظارظ . ثظيبر پبئيٓ ِيؼٛظ

وّز ظرظ ثي ارتجبم ثب ؿعِٗ يب ظيگز ًٍُ ػٕبضتٗ ػعٖ ، ظر وٛظوبٔي وٗ ٕ٘ٛس ثٗ طٓ ٔٛخٛأي ٔزطيعٖ أع يه ِٛرظ غيز 

ثٗ ٘ز زبي يه وٌٛٗ پؼتي وٗ پز ػعٖ اس وتبة ٚ طبيز ٌٛاسَ تسـيً ثظزُت يه تٕغ ظر پؼت ايدبظ ّٔٛظٖ ٚ . ِِّٛي اطت 

 2000وّيظيْٛ ايّٕي وبال٘بي ِـزفي آِزيىب تطّيٓ سظٖ اطت وٗ ظر طبي . ثبُث ظرظ ٚ ضظتگي ُلالت پؼت ِيؼٛظ 

ؿعِٗ ٔبػي يب ِزتجن ثب وٌٛٗ پؼتي اتفبق افتبظٖ وٗ ِٕدز ثٗ ِزاخِٗ ثٗ ِوت پشػىبْ ، وٍيٕيه ٘ب ٚ 13260ثيغ اس 

ثزاي پيؼگيزي اس اطتزيٓ وّز وٛظوبْ ثبيع ٚلتي وٌٛٗ پؼتي ٘بي طٕگيٓ ضٛظ را  زًّ ِيىٕٕع ، آْ . اٚرژأض ٘ب ػعٖ اطت 

. را رٚي ٘ز ظٚ ظٚع ضٛظ لزار ظٕ٘ع 

 چَ ّضعيتِبيي ببعث كور درد هي شْد ؟

: ػزايوي وٗ ِيتٛأع طجت وّز ظرظ گزظظ ٚ ٔيبس ثٗ ِزالجت تٛطن پشػه يب ظيگز ضعِبت ثٙعاػتي ٚيژٖ ثبػع ػبًِ 



ظيظىٙبي ثيٓ ِٙزٖ اي تست فؼبر لزار  : (ّ٘چٕيٓ ظيظه ظچبر فتك ػعٖ يب ظيظه گظظتٗ ٔيش گفتٗ ِيؼٛظ  ) ديسك هتْرم 

ظر ظيظه ٘بي كِيف ٚ ِِيٛة ، غلزٚف ِي تٛأع ِتٛرَ ػٛظ يب ثٗ فلبي ظاضً طتْٛ ِٙزٖ ٘ب يب يه رػتٗ . ظارٔع 

ِوبٌِبت ٔؼبْ ِيع٘ع ثظيبري اس ِٛارظ فتك ظيظه ظر پبئيٓ تزيٓ ثطغ وّز اس طتْٛ . ُـت تدبٚس وٕع ٚ طجت ظرظ ػٛظ  

. فمزات اتفبق ِي افتع 

ايٓ طٕعرَ ٚلتي اتفبق ِي افتع وٗ ظيظه ظاضً طتْٛ .  ُبركٗ ثظيبر ُِٙ ٚ خعي تغييز ػىً ظيظه ، طٕعرَ ظَ اطت ِيجبػع 

اگز العاِبت ثٗ ِٛلَ ظرِبٔي أدبَ . ِٙزٖ ٘ب تدبٚس وٕع ٚ ثٗ ِدُّٛٗ اي اس رػتٗ ٘بي اُـبة ٌِٛجٛطبوزاي فؼبر ثيبٚرظ 

. ٔؼٛظ ِّىٓ اطت آطيت ظائُ ُـت ثٛخٛظ آيع 

ُـت ثشرگي وٗ ظر . ٚكِيتي وٗ ظر آْ فتك يب تغييز ٚكِيت ظيظه ثبُث فؼبرآِعْ ثٗ ُـت طيبتيه ِيگزظظ  : سيبتيك

ِظيز طتْٛ فمزات ثٗ پبييٓ وؼيعٖ ػعٖ وٗ ٔموٗ ضزٚخي آْ ظر ٌگٓ ضبؿزٖ لزار ظاػتٗ ٚ ًٚيفٗ أتمبي رػتٗ ٘بي ُـجي تب 

ايٓ فؼبر طجت چيشي ػجيٗ ػٛن يب طٛسع ظر ٔبزيٗ وّز ٚ ّ٘زا٘ي ثب ظرظ ِيبْ وفً ٘ب ٚ پبئيٓ يه . پب ٘ب را ثز ُٙعٖ ظارظ 

ظر ثظيبري اس ِٛارظ ٚلتي ُـت ثيٓ ظيظه ٚ اطتطٛاْ ِدبٚر گيز . پب تب سيز سأٛ ِيؼٛظ ، گٙگبٖ ثٗ وف پب ٘ب ٔيش ِيزطع 

ِي افتع ُاليُ ػبًِ ظرظ ّٔيؼٛظ ٌٚي ّ٘زاٖ ثب وزضتي ٚ كِف ظر وٕتزي ززوت ظر پب٘ب ٚ ِٕدز ثٗ لوَ پيبَ ُـجي ِي 

ايٓ ٚكِيت ّ٘چٕيٓ ِّىٓ اطت ثٍِت يه تِٛٛر ، ويظت ، ثيّبري گظتزع يبفتٗ ، يب تطزيت رػتٗ ُـت طيبتيه . ثبػع 

. اتفبق ثيفتع 

.  فزطبيغ ٚ پبرگي يب ػىظتگي ظيظه ِي تٛأع ِٕدز ثٗ ِسعٚظيت يب تٕگي ثزاي طتْٛ فمزات ػٛظ :آسيب ستْى هِرٍ ُب  

ػطـي وٗ ظچبر آطيت طتْٛ فمزات اطت ِّىٓ اطت راطت ِبٔعْ پؼت ثِع اس ثيعار ػعْ را ظاػتٗ ثبػع يب ازظبص ظرظ پض 

.  اس پيبظٖ رٚي ٚ يب ايظتبظْ هٛالٔي ِعت را تدزثٗ وٕع 

.  ُبركٗ اي اطت ِبظرساظي وٗ ظر ثِق افزاظ ثب ظرظ ِزتجن ثب ثيّبري ظيظه ثزٚس ِيىٕع   :  تٌگي هجراي ستْى فقرات

ػىظتگي . يه ثيّبري ِتبثٌٛيىي اطت وٗ ثب وب٘غ پيؼزٚٔعٖ ظأظيتٗ ٚ اطتسىبَ اطتطٛاْ ايدبظ ِي ػٛظ : پْكي استخْاى

اطتطٛٔٙبي ٘بي پزِٕفذ ٚ سٚظ ػىٓ ظر طتْٛ فمزات ٚ ٌگٓ ٚلتي اتفبق ِي افتع وٗ ظر طبضت اطتطٛاْ يب خذة ضيٍي سيبظ 

 ثزاثز ِزظ٘ب اطتِعاظ پٛوي اطتطٛاْ ظارٔع سٔبْ لفمبسي ٔظجت ثٗ سٔبْ 4سٔٙب . ِستٛيبت اطتطٛاْ ِؼىً ٚخٛظ ظاػتٗ ثبػع 

. ػّبي ارٚپب اطتِعاظ ثيؼتزي ثزاي اثتال ثٗ ايٓ ثيّبري ظارٔع 

ايدبظ اطتزيٓ ظر ِٙزٖ ٘ب ٚ ُلالت زّبيت وٕٕعٖ ، تبٔعٚٔٙب ، ٌيگبِٕت ٘ب ٚ ثبفت ٘بي زفبًت وٕٕعٖ  : سبختبر اسكلتي ًبفرم

أسٕبي هجيِي ثبالتٕٗ وٗ ثٗ : كيفْزيسأسٕبي ِٙزٖ ثٗ اهزاف ، : سكلْزيْزيسا: ايٓ ٔبفزِي ٘ب ػبًِ . طتْٛ فمزات ِيىٕع 

 بك فلكشيضّيعگي ِٙزٖ ٘ب ثظّت ُمت ،  : ،  بك اكستٌشي گٛظي ثيغ اس زع وّز :لْردّز ِمعار سيبظ اتفبق افتبظٖ اطت  ، 

. ضّيعگي ِٙزٖ ثظّت خٍٛ : 

يه اضتالي ِشِٓ ِؼطؾ ػعٖ ثب ظرظ اطىٍتي ُلالٔي گظتزظٖ ، ضظتگي ٚ ثٛيژٖ ظر گزظْ ، پؼت ، ػبٔٗ  : فيبرّ هبيبلگيب

. ُاليُ ثيؼتز ِّىٓ اطت ػبًِ اضتالي ظر ضٛاة ضؼه ثٛظْ ؿجسگب٘ي ٚ اًوزاة ثبػع . ٘ب ٚ ٌگٓ 

ظيگز . ثزِي گزظظ ثٗ ظرظ ِشِٓ پؼت ٚ راطت ثٛظْ ايدبظ ػعٖ تٛطن يه ُفٛٔت ػعيع يب اٌتٙبة ِفبؿً  : اسپبًذيليتيس

 ) سبكرّليتيسٚ  (ُفٛٔت ظر اطتطٛأٙبي پؼت ) يب وٛرن اطتطٛاْ استئْهيليتيساٌتٙبثبت ظرظٔبن ظيگز ظر وّز  ػبًِ 

 (طٛسع ظر ِفبؿً ٌگٓ 

 تشخيص كوردرد چگًَْ است ؟

ِِّٛال اس هزيك ػزذ زبي گزفتٓ ٚ آسِبيؼبت پشػىي ، ٚكِيتٙبي ضوزٔبن ، طبثمٗ ضبٔٛاظگي ِي تٛاْ ثٗ ٚخٛظ ثيّبري 

ػزذ زبي ثيّبر ػبًِ ٔطظتيٓ ظرظ ، ِسً ظرظ ، ػعت ظرظ ، ِعت ُاليُ ٚ ٘زگٛٔٗ ِسعٚظيت ظر ززوت ٚ . پي ثزظ 

پشػىبْ پؼت را ِِبيٕٗ ِيىٕٕع ٚ تظت ٘بي . تبريطچٗ ظٚرٖ ٘بي گذػتٗ يب ٘ز ػزاين طبٌُ وٗ ِّىٓ اطت ثب ظرظ ِزتجن ثبػع 



آسِبيغ ضْٛ ٔيش ِّىٓ اطت ظر ظطتٛر وبر لزار . ُـجي ٚ رفتبري ِيگيزٔع تب ٍُت ظرظ ٚ راٖ ٘بي ظرِبْ را ِؼطؾ وٕٕع

. ثزاي تؼطيؾ تِٛٛر٘ب يب ظيگز ِٕبثَ ٚ ًٍُ ظرظ  ِّىٓ اطت ُىض راظيٌٛٛژي گزفتٗ ػٛظ . ظاػتٗ ثبػع 

. راٖ ٘بي تؼطيـي سيبظ ٚ اٌجتٗ ِتُٕٛي ثزاي تؼطيؾ ًٍُ وّزظرظ ٚخٛظ ظارظ 

راظيٛگزافي . خشء رٚػٙبي رايح ٚ ُزفي اطت وٗ ِيتٛأع ثٗ تؼطيؾ ٍُت ٚ ِسً ظرظ وّز وّه وٕع: راديْلْژي عكس

تىٕظيٓ يه . ٌِِّٛي اغٍت ٔطظتيٓ تىٕيىي اطت وٗ ثىبر ِيزٚظ ، خظتدٛ ثزاي ػىظتگي اطتطٛأٙب يب ؿعِٗ ثٗ ِٙزٖ ٘ب 

ظر ايٓ سِبْ ثوٛر ٚاكر ٔؼبْ ظاظٖ .  را اس پؼت فزظ ُجٛر ظاظٖ ٚ ُىض را ِيگيزظ Xپزتٛ ثب ظٚس پبئيٓ اس اػِٗ يٛٔيشاْ 

ضٛا٘ع ػع وٗ ظرطبضتبر اطتطٛأي فزظ يب ِٙزٖ ٘ب ػىظتگي ٚخٛظ ظارظ يب ضيز ؟ زدُ ثبفت اس لجيً ُلالت آطيت ظيعٖ ٚ 

ِِّٛال رٚع ثعْٚ . ٌيگبِٕتٙب يب ٚكِيتٙبي ظرظٔبن ِبٕٔع ظيظه ِتٛرَ لبثً ظر ُىض راظيٌٛٛژي ٌِِّٛي ِؼب٘عٖ ٔيظت 

.  ظرظي اطت وٗ ظر ِوت پشػه يب ظر يه وٍيٕيه أدبَ ِيؼٛظ 

رٔگ . ػبًِ تشريك يه رٔگ ِتجبيٓ ضبؽ ثٗ ظاضً طتْٛ فمزات ثٗ ٌِٕٛر ػٕبضت ٍُت وّز ظرظ ِي ثبػع  :  ديسكْگرافي

ايٓ رٚٔع ِِّٛال ثزاي ثيّبرأي وٗ ًُّ خزازي . پض اس تشريك ، ٔٛازي آطيت ظيعٖ را ظر ُىض راظيٌٛٛژي ّٔبيبْ ِيظبسظ 

ٔيش ظر تؼطيؾ ُىض ثزظاري ثب ُب  هبيلْگرام. وّز أدبَ ظاظٖ أع يب افزاظي وٗ ثٗ ظرِبْ پبطص ٔعاظٖ أع پيغ ثيٕي ِيؼٛظ 

ظر ايٓ رٚٔع رٔگ ِتجبيٓ تشريك ِيؼٛظ ظاضً طتْٛ فمزات ، خذة طتْٛ فمزات ػعٖ ٚ تزاوُ . اػِٗ ايىض ِزطَٛ ٘ظتٕع 

.  ُـت طجت ِيؼٛظ ظيظه ٘بي ظچبر فتك يب ػىظتٗ ظر ُىض راظيٌٛٛژي ثب اػِٗ ايىض ظيعٖ ػٛظ

CT يه پزٚطٗ طزيَ ٚ ثعْٚ ظرظ اطت ٚ ٚلتي اطتفبظٖ ِيؼٛظ وٗ ظيظه زديُ ػعٖ ، طتْٛ فمزات تٕگ ػعٖ يب آطيت  : اسكي

اػِٗ ايىض ظر سٚايبي ِطتٍف اس ظاضً ثعْ ُجٛر . ثٗ ِٙزٖ ٚارظ ػعٖ ٚ يه رٚع أتطبثي ثزاي ػٕبضت ٍُت وّز ظرظ اطت 

اس طبضتبر٘بي ظاضٍي وّز  (٘زوعاَ يه ِيٍيّتز  )ظاظٖ ِيؼٛظ ٚ تٛطن يه اطىٕز وبِپيٛتزي يب ايدبظ لوِبت ظٚ ثِعي 

. ايٓ رٚع تؼطيؾ ظر ثيّبرطتبْ يب ِزوش راظيٛگزافي ِزطَٛ اطت. تؼطيؾ أدبَ ِيؼٛظ

MRI ثزاي ارسيبثي تطزيت اطتطٛأٙب ، ٌيگبِٕتٙب ، ُزٚق ضٛٔي ،  ثبفت ٘ب ٚ  : عكس برداري تشخيصي هغٌبطيسي

 يه ِيعاْ ِغٕبهيظي ثٗ ِيشاْ وبفي لعرِٕع ظر اهزاف ثعْ ثب MRIتدٙيشات اطىٓ . اُـبة ظر ٔبزيٗ وّز اطتفبظٖ ِيؼٛظ

پزٚطٗ ٘بي وبِپيٛتزي ايٓ تؼعيع ظرْٚ تـٛيز طٗ ثِعي يب ظٚ ثِعي اس لظّتٙبيي . ٌِٛىٌٛٙبي آة ظاضً ثبفت ايدبظ ِيىٕع 

ايٓ رٚٔع ِٕفًِ اغٍت ثزاي . اس ثبفت اطىٓ ِيؼٛظ ، تجبيٓ ثيٓ اطتطٛاْ ، ثبفت ٔزَ ٚ آة ِيبْ ثبفتي ٚ ِتٍِمبت طبضتبري 

. تؼطيؾ يه ٚكِيت وٗ ٔيبس ثٗ ًُّ خزازي فٛري ظارظ اطتفبظٖ ِيؼٛظ

  (  . EP)، ثزرطي ٚكِيت ُـت ٚ ثزرطي پتبٔظيً ثبسگؼت  (EMG )ػبًِ ٔٛار ُلٍٗ رّشِبي تشخيصي الكتريكي 

ٔٛارُلٍٗ تٛأبيي اٌىتزيىي ظر يه ُـت را ارسيبثي وزظٖ ٚ ّ٘چٕيٓ ِيتٛأع كِف يه ُلٍٗ را وٗ ظر ٔتيدٗ ؿعِٗ يب يه 

ثزاي أعاسٖ گيزي تٛأبيي اٌىتزيىي . ِؼىً ثب اُـبثي وٗ وٕتزي ُلٍٗ را ثٗ ُٙعٖ ظاػتٗ اطت ثٛخٛظ آِعٖ تؼطيؾ ظ٘ع

ثب . فزطتبظٖ ظاظٖ ػعٖ اس ِغش يب طتْٛ فمزات ، طٛسٔٙبي ثظيبر ٔبسن را ظر ٔٛازي ٚيژٖ اي اس ثعْ ٚارظ ُلٍٗ ِيىٕٕع 

ٔطظتيٓ . ثزرطي ٚكِيت ُـت ، پشػه اس ظٚ ظطتٗ اٌىتزٚظ وٗ ظر پٛطت رٚي ُلالت لزار ظاظٖ ػعٖ اطتفبظٖ ِيىٕع 

ظطتٗ ظَٚ اس اٌىتزٚظ٘ب ثزاي . ظطتٗ ثٗ ثيّبر يه ػٛن كِيف ثزاي ثزأگيطتٓ ُـجي وٗ ثٗ ُلالت ضبؽ ِي رٚظ ِيع٘ع

ٚ پشػه ثب اطتفبظٖ اس ايٓ اهالُبت ِيتٛأع ثفّٙع وٗ آيب ُـت آطيت ظيعٖ . كجن طيگٕبٌٙبي اٌىتزيىي ُـت اطتفبظٖ ِيؼٛظ

يه ظطتٗ ثزاي تسزيه يه ُـت زظبص ٚ ظيگز ظطتٗ ظر –   ّ٘چٕيٓ ػبًِ ظٚ ظطتٗ اس اٌىتزٚظ٘بطت EPتظتٙبي . اطت 

. پٛطت ثزاي كجن طزُت أتمبي پيبَ ُـجي ثٗ ِغش اطت 

ِمبظيز وّي اس ِٛاظ . اطىٓ اطتطٛاْ ثزاي تؼطيؾ ٚ ِؼب٘عٖ ُفٛٔت ، ػىظتگي يب اضتالالت اطتطٛأٙب اطتفبظٖ ِيؼٛظ

ُىض ٘بي اطىٓ . راظيٛاوتيٛ ظاضً ضْٛ تشريك ِيؼٛظ ٚ ظر اطتطٛأٙب ثٛيژٖ ظر ٔٛازي ثب ٔبٕ٘دبري ضفيف خَّ ضٛا٘ع ػع 

ػعٖ ثزاي ػٕبضت ٔٛازي ٚيژٖ اس ٔبٕ٘دبري ِتبثٌٛيظُ اطتطٛاْ يب خزيبْ ضْٛ غيز ُبظي ثزاي أعاسٖ گيزي تزاس٘بيي اس 

. ثيّبري ِفبؿً ثٗ وبِپيٛتز فزطتبظٖ ِيؼٛظ

گزافي ظِبيي ػبًِ اطتفبظٖ اس تعاثيز زظبص ثٗ اػِٗ ِبظْ لزِش ثزاي أعاسٖ گيزي تغييزات وُ ظِبيي ثيٓ ظٚ هزف اس ثعْ 

. تزِٛگزافي ِّىٓ اطت ثزاي تؼطيؾ ٚخٛظ يب ُعَ ٚخٛظ تزاوُ رػتٗ ُـت ٔيش اطتفبظٖ ػٛظ. يب ظِبي يه لظّت ضبؽ 



اس اؿٛات ثب فزوبٔض ثظيبر ثبال ثزاي گزفتٓ .  ، اطىٓ فزاؿٛت يب طٛٔٛگزافي ٔيش ضٛأعٖ ِيؼٛظ التراسًْيك عكس ُبي

ثبستبة ٘بي اِٛاج ؿٛتي كجن ِيؼٛظ ٚ ثبسگٛ ِيؼٛظ ثٗ ُٕٛاْ يه ُىض چؼّي سِبْ . ُىض اس ظاضً ثعْ اطتفبظٖ ِيؼٛظ

.    طٛٔٛگزافي ِيتٛأع پبرگي ٌيگبِٕت ٘ب ، ُلالت ، تبٔعٚٔٙب ٚ ظيگز ثبفتٙبي ٔزَ را ظر پؼت ٔؼبْ ظ٘ع . ٚالِي 

 رّش ُبي هعبلجَ كور درد چگًَْ است ؟

ِِبٌدٗ ػبًِ اطتفبظٖ اس ثيسظي ،  وب٘غ طٛسع ، پيؼگيزي اس . ثظيبري اس وّز ظرظ٘ب ثعْٚ ًُّ خزازي ثٙجٛظ ِي يبثٕع 

ثظيبري اس ثيّبراْ ثب ظرظ وّز ثعْٚ افت ٍُّيبتي ضبؿي ثٙجٛظ ِي . رش ظاظْ ؿعِٗ ، ٔگٙعاػت ِٕبطت ٚ لعرتّٕع پؼت 

 طبُت ٘يچگٛٔٗ ثٙجٛظي اس ٌسبى وب٘غ ظرظ يب طٛسع ظر ضٛظ ِؼب٘عٖ ّٕٔٛظٔع ثبيظتي 72ثيّبرأي وٗ پض اس گذػت . يبثٕع 

.  زتّب ضٛظ را ثٗ يه پشػه ِِزفي ّٔبيٕع 

ٕ٘ٛس ثـٛرت ٍُّي ثبثت ٔؼعٖ اطت وٗ ِيتٛأع ثٗ طزُت ِؼىً ظرظ  (اطتفبظٖ اس وّپزص طزظٚ گزَ  )اگزچٗ گزِب ٚ يص 

وّز را زً وٕع ، وّپزص ِّىٓ اطت ثٗ وب٘غ ظرظ ٚ طٛسع وّه وزظٖ ٚ اخبسٖ تسزن ٚ فِبٌيت را ثزاي ثِلي ثيّبراْ 

ثيّبراْ ظچبر تزِٚب ظر اثتعاي اِز ٚ ضيٍي سٚظ ثبيظتي اس يه وّپزص طزظ ِثً ويظٗ يص يب ثظتٗ طجشيدبت يص . فزاُ٘ ّٔبيع 

ثِع .  ظليمٗ اطتفبظٖ وٕٕع20سظٖ پيچيعٖ ػعٖ الي يه زٌٛٗ  ظر ٔمبم زظبص ثٗ ِعت چٕعطبُت ظر رٚس اٚي ثزاي سِبْ ثيغ اس 

ثزاي ظٚرٖ وٛتب٘ي  (اس لجيً يه الِپ گزَ يب پع گزَ  ) رٚس اس يص ظرِبٔي زبي ثبيع اس گزِب ظرِبٔي اطتفبظٖ وٕٕع 3 تب 2اس 

ثيّبر ثبيع اس . زّبَ گزَ ّ٘چٕيٓ ِيتٛأع ظر آراِغ ُلالت ِفيع ثبػع . ثٗ ٌِٕٛر آراِغ ُلالت ٚ افشايغ خزيبْ ضْٛ  

ضٛاة ظر يه ثظتز گزَ وٗ ِيتٛأع طجت طٛضتگي ٚ ظر ٔٙبيت ِٕدز ثٗ ايدبظ ِؼىالت ُعيعٖ ٚ آطيت ثٗ ثبفت ػٛظ پز٘يش وٕع 

 .

 يه ِوبٌِٗ ٔؼبْ ظاظ وٗ افزاظي وٗ اظاِٗ ِيعٕ٘ع فِبٌيت 1996ظر طبي .  رٚس اطتزازت ظر رضتطٛاة وبفي اطت 2تب 1

٘بػبْ را ثعْٚ اطتزازت ، ثعٔجبي ٔطظتيٓ ثزٚس وّز ظرظ ِؼب٘عٖ ِيؼٛظ ثزاي ظاػتٓ أِوبف پذيزي ثٙتز وّز يه ٘فتٗ 

ظيگز ِوبٌِبت زعص ِيشٕٔع وٗ رضتطٛاة فمن ثبُث پؼت ظرظ ِيؼٛظ ٚ ِيتٛأع . اطتزازت ظر رضت ضٛاة كزٚري اطت 

ثيّبر ثبيع فِبٌيت ٘بيغ را . ِٕدز ثٗ ُٛارف ثِعي اس لجيً افظزظگي ، وب٘غ ريتُ ُلالت ٚ ٌطتٗ ػعْ ضْٛ ظر پب ٘ب ػٛظ 

ظر هٛي ػت يب ظر ِعت اطتزازت ثيّبر ثبيع ثٗ يىي اس پٍٙٛ٘ب ثطٛاثع ، ثب يه ِتىي . ظر وّتزيٓ سِبْ ِّىٓ اس طز ثگيزظ 

. (ثزضي پشػىبْ ِيگٛيٕع اطتزازت ثٗ پؼت ثبػع ٚ لزار ظاظٖ ػٛظ يه ِتىي سيز سأٛ٘ب  )ثيٓ سأٛ٘ب 

 ِّىٓ اطت يه راٖ ثظيبر ِٛثز ثزاي ثبستٛأي طزيَ اس وّزظرظ ٚ وّه ِوٍٛثي ثٗ لعرتّٕعي ُلالت پؼت ٚ ػىُ توريي

پشػىبْ ٚ فيشيٛتزاپيظت . زفي ٚ طبضت ُلٍٗ لٛي ثزاي افزاظ ثب اضتالي اطىٍتي اس اّ٘يت ٚيژٖ اي ثزضٛرظار اطت . ثبػع 

٘ب ِيتٛإٔع ثزٔبِٗ ٘بيي ثب تّزيٕبت ضبؽ وٗ ِيتٛأع ثٗ تسزن ُلالت ٚ تظزيَ رٚٔع تزِيُ ٚ ثبستٛأي وّه وٕع فزاُ٘ وٕٕع 

يه فِبٌيت رٚسِزٖ ثٗ ٌِٕٛر طالِت وّز ِّىٓ اطت ػبًِ تّزيٕبت وؼؼي ، ػٕب ، پيبظٖ رٚي ، تزظِيً ثب ػزاين ِوٍٛة . 

يٛگب رٚع ظيگزي اطت وٗ ثبُث وؼغ ُلالت ٚ . ثزاي افشايغ ّ٘بٕ٘گي ، ثٙجٛظ ِوٍٛة پٛطچز ٚ تِبظي ُلالت ثبػع 

وب٘غ ظرظ ِيؼٛظ ، ٘ز ازظبص ٔبرازتي وُ ظر ػزٍٚ ايٓ تّزيٕبت ثبيظتي تسًّ ػٛظ تب ُلالت لٛي ظاػتٗ ثبػيُ اِب اگز 

.  ظليمٗ هٛي وؼيع ثيّبر ثبيع تّزيٓ را ِتٛلف وٕع ٚ ثب پشػه تّبص ثگيزظ 15ظرظ وّي ثيغ اس ِاليُ ثٛظ ٚ ثيغ اس 

تظىيٓ ظرظ ِّىٓ اطت ػبًِ تزويجي اس ظارٚ٘بي .  اغٍت ثزاي ظرِبْ وّز ظرظ زبظ ٚ ِشِٓ اطتفبظٖ ِيؼٛظدارّ درهبًي

. ثيّبراْ ثبيع ّ٘يؼٗ ثب پشػه لجً اس ِـزف ظارٚ ٘ب ثزاي تظىيٓ ظرظ تِبًِ ظاػتٗ ثبػٕع. تدٛيشي ٚ  ظرِبٔٙبي ِِىٛص 

ظرِبٔٙبي لوِي ظر هٛي ثبرظاري ضوزٔبن اطت ٚ ِّىٓ اطت ثب ظيگز ظرِبٔٙب ٔبطبسگبري ظاػتٗ ثبػع ، ِّىٓ اطت 

. ُٛارف خبٔجي ػبًِ ضٛاة آٌٛظگي يب زتي طجت آطيت ثٗ وجع ػٛظ 

، ظارٚ٘بي ضٛراوي وب٘غ  (آطپزيٓ ، ٔبپزٚوظٓ ، ايجٛپزٚفٓ  )ثي زظي ٘ب ػبًِ ظارٚ٘بي كع طٛسع غيزاطتزٚئيعي

ِسزن ٘ب ُِّٛب ثـٛرت ِٛكِي ثِٕٛاْ وزَ يب اطپزي . ضؼىي ، تٛرَ ، طٛسع ٚ ثزاي آطبيغ ِتٛطن تب ضٛة وّز ظرظ 

ثي . تسزيه أتٙب٘بي اُـبة ظر پٛطت ثزاي فزاُ٘ وزظْ ازظبطبت گزِب يب طزِب ٚ تطفيف ازظبطبت ظرظ اطتفبظٖ ِيؼٛظ

ثظيبري اس تزويجبت ِستٛي طبٌيظيالت ٘ب . زظي ٘بي رٚتيٓ ِيتٛأع طٛسع ٚ ّ٘چٕيٓ تٙييح خزيبْ ضْٛ را وب٘غ ظ٘ع 

. ُٕبؿز ِؼبثٗ ظارٚ٘بي ِستٛي آطپزيٓ را ظر ضٛظ ظارٔع 



ِّىٓ اطت ظر ظرِبْ أٛاٍ ضبؿي -  ظارٚ٘بي كع تؼٕح ظارٚ٘بيي ٘ظتٕع وٗ ظر ثعٚ اِز ثزاي زٍّٗ ٔبگٙبٔي اطتفبظٖ ِيؼٛظ 

.  اس ظرظ ُـجي ِفيع ثبػع ٚ ّ٘چٕيٓ ِّىٓ اطت ثب ثي زظي ٘ب تدٛيش ػٛظ

 )ثزضي كع افظزظگي ٘ب ثٛيژٖ كع افظزظگي ٘بي طٗ چزضٗ اي اس لجيً آِي تزيپتيٍيٓ ٚ ظطيپزاِيٓ ثزاي تطفيف ظرظ 

ثظيبري اس كع افظزظگي ٘بي خعيع اس . . ٚ وّه ثٗ ضٛاة اثزات ضٛثي اس ضٛظ ٔؼبْ ظاظٖ اطت  (اطتمالي اثز ظر افظزظگي 

.  لجيً ثبسظارٔعٖ ٘بي طزٚتٛٔيٓ ثزاي ظيگز اثزات ظر وب٘غ ظرظ ِسمك ػعٖ اطت

ظارٚ٘بي ِطعر اس لجيً وعئيٓ ، اوظيىٛظٚٔٙب ، ٘يعرٚوٛظٚٔٙب ٚ ِٛرفيٓ اغٍت ثزاي ِعيزيت طزيَ وّز ظرظ زبظ ٚ ِشِٓ 

ُٛارف خبٔجي ِّىٓ اطت ػبًِ . اِب ثبيظتي فمن ثزاي ظٚرٖ سِبٔي وٛتبٖ ٚ تست ٌٔز پشػه اطتفبظٖ ػٛظ. تدٛيش ِيؼٛظ 

ثظيبري ِتطــيٓ لبَٔ ٘ظتٕع وٗ . ، للبٚت ٔب ؿسير ٚ پتبٔظيً اُتيبظ  (تٕع ضٛيي  )ضٛاة آٌٛظگي ، وب٘غ سِبْ ٚاوٕغ 

اطتفبظٖ هٛالٔي ِعت ايٓ ظارٚ٘ب ثزاي ثيّبراْ ظچبر وّز ظرظ  سيبْ آٚر اطت ٚ ثبُث افشايغ افظزظگي ٚ زتي افشايغ ظرظ 

.  ِي ػٛظ 

پشػىبْ  )ظطتىبري ِٙزٖ ّ٘بْ ِفَٙٛ تست اٌٍفٌي ٔشظيىي ظطتٙب ثـٛرت آساظأٗ اطت ٚ ظر ثيٓ ِتطــيٓ ززفٗ اي 

رايح اطت وٗ ػيٖٛ ٘ب ٚ تّزيٕبتي اطتفبظٖ ِيىٕٕع وٗ ثبُث توجيك طبضتبر٘بي ِٙزٖ اي گؼتٗ ٚ ززوت وّز  (ِبطبژ ظرِبٔي 

ٚلتي وّز ظرظ پبططي ثٗ ايٓ ٔشظيه ػعٔٙبي ثظيبر ِزطَٛ ّٔي ظ٘ع ثيّبراْ ِّىٓ اطت گشيٕٗ ٘بي سيز . را ظٚثبرٖ زفي وٕع 

: را ِالزٌٗ وٕٕع

اهجب اُتمبظ ظارٔع ايٓ . هت طٛسٔي ػبًِ فزٚ وزظْ طٛسٔٙبي ٔبسوتز اس يه تبر ِٛي أظبْ ظر هٛي ٔمبم ضبؿي اس ثعْ 

ِوبٌِبت . رٚع ٘ب ثوٛر هجيِي ٌِٛىٌٛٙبي ظرظ را آساظ وزظٖ ٚ خزيبْ أزژي هجيِي ثعْ را وٗ ثٍٛوٗ ػعٖ زفي ِيىٕع

وٍيٕيىي ِؼطؾ طبضتٗ وٗ اثزثطؼي هت طٛسٔي ظر ِمبيظٗ ثب طبيز رٚع ٘بي ِزطَٛ ظر ظرِبْ وّز ظرظ زبظ ضٛة ثٛظٖ 

.  اطت 

اس يه . ثزاي وّزظرظ ٚ طزظرظ ثظيبر خبٌت تٛخٗ اطت. ثبسضٛرظ٘بي سيظتي ظر ثظيبري اس ظرظ٘بي زبظ اطتفبظٖ ِيگزظظ

ِبػيٓ اٌىتزيىي ضبؽ اطتفبظٖ ِيؼٛظ ، ثيّبر ظرِبْ ِيؼٛظ ثب آگبٖ ػعْ اس خزيبْ ٚ ثب ثعطت آٚرظْ وٕتزي ثظيبر ِوٍٛة 

طپض  . (تٛطن وٕتزي اٌگٛي خزيبْ ضْٛ ِٛكِي  )ػبًِ أجظبم ُلٍٗ ، كزثبْ لٍت ٚ ظِبي پٛطت . فِبٌيتٙبي ثعٔغ 

ثبسضٛرظ . ثيّبر ِيتٛأع اثزات يه تغييز ظر پبطص ثٗ ظرظع را ثيبِٛسظ ، ثزاي ِثبي تٛطن اطتفبظٖ اس تىٕيىٙبي آراِغ ثطؼي 

. سيظتي اغٍت اطتفبظٖ ِيؼٛظ ظر تزويت ثب ظيگز ِتع٘بي ظرِبٔي ٚ ِِّٛال ثعْٚ ُٛارف خبٔجي ِي ثبػع  

ِعاضٍٗ ظرِبْ ِي تٛأع ظر ظرظ٘بي ِشِٓ وٗ ثٍِت گيز افتبظْ ُـت ثيٓ خبي ضبؿي اس ثعْ ٚ ِغش اتفبق افتبظٖ اطت 

تشريك ثي ٘ٛػي ِٛكِي ، اطتزٚئيع٘ب ، ِطعر٘ب ظرْٚ ثبفتٙبي ٔزَ ، ِفبؿً ٚ رػتٗ ٘بي ُـجي ثزاي . اطتفبظٖ ػٛظ 

ٚلتي ظرظ ثٗ زعاوثز ِيزطع ِّىٓ اطت ظس پبئيٕي اس . اضتالم ثيؼتز گزٖ ٘بي ُـجي ٚ تسزيه طتْٛ فمزات أدبَ ِيگيزظ 

اطتفبظٖ هٛالٔي ِعت اس تشريمبت اطتزٚئيعي ِّىٓ اطت ثٗ افشايغ . ظارٚ٘ب ثوٛر ِظتميُ ظاضً طتْٛ فمزات تشريك ػٛظ 

. ٔمؾ ززوتي ِٕدزػٛظ

وؼغ ػبًِ اطتفبظٖ اس ٚسٔٗ ٘بيي ثزاي تبِيٓ ٔيزٚي ِتٕبٚة يب پيعار ثزاي وؼيعْ تعريدي طبضتبر اطىٍت ثٗ طّت ثٙتزيٓ 

. وؼغ ثزاي ظرِبْ وّز ظرظ زبظ تٛؿيٗ ّٔيؼٛظ . ُ٘ تزاسي 

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) :   ثب اطتفبظٖ اس يه ٚطيٍٗ ثبتزيي وٗ پبٌظٙبي اٌىتزيىي

اٌىتزٚظ٘بي وٛچه ظاضً پٛطت يب . ضفيف ظر هٛي رػتٗ ٘بي ُـجي ثزاي لوَ پيبِٙبي ُـجي ِيفزطتع أدبَ ِيؼٛظ

ِّىٓ اطت  TENS. ٔشظيه ِسً ظرظ لزار ظاظٖ ِيؼٛظ وٗ طيگٕبٌٙبي ظرظ فزطتبظٖ ػعٖ اس اُـبة ِسيوي را ِظعٚظ وٕع

. ّ٘چٕيٓ ثٗ ثزأگيطتٓ تٌٛيعات ِغش اس آٔعٚرفيٓ وّه وٕع 

اِٛاج ؿٛتي اس . فزاؿٛت يه ظرِبْ ِٕفًِ اطت وٗ اس هزيك گزَ ػعْ ثبفتٙبي ظاضً ثعْ طجت آراِغ ُلالت ِيؼٛظ 

.  ِيبْ پٛطت ٚ ظاضً ُلالت آطيت ظيعٖ ٚ ظيگز ثبفت ٘بي ٔزَ ُجٛر ِيىٕع



ظر ثظيبري اس ِٛارظ خعي ، ٚلتي ٚكِيت ثٗ ظيگز ظرِبٔٙب پبطص ّٔيع٘ع ، خزازي ِّىٓ اطت اٌتيبَ ثطغ وّز ظرظ يب طبيز 

ثزضي رٚع ٘بي خزازي ِّىٓ اطت ظر ِوت پشػىبْ تست ثي ٘ٛػي ِٛكِي . ِؼىالت خعي اطىٍتي ُلالٔي ثبػع 

خزازي ٘ب ِّىٓ اطت ِب٘ٙب هٛي ثىؼع ٚ  تب ايٕىٗ ثوٛر وبًِ .أدبَ ػٛظ ظرزبٌيىٗ ثزضي ٘بػبْ ٔيبس ثٗ ثيّبرطتبْ ظارٔع 

. ٚ اٚ ِّىٓ اطت ِدجٛر ػٛظ ٔمؾ ظائّي ظر أِوبف پذيزي را تسًّ وٕع. ثٙجٛظي زبؿً ٔگؼتٗ ثيّبر تست خزازي ثبػع 

ايٓ خزازي ِِّٛال تٕٙب ظر ثيّبراْ ثب ثيّبريٙبي ُـجي پيؼزٚٔعٖ يب آطيت ثٗ . خزازي وّز ّ٘يؼٗ ُ٘ ِٛفميت آِيش ٔيظت 

.   اُـبة ِسيوي أدبَ ِيؼٛظ

         ·Discectomy :  ظر . يه راٖ ثظيبر رايح ثزاي زذف فؼبر ظر يه رػتٗ ُـت اس ظيظه ِتٛرَ يب اطتطٛاْ اطت

. هٛي پزٚطٗ ، خزاذ تىٗ وٛچىي اس پٛطتٗ را ثٗ ٌِٕٛر زذف أظعاظ ثز ِيعارظ 

         ·Foraminotomy :   فِبٌيتي اطت وٗ زفزٖ اطتطٛاْ را اس خبئيىٗ يه رػتٗ ُـت اس طتْٛ فمزات ضبرج ِيؼٛظ

ظيظىٙبي ِتٛرَ يب ِفبؿً ِتٛرَ ثب طٓ ِيتٛأع طجت ثبريه ػعْ فلبي ثيٓ ِسً ضزٚج اُـبة ػعٖ ٚ . تٛطِٗ ِيع٘ع 

.  ِيتٛأع ثٗ ُـت فؼبر ثيبٚرظ وٗ ٔٙبيتب ِٕدز ثٗ ظرظ ، وزضتي ٚ كِف ظريه ثبسٚ يب پب ِيؼٛظ 

         ·IntraDiscal Electrothermal Therapy (IDET) :   اطتفبظٖ اس أزژي گزِبيي ثزاي ظرِبْ ظرظ ٔبػي اس يه

يه طٛسْ ِطـٛؽ اس هزيك يه وبتز ظرْٚ ظيظه ظاضً ِيؼٛظ ٚ ثب ظِبي ثبال ثزاي . تزن يب تٛرَ ظيظه ثيٓ ِٙزٖ اي 

ػعت گزِب ثبُث تغييز ظيٛارٖ ظيظه ٚ وب٘غ تٛرَ ظاضٍي ظيظه ٚ تسزيه ُـت ِٙزٖ اي .  ظليمٗ گزَ ِيؼٛظ 20ثيغ اس 

.  ِيؼٛظ 

         ·Nucleoplasty :   ٖاس يه أزژي راظيٛ فزوبٔظي ثزاي ظرِبْ ثيّبراْ ِجتال ثٗ وّز ظرظ يب فتك ضفيف ظيظه اطتفبظ

ُىض راظيٌٛٛژي رإّ٘بي ضٛثي اطت ، اثشاري ػجيٗ ثٗ ُـب ظاضً ِيؼٛظ اس ثيٓ يه طٛسْ ظرْٚ ظيظه ثب ايدبظ . ِيؼٛظ 

ُـب طپض گزَ ِيؼٛظ ٚ ثبفت را وٛچه ِيىٕع ظيٛارٖ ظيظه تغييز . يه وبٔبي وٗ اخبسٖ ِيع٘ع ِٛاظ ظاضً ظيظه ثزظاػتٗ ػٛظ 

. چٕعيٓ وبٔبي ايدبظ ِيؼٛظ وٗ ايٓ ثظتگي ظارظ چٗ تِعاظ اس ِٛاظ ظيظه ٔيبس ٘ظت تطٍيٗ ػٛظ . ِيىٕع 

         ·Radiofrequency lesioning :   تب 6پزٚطٗ اطتفبظٖ اس ثزأگيطتگي اٌىتزيىي ثزاي لوَ ٚكِيت ُـت ثزاي 

ظر اهزاف . اطتفبظٖ اس ُىض راظيٌٛٛژي ، يه طٛسْ ضبؽ ظاضً ثبفت ُـت ظر ٔبزيٗ اثز ٚارظ ِيؼٛظ.  ِبٖ ِيجبػع 12

.  ثبٔيٗ گزَ ِيؼٛظ وٗ ايٓ ثٗ تطزيت ِٛكِي ُـت ِٕدز ِيؼٛظ 120 تب 90ثبفت ، طز طٛسْ ثزاي 

         ·Spinal fusion :   ظيظىٙبي ثيٓ ظٚ يب چٕع ِٙزٖ . ثزاي تمٛيت ِٙزٖ ٚ پيؼگيزي اس ززوت ظرظ اطتفبظٖ ِيؼٛظ

پيٛٔع ِٙزٖ اي . زذف ِيؼٛظ ٚ ِٙزٖ ِدبٚر تٛطن پيٛٔع اطتطٛاْ ٚ يب ٚطبيً فٍشي ايّٓ اس هزيك پيچبٔعْ ِتـً ِيؼٛظ

ِّىٓ اطت ثبُث وب٘غ أِوبف پذيزي ظر ِٙزٖ گزظظ ٚ ٔيبسِٕع يه ظٚرٖ ثبستٛأي هٛالٔي ِعت ثزاي اخبسٖ ظاظْ ثٗ پيٛٔع 

. اطتطٛاْ تب رػع وٕع ٚ ِتـً ػٛٔع ِٙزٖ ٘ب ثٗ ّ٘عيگز ٚخٛظ ظارظ 

         ·Spinal laminectomy :  (  ثزظاػتٓ فؼبر اس ِٙزٖ ٔيش ضٛأعٖ ِيؼٛظ)  ػبًِ ثزظاػتٓ اليٗ ٔبسن ثب افشايغ طبيش

وبٔبي ِٙزٖ ٘ب ٚ وب٘غ فؼبرظر طتْٛ فمزات ٚ رػتٗ ٘بي ُـجي  

 ، رػتٗ ُـت ٔشظيه ثٗ ِعضً آْ ظر طتْٛ rhizotomy: ظيگز رٚع ٘بي خزازي ثٗ ٌِٕٛر ثٙجٛظ ظرظ٘بي ِشِٓ ػبًِ 

ِسً cordotomy .فمزات ثزيعٖ ِيؼٛظ ثب  أظعاظ أتمبي ُـت ٚ ّ٘ٗ ازظبطبت اس ٔبزيٗ اي وٗ ظر آْ ظرظ ٚخٛظ ظارظ 

ِدُّٛٗ اي اس رػتٗ ٘بي ُـجي ظر يه يب چٕعيٓ هزف اس طتْٛ فمزات ثوٛر ُّعي طفت ِيؼٛظ ثزاي لوَ أتمبي 

ظر ايٕدب ٔٛرْٚ ٘بي ِٙزٖ اي وٗ ظرظ , dorsal root entry zone operation, or DREZطيگٕبٌٙبي ظرظ ثٗ ِغش ، 

. ثيّبر را أتمبي ِيعٕ٘ع ثب خزازي تطزيت ػعٖ اطت 

 آيب هيتْاى از كور درد پيشگيري كرد ؟

ِدُّٛٗ اي اس . ثبسگؼت وّز ظرظ٘بي ٔبػي اس اضتالي ِىبٔيظُ ثعْ يب ظيگز ًٍُ غيز كزثٗ اي اغٍت لبثً پيؼگيزي ٘ظتٕع 

تّزيٕبت وٗ فؼبر ٚ كزثٗ اي ثٗ وّز ٚارظ ّٔيظبسظ ، زفي پٛطچز ِٕبطت ، ثٍٕع وزظْ ثبر ثٗ رٚع ؿسير آْ ِيتٛأع ثٗ 



ثظيبري اس ؿعِبت ٔبػي اس  وبر ِزثٛم اطت ثٗ ُٛاٍِي اس لجيً ثٍٕع وزظْ خظُ طٕگيٓ ، . خٍٛگيزي اس ؿعِبت وّه وٕع 

تّبص تىزاري يب ِعاَٚ ثيٓ ثبفت ٔزَ ثعْ ٚ ػي تيش يب ططت اس لجيً گيز وزظْ ِچ ظطت ِمبثً ٌجٗ ططت يه )اطتزص تّبص 

ايدبظ اؿٛي ارگِٛٔٛيه هزازي . ، ارتِبع ، ززوبت تىزاري ، پٛطچز ٔبِٕبطت  (ِيش يب ًٚبيف تىزاري اطتفبظٖ اس چىغ 

ِجٍّبْ ٚ اثشار ثٗ ٌِٕٛر زفبًت اس ثعْ اظر ثزاثز ؿعِٗ ظرضبٔٗ يب ِسً وبر ثوٛر ُّعٖ اي ريظه ٚ ازتّبي ؿعِبت وّز 

ثظيبري اس وّپبٔي ٘ب ٚ ِظىٓ طبس ٘ب ظر هزازي ارگِٛٔٛيىي اثشار، . را وب٘غ ظاظٖ ٚ ثٗ ظاػتٓ يه وّز طبٌُ وّه ِيىٕع 

.  ِسـٛالت ، ايظتگبٖ ٘بي وبر ، فلبي سٔعگي فِبي ٘ظتٕع تب ازتّبي اضتالالت اطىٍتي ٚ ُلالٔي ٚ ظرظ را وب٘غ ظٕ٘ع 

ِوبٌِٗ . اطتفبظٖ اس وّزثٕع٘بي پٙٓ وؼي وٗ ِيتٛأع ُلٍت ػىّي ٚ وّزي را طفت ٔگٙعارظ ٚ اس وّز ظرظ خٍٛگيزي وٕع 

ضٛثي ٔؼبْ ظاظ وٗ افزاظي وٗ ٕ٘گبَ ثٍٕع وزظْ يب أتمبي اخظبَ اس وّزثٕع٘بي ِسبفي ُلالت ػىُ ٚوّز  اطتفبظٖ ِيىٕٕع 

  ظر ظطبِجز NIOSHظٚ طبي ِوبٌِٗ تٛطن طبسِبْ . ٘يچگٛٔٗ ازتّبي وب٘غ ؿعِبت يب وّزظرظ ظر آٔٙب ٚخٛظ ٔعارظ  

 ِؼطؾ ّٔٛظ وٗ راثوٗ ِِٕي ظاري ظر ثيٓ وبرگزأيىٗ ِعُي ثٛظٔع اطتفبظٖ ّ٘ٛارٖ ٚ يب رٚسأٗ اس وّزثٕع ثبُث 2000

وب٘غ ؿعِبت ٚارظٖ ثٗ وّز ِيؼٛظ ظر ِمبيظٗ ثب وبرگزأيىٗ گشارع وزظٔع ٘زگش اس وّزثٕع اطتفبظٖ ٔىزظٖ يب وبرگزأيىٗ 

ثب ايٓ ٚخٛظ ايٓ تفىز وٗ اطتفبظٖ اس وّز ثٕع ثبُث وب٘غ آطيت . اطتفبظٖ آٔٙب تٕٙب يىجبر يب ظٚثبر ظرِبٖ ثٛظٖ اطت ٚخٛظ ٔعارظ

ثظيبري اس وّپبٔي ٘ب ثزٔبِٗ ٘بيي ثزاي آِٛسع ٚ افشايغ .٘ب ِيؼٛظ ظر ثيٓ وبرگزأيىٗ اس وّزثٕع اطتفبظٖ ِيىٕٕع ٚخٛظ ظارظ 

وب٘غ ؿعِبت گشارع ػعٖ ِّىٓ اطت ثٗ . آگب٘ي ظر سِيٕٗ ارگِٛٔٛي ٚ اطتفبظٖ اس وّز ثٕع را ظر ظطتٛر وبر ضٛظ ظارٔع 

.  تزويجي اس ايٕٙب يب ظيگز فبوتٛر٘ب ِزثٛم ثبػع

 ًكبت هِن براي داشتي يك كور سبلن 

پيزٚي اس ٘زگٛٔٗ ظٚرٖ هٛالٔي ِعت ثي فِبٌيتي ، ػزٍٚ يه ثزٔبِٗ ٌُِٕ تّزيٕبت طجه ، پيبظٖ رٚي طزيَ ، ػٕب ظٚچزضٗ 

يٛگب ٔيش ِيتٛأع ثٗ وؼظبٔي ٚ .  ظليمٗ ظر رٚس ِيتٛأع لعرت ٚ أِوبف ُلالت را افشايغ ظ٘ع30طٛاري ثٗ ِعت 

اس پشػه يب ارتٛپع ثطٛا٘يع ِتٕبطت ثب طٓ تبْ ٚ ثٗ ٌِٕٛر تمٛيت . لعرتّٕعي ُلالت وّه وٕع ٚ ايٓ رٚٔع را ثٙجٛظ ثجطؼع 

.  ُلالت وّز ٚ ػىُ يه ثزٔبِٗ تّزيٕبت طجه ٚ ِٕبطت هزازي ّٔبيع 

. ّ٘يؼٗ لجً اس تّزيٕبت طٕگيٓ ٚ فِبٌيتٙبي فيشيىي ػعيع ززوبت وؼؼي أدبَ ظ٘يع ·         

٘زگش وّزتبْ را ٚلتي وٗ ايظتبظٖ يب ٔؼظتٗ ايع ضُ ٔىٕيع ٚلتي ايظتبظٖ ايع ٚسٔتبْ را رٚي ٘زظٚپب ثوٛر ِتِبظي ·         

. ٔگٙعاريع پؼت ػّب ٚلتي وٗ أسٕبي آْ وُ ثبػع ٚسْ تبْ را رازت تسًّ ِيىٕع

. ظرضبٔٗ يب طز وبر ِوّئٓ ػٛيع وٗ طور وبرتبْ ظر ارتفبٍ ِٕبطت ٚ رازتي لزار ظارظ ·         

رٚي ؿٕعٌي ثٕؼيٕيع وٗ ظاراي زّبيت وٕٕعٖ ضٛة وّز ثٛظٖ ٚ ٚكِيت ِٕبطجي ايدبظ وٕع ٚ ارتفبٍ وبر ِٕبطت ِٙيب ·         

ػبٔٗ ٘بيتبْ را ُمت ٔگٙعاريع ، ِعاَٚ ِٛلِيت ضٛظ را تغييز ظ٘يع ٚ ثوٛر ِتٕبٚة ظر اهزاف اتبق ٚ اظارٖ لعَ ثشٔيع ٚ . وٕع 

يه ِتىي يب زٌٛٗ ٌٌٛٗ ػعٖ ظر پؼتتبْ . يب ثٗ آراِي ٚ ِزتت ُلالت ثعْ را وغ ظ٘يع تب ػً ػٛظ ٚ اس طفتي ضبرج ػٛظ 

اگز ػّب ثزاي ِعت سِبْ سيبظي لزار اطت وٗ ثٕؼيٕيع ثٗ ٌِٕٛر اطتزازت پب٘بيتبْ . لزار ظ٘يع تب وّزتبْ را زّبيت وٕع 

. ظراس ثىؼيع ٚ آٔٙب را وّي ثبالتز اس طور ثعْ ِثال رٚي يه لفظٗ وتبة لزار ظ٘يع 

. وفغ ٘بي طجه ٚ رازت ثب پبػٕٗ وٛتبٖ ثپٛػيع ·         

. ظر ِٛلَ ضٛاة ثٗ پٍٙٛ ثطٛاثيع تب ٘زگٛٔٗ أسٕبي ِٙزٖ ٘ب وب٘غ يبثع ّ٘يؼٗ ظر يه طور طفت ثطٛاثيع ·         

ٕ٘گبِي وٗ ِيطٛا٘يع يىي اس اُلبي ضبٔٛاظٖ ضٛظ را وٗ ظچبر ثيّبري يب زبظثٗ ػعٖ اس زبٌت ٌُ ظاظٖ ثٗ ٚكِيت ·         

.  ٔؼظتٗ أتمبي ظ٘يع يب ٚلتي ثيّبري را اس ؿٕعٌي ثٗ تطت ضٛاة ِٕتمً ِيىٕيع تمبكبي وّه ّٔبئيع 

٘زگش طِي ٔىٕيع تب اخظبَ ضيٍي طٕگيٓ را ثٗ تٕٙبيي ثٍٕع وٕيع ، ثب سأٛ٘بيتبْ ثٍٕع وٕيع ، ثٗ طّت ُلالت ػىّتبْ ·         

ػئ را ٔشظيه ثعٔتبْ لزار ظ٘يع ، ٘زگش ٚلتي ثٍٕع وزظيع پيچ ٚ تبة . ثىؼيع ، ٚ طزتبْ را پبئيٓ ٔگٙعاريع ٚ ٚ ظر اِتعاظ پؼت 

. ٔطٛريع 



ثٛيژٖ ٚسْ اهزاف ُلالت . ّ٘ٛارٖ ثٗ ٌِٕٛر خٍٛگيزي اس اكبفٗ ٚسْ تغذيٗ ٚ ثزٔبِٗ غذايي ِٕبطت ظاػتٗ ثبػيع ·         

 را تبِيٓ وٕع تب سِيٕٙٙبي طبضت ٚ رػع Dيه ُٚعٖ غذايي ِٕبطت ثبيظتي رٚسأٗ ِمبظيزي اس وٍظيُ ، فظفز ، ٚيتبِيٓ. وّز 

.  اطتطٛاْ فزاُ٘ ػٛظ 

اگز طيگبر ِيىؼيع آٔزا ِتٛلف وٕيع ، طيگبر خزيبْ ضْٛ را ثٗ ِٙزٖ ٘بي پبئيٕي وب٘غ ِيع٘ع ٚ طجت تطزيت ظيظه ·         

. ٘بي ِٙزٖ اي طتْٛ فمزات ِيؼٛظ 

 چَ تحقيقبتي در ايي ببرٍ اًجبم شذٍ است ؟

أظتيتٛي ٍِي اضتالالت زظي ٚ ززوتي يه لظّت اس أظتيتٛي ٍِي طالِتي ظر ثطغ ضعِبت أظبْ ٚ طالِت ظر وؼٛر 

 NIHظيگز أظتيتٛ٘بيي وٗ تسميمبت ظرثبرٖ ظرظ را . آِزيىب طت  وٗ تسميمبت ظر ثبرٖ ظرظ ٚ ِىبٔيظُ ظرظ را زّبيت ِيىٕع 

طبپٛرت ِيىٕع ػبًِ أظتيتٛي ٍِي تسميمبت ظٔعاْ ٚ خّدّٗ ، أظتيتٛي ٍِي طزهبْ ، أظتيتٛ ٍِي ظارٚ أظتيتٛ ٍِي طالِت 

اكبفٗ ثز . رٚاْ ، ِزوش ٍِي ظرِبْ خبيگشيٓ ٚ ِىًّ ، أظتيتٛي ٍِي آرتزٚس٘ب ٚ اطىٍتي ٚ ُلالٔي ٚ ثيّبريٙبي پٛطت 

ايٓ ، ظيگز طبسِبٔٙبي فعراي اسلجيً ِزاوش وٕتزي ٚ پيؼگيزي اس ثيّبريٙب ِوبٌِبت ظرثبرٖ ُبركٗ وّزظرظ را ٘عايت ِيىٕع 

  .

 ِبٖ ثوٛي 6ظأؼّٕعاْ آسِبيغ وزظٔع اطتفبظٖ اس ظارٚ٘بي ِتفبٚت ثزاي ظرِبْ ِٛثز وّز ظرظ ، ثٛيژٖ ظرظ رٚسأٗ وٗ زعالً 

ِزالجت اطتبٔعارظ كع  )ظيگز تسميمبت ِمبيظٗ ِيىٕع تفبٚت ضعِبت ثٙعاػتي ِظتميُ را ثب ِعيزيت وّز ظرظ زبظ . ِي أدبِع 

ايٓ ِوبٌِبت ٔؼبٔٗ ٘بي ثٙٛظ ، ثبستٛأي فِبٌيت ٚ ركبيتّٕعي ثيّبر را  . (ِبطبژ ظرِبٔي ، هت طٛسٔي ، يب ِبطبژ ظرِبٔي 

طبيز تسميمبت ظرِبٔٙبي خزازي اطتبٔعارظ ثب ظرِبٔٙبي ثظيبر رايح ثعْٚ خزازي را ثب أعاسٖ گيزي تغييزات . ارسيبثي ِيىٕٕع 

.  ويفيت طالِتي ظر هٛي سٔعگي ثيّبراْ ِجتال ثب تٕگي ِدزاي طتْٛ فمزات ِمبيظٗ ِيىٕع

ظيگز تسميمبت ِوبٌِبتي ٘ظتٕع وٗ ٔؼبْ ِيع٘ع ظس وُ اػِٗ ِيتٛأع اطىبر اهزاف طتْٛ فمزات را وب٘غ ظاظٖ ٚ ٔتيدٗ ًُّ را 

ٕ٘ٛس ظيگزاْ ظر زبي ِوبٌِٗ ٘ظتٕع وٗ چزا ؿعِٗ ثٗ طتْٛ فمزات ٚ ظيگز آطيجٙبي ُـجي ِيتٛأع ثٗ يه . ثٙجٛظ ثطؼع

افشايغ زظبطيت ثٗ ظرظ يب وب٘غ آطتبٔٗ ظرظ ِٕدز ػٛظ ٚ چگٛٔگي ػىظتٕٙبي ِٙزٖ ٚ ظيگز اثزات تِّيز طتْٛ فمزات ٚ 

. زفزٖ ظاضً ِٙزٖ اي 

 ّ٘چٕيٓ ِوبٌِبتي ثز رٚي ثيّبراْ ثب ثيّبري ظيظىٙبي ِِيٛة اطتفبظٖ اس ِٙزٖ ِـُٕٛي را ثٗ خبي ًُّ خزازي پيغ 

ظيظه آطيت ظيعٖ ثزظاػتٗ ِيؼٛظ ٚ يه ظيظه فٍشي ٚ پالطتيىي ظر زعٚظ طبيش يه چٙبرَ ظاضً ِٙزٖ خبيگشيٓ . ثيٕي وزظٔع 

 طبي ، ًُّ خزازي ثزظاػتٓ ظيظه اطت اٌجتٗ ِٛارظيىٗ فمن 60 تب 20گشيٕٗ ايعٖ آي ثزاي افزاظ ثب ِيبٔگيٓ طٕي ثيٓ . ِيؼٛظ 

يه ظيظه ِِيٛة ظارٔع ، ِؼىً اطبطي ظر اطتطٛاْ ٔعاػتٗ ثبػٕع اس لجيً پٛوي اطتطٛاْ ، ُعَ طبثمٗ ًُّ خزازي پؼت ٚ  

ظر ِمبيظٗ ثب ظيگز فزِٙبي ًُّ خزازي پؼت ثبستٛأي . ظاػتٓ ِؼىً ثزاي پبطص ثٗ ظيگز فزِٙبي ظرِبٔي غيز اس خزازي 

. ثزاي ايٓ فزَ اس خزازي ثٗ ٌٔز ِيزطع وٛتبٖ ِعت تز ٚ اؿٌٛي تز ثبػع 


