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و ثداوح اب مرس ید نیماتیو حطس هطبار 3946 یور رب 20سهلا یهورگمه هعلا طم کی ردقبلا

هطبار هعلا طم نیا نمض ،رد تسا هدش یسررب یقورع - یبلق یاه یرامیب زا یشان ریم و گرم
یبلق یاه یرامیب هقباس دقاف هک یدارفا رد یقورع - یبلق ثداوح اب ید نیماتیو یمرس حطس

دش. یسررب زین دندوب یقورع
اهنآ ساسا اهرب هتفای اهو شور و داوم شخب یرامآ یاه شور شخب ریز تاحیضوت

دصرد اب یددع ریغ یاهریغتم و رایعم فارحنا و نیگنایم اب یددع اهریغتم شهو پژ نیا رد -1

و اراد هک هورگ ود نیب رد ینیلا وب یتخانش تیعمج یاه یوژیگ کی لودج دنا.رد هدش شرازگ

یرامیب هقباس دقاف هورگ رد ثملا یارب تسا هدش شرازگ دندوب یقورع - یبلق یرامیب هقباس نودب

هدش یدنب هدر حطس دروم رد ای دندوب درم دصرد 43/1 هقباس یاراد هورگ ورد دصرد 42/8 یبلق

رد هکیلا ح رد دندوب ید نیماتیو نییاپ حطس یاراد دارفا 27/3 هقباس دقاف هورگ رد ید، نیماتیو

رد دندوب هقباس هک ییاهنآ و.....رد دنتشاد ید نیماتیو نییاپ حطس دصرد 31/4 هقباس اب هورگ

ید نیماتیو یمرس حطس یددع رادقم ، یندب هدوت صخاش نس، لثم یددع یاهریغتم لودج نیمه

. تسا هدش شرازگ رایعم فارحنا و نیگنایم تروصب و...

هدافتسا یماگنه سکاک نویسرگر لدم . تسا سکاک نویسرگر اه هداد لیلحت یلصا یرامآ شور -2

2و3 لودج رد رضاح شهو پژ :(رد یتلا ح ود یفیک ریغتم کی خساپ ریغتم هک دوش یم

هتکس ، یقورع - یبلق یاه یرامیب زا یشان گرم ای گرم مدع / للع همه زا یشان گرم

دروم دنا هدش یریگیپ نامز لوط رد هک ینارامیب ای دارفا دروم )اررد تسا هتکس مدع / یبلق

ینیب شیپ ای لقتسم یاهریغتم ) ییاهریغتم هچ دوش صخشم ات دریگ یم رارق یسررب

یدنب هدر و یددع تروصب ید نیماتیو حطس شهو پژ نیا .رد دنراد طابترا نآ )اب هدننک

دروم قوف یاهدمایپ ینیب شیپ یارب لقتسم ریغتم ناونعب وباال) طسوتم - نییاپ ) هدش

ردقبلا خساپ اب لقتسم یاهریغتم هطبار نویسرگر نیا رد . تسا هتفرگ رارق هدافتسا

نیا کی زا رتگرزب ریداقم ددرگ یم سکعنم و شرازگ HR هرطاخم تبسن مانب یصخاش

لماع ای دشاب اقب ای گرم دناوت یم خساپ ) تسا خساپ اب میقتسم طابترا ینعم هب صخاش

(Protective) یتظفاحم ینعم هب دشاب کی زا رتمک رگا و تسا ندوب (factorRisk) رطخ

ریغتم هطبار دشابن لماش ار کی ددع ، هطوبرم نانیمطا هلصاف رگا و تسا لماع ندوب

قوف دمایپ هس ره اب ید نیماتیو حطس هطبار 4 لودج .رد تسا راد ینعم خساپ ریغتم اب لقتسم

هنومن یارب تسا هدش یسررب دنتشادن یقورع یبلق یاه یرامیب هقباس هک یدارفا ورد دارفا لک رد

رد دوش یبایزرا ید نیماتیو رت صلا خ رثا ات تسا هدیدرگ لر تنک اهرگشودخم همه رثا 3هک لدم رد

هک تسا 0/84 هرطاخم رادقم هک مینک یم هظح مال للع همه زا یشان گرم دمایپ یارب هورگمه لک

یم شهاک دصرد 16 للع همه زا یشان گرم رطخ ید نیماتیو دحاو ره شیازفا اب دهد یم ناشن

هلصاف و دبای یم شهاک دصرد 23 رثکادح 0/09و لقادح رطخ دصرد 95 نانیمطا (اب دبای

رد ید نیماتیو حطس شیازفا نیب یراد ینعم یتظفاحم هطبار و درادنرب رد ار کی ددع نانیمطا

لک رد یراد ینعم یتظفاحم طابترا زین رگید دمایپ ود یارب ( دراد دوجو للع همه زا یشان رطخ ربارب

یقورع - یبلق یاه یرامیب هقباس نودب دارفا رد اما دوش. یم هدید اهنآ و ید نیمایو نیب هورگمه

دوش یم هدید للع همه زا یشان گرم اب ید نیماتیو حطس نیبراد ینعم یتظفاحم هطبار طقف



و تسا هدش یسررب هدش دای دمایپ هس اب ید نیماتیو هدش یدنب هدر حوطس نیب هطبار 3 لودج رد -3

وود دنا هدش هتفرگ رظن رد عجرم هورگ ناونعب دنتشاد 50ات75 نیب ید نیماتیو حطس هک ییاهنآ

للع همه زا یشان گرم دمایپ دروم رد ثملا یارب دنا هدش هسیاقم دمایپ هس هبرجت رظن زا رگید هورگ

رد هدوب 50 زا رتمک اهنآ ید نیماتیو یمرس حطس هک یدارفا دوش یم هظح مال یهورگمه لک رد

هب تبسن )ار رتشیب رطخ دصرد 50 رثکادح و دصرد 11 لقادح ) باالیرت رطخ دصرد 29،3 لدم

یشان گرم رطخ یراد ینعم روطب ید نیماتیو حطس ندوب نییاپ ینعی دننک یم هبرجت عجرم هورگ

تسا هدوب راد ینعم مه CVD زا یشان گرم دمایپ یارب از رطخ طابترا نیا درب یم ارباال للع همه زا

زا یشان گرم رطخ ید نیماتیو حطس ندوب نییاپ زین یقورع – یبلق یرامیب هقباس نودب دارفا ورد

راد ینعم دارفا نیا رد طابترا نیا زین یبلق هتکس یارب و هداد شیازفا یراد ینعم روطب ار للع همه

. تسا هدوب

حوطس طابترا هوحن Spline درکیور ساسا رب راومه یاه ینحنم تروصب کی هرامش یاهرادومن رد -4

- یبلق یرامیب هقباس نودب هورگ ورد هورگمه لک رد رظن دروم یاهدمایپ اب ید نیماتیو فلتخم

رتمک حوطس هک دوش یم هظح مال للع همه زا یشان گرم دروم رد ثملا یارب تسا هدش هئارا یقورع

هلصاف و یکشم دتمم طخ ) دهد یم شیازفا ار رطخ یراد ینعم روطب ید نیماتیو 65زا ادودحزا

ار ونآ تسا باالرت تسا کی ددع نامه مالکهک طخ زا اهباالرت نیچ طخ ینعی هطوبرم نانیمطا

هطبار هک دهد یم ششوپ ار کی ددع نانیمطا هلصاف رگید دعب هب هطقن نآ وزا تسا هدرکن عطق

تسا ریسفت لباق تروص نیمه هب مه اهرادومن ریاس ( تسین راد ینعم
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