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و دندوب یتباید دصرد و35 یتباید هرپ اهنآ دصرد 30 هک رفن 1713 یور یعطقم هعلا طم کی ردقبلا
یدنب هتسد فیفح و دیدش هورگ ود A1cهب حطس ساسا رب زین اه یتباید و دندوب لا مرن یقبام

و دریگ یم رارق ندش یتباید ریثات تحت زغم یا هیحان و یلک مجح هک هدش یسررب دندوب هدش
رارق زغم یقورع ژی ولوتاپ یجنایم شقن زا رثاتم دناوت یم زغم مجح رب تباید تباالهب رثا ایآ

. دریگ
حیضوت ) اهنآ ساسا اهرب هتفای اهو شور و داوم شخب یرامآ یاه شور شخب ریز تاحیضوت -1

( دوش یم هئارا لوادج رد هدش هئارا جیاتن ساسا رب اهنآ جیاتن و یرامآ یاه شور

یددع ریغ یاهریغتم و نیگنایم تروصب لا مرن یددع یاهریغتم شهو پژ نیا رد .a

تدم لوط نس، لثم یددع یاهریغتم نیگنایم توافت . دندش شرازگ دصرد تروصب

7 زا رتشیب و رتمک HbA1cاب یتباید ، تباید هرپ لا، (مرن هورگ راهچ نیب و... تباید

هورگ دنچ رد لا مرن یاهریغتم نیگنایم هسیاقم یارب ) هفرطکی سنایراو زیلا )ابنآ دصرد

راهچ نیب تسا 0/05 زا رتمک ویلو یپ یاراد هک ییاهنآ هک دنا هدش هسیاقم ( لقتسم

و نوخ راشف ،نژدا،تباالهب تیسنچ لثم یددع ریغ یاهریغتم و تسا توافتم هورگ

یددع ریغ یاهریغتم هسیاقم یارب ود یاک نومزآ ) دنا هدش هسیاقم ود یاک نومزآ ....اب

یم )ار یددع ریغ ) یفیک ریغتم ود نیب هطبار ای دوش یم هدافتسا هورگ دنچ ای ود رد

توافتم هورگ راهچ نیب تسا زا0/05 رتمک ویلو یپ یاراد ییاهنآ )و دیجنس نآ اب ناوت

. تسا

و تباید هرپ هورگ هس تسا زغم مجح یاهریغتم هب طوبرم باالهک شخب 2رد لودج رد .b

دیدش یتباید هورگ طقف و دنا هدش هسیاقم لا مرن دارفا هورگ اب فیفح و دیدش یتباید

نیگنایم ثملا یارب ؛ دراد راد ینعم توافت لا مرن هورگ اب زغم مجح یاهرتماراپ رظن زا

0/09 لقادح ، دصرد 95 نانیمطا اه(اب لا مرن زا رتمک اه0/2 یتباید رد زغم لک مجح

روطب هورگ نیا زغم مجح یاهرتماراپ ریاس همه دروم )ورد تسا رتمک 0/31 رثکادح و

رادقم اب یرامیب طیارش طابترا یسررب یارب ). تسا رتمک لا مرن هورگ زا یراد ینعم

ینامز نویسرگر نیا ،زا تسا هدش هدافتسا یطخ نویسرگر زا زغم مجح یاهرتماراپ

شهو پژ نیا (رد لقتسم ریغتم دنچ ای کی هطبار میهاوخب هک دوش یم هدافتسا

مجح یاهریغتم ) یددع خساپ ریغتم کی ینیب شیپ و دروآرب یارب )ار یرامیب تیعضو

نوچ )WMH متیراگل رادقم اب ندوب یتباید هطبار رخآ رطس ).رد مییامن هدافتسا زغم)

هدش هتفرگ نآ زا متیراگل نآ ندرک لا مرن یارب تسا هتشادن لا مرن عیزوت WMH ریغتم

دارفا هب تبسن طقف دیدش یتباید نارامیب دوش یم هظح ومال تسا هدش یسررب ( تسا

.(0/29 رادقم هب طسوتم روطب ). دنتسه صخاش نیا باالرت ریداقم یاراد لا مرن

یاهرگناشن )اب لقتسم ریغتم ) یرامیب تیعضو هطبار ود لودج نییاپ شخب رد .c



نویسرگر زا هدافتسا یا)اب هدر ود یفیک یاهریغتم )cerebrovascular لا کینیلکباس

کی هطبار هک دوش یم هدافتسا ینامز یرامآ لدم نیا .(زا تسا هدش یسررب کیتسجول

کی )اب یرامیب تیعضو هعلا طم نیا (رد راذگریثات لقتسم یاهریغتم زا یا هعومجم ای

microhemorrhagesLobarو...) لثم ییاهریغتم قیقحت نیا (رد یتلا ح ود خساپ ریغتم

سناش تبسن صخاش ردقبلا خساپ اب لقتسم یاهریغتم طابترا و دوش یم هدافتسا

ینعم ORهب ندوب کی زا رتگرزب و دوش یم سکعنم طوبرم نانیمطا هلصاف (OR)و

لماش ار کی ددع نانیمطا هلصاف رگا و دشاب یم خساپ و لقتسم ریغتم میقتسم طابترا

ینعم یارب و دوب دهاوخ سوکعم هطبار دشاب OR<1 رگا و تسا راد ینعم هطبار دشابن

و یتباید هرپ .( دشابن لماش ار کی ددع زین حتلا نیا رد نانیمطا هلصاف تسا المز یراد

یزغم قورع یاهرکرام نیا نتشاد رب ناشرثا ندوب لا مرن اب هسیاقم رد ندوب یتباید

ندوب یتباید هرپ ندوب رطخ لماع رب ینبم یصخشم هطبار دنچ ؛ره تسا هدش یبایزرا

ریداقم ساسا رب اما دوش یمن هدید یزغم قورع عالمئ نیا نتشاد یارب فیفخ یتباید و

ینعی دنتسه کی باالی یگمه ریداقم دیدش یتباید هورگ یارب اه تخب تبسن صخاش

رادروخرب عالمئ نیا نتشاد یارب باالیرت سناش اهزا لا مرن هب تبسن دیدش یاه یتباید

. تسین راد ینعم مه زاب اما دنتسه

هطبار تسا اه) فیفخ اهو دیدش عومجم ) یتباید نارامیب رب زکرمتم 3هک لودج رد .d

و تسا هدش یسررب یطخ نویسرگر اب زغم مجح یاهرتماراپ اب تباید تباالهب تدم

یاراد نارامیب هب تبسن تسا 10سلا زا رتشیب اهنآ تباید تدم لوط هک ینارامیب هورگ

یارب و دنا هدش هسیاقم اه صخاش نیا نیگنایم رظن زا 10سلا زا رتمک تدم لوط

رتمک 0/13 سلا هد زا رتشیب تدم لوط اب نارامیب زغم لک مجح دوش یم هظح مال ثملا

تدم لوط اب هورگ هب تبسن 0/2 رثکادح 0/05و لقادح دصرد 95 نانیمطا (اب تسا

ار رفص ددع نانیمطا هلصاف ) تسا راد ینعم توافت نیا )و تسا رتمک 10سلا زا رتمک

ریسفت لباق تروص نیمه هب مه هب تبسن هورگ ود رد اهرتماراپ ریاس ( تسین لماش

. تسا

اب زغم یقورع یاهرکرام نتشاد اب یرامیب تدم لوط هطبار هس لودج ینییاپ شخب رد .e

زا رتشیب یرامیب تدم لوط اب نارامیب طقف ؛هک تسا هدش یسررب کیتسجول نویسرگر

نتشاد یارب باالیرت راد ینعم سناش زا 10سلا زا رتمک هورگ هب تبسن سلا هد

:اب تسا رتشیب دصرد ای144 ربارب 2/44 اهنآ سناش ) دنرادروخرب infractLacunar

دصرد 305 رثکادح و دصرد 45 لقادح هدش دای نارامیب سناش دصرد 95 نانیمطا

.( تسا زا10سلا رتمک تباالی تدم لوط اب نارامیب زا رتشیب

تباث یراتخاس الت داعم مانب یرامآ لدم کی زا هدافتسا اب نارگشهو پژ هعلا طم یاهتنا رد .f

زغم مجح یاهرتماراپ اب دیدش یتباید ژه یوب یرامیب تیعضو زا یا هطبار هک دنا هدرک

نیا . تسین راد ینعم رگید WMH یجنایم ریغتم شقن نتفرگ رظن رد اب دندوب هدید

شمیقتسم رثا ندوب یتباید ریغتم ، تسا هدش هداد ناشن (A) کی رادومن رد اه طابترا

یاه یرامیب 3)،اما ریسم ) تسا راد ینعم زغم یمجح یاهرتماراپ (effectDirect)رب



رسم ) زغم یمجح یاهرتماراپ اب مه کی)و ریسم ) تباید یرامیب اب مه هک یزغم قورع

دراد ( یحاون و یلک ) زغم مجح رب تباید یرامیب هک یرثا نیاربانب ، دراد هطبار (2

ریغ رثا -2 ریسم + کی ریسم ) میقتسم ریغ طابترا 3)و ریسم ب( میقتسم طابترا عومجم

اب تباید یرامیب طابترا رگید یعقاو یجنس هطبار نیا اب ؛هک تسا (indirect میقتسم

هلصاف همه -1516 هحفص لودج رخآ نوتس ) تسین راد ینعم زغم یمجح یاهرتماراپ

( دنتسه لماش ار رفص ددع اه نانیمطا
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