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.((AIincidentalomaadrenal ناونعب ریخا هک رامیب 625 یور دهاش - دروم هعلا طم کی ردقبلا
هورگ ).((PAaldosteronism primary یاراد رفن 72 اهنآ زا هک دوب هدش هداد صیخشت
دروم یناوختسا یاه صخاش لر تنک هورگ ناونعب AInonfunctional رفن )و335 دروم

. دراذگ یم ریتات اه صخاش نیا رب هنوگچ PA تباالهب دوش صخشم ات تفرگ رارق هسیاقم
دیدرگ ماجنا نادرم وزین دهاش و دروم نانز رد هناگادج اه هسیاقم نیا

اهنآ ساسا اهرب هتفای اهو شور و داوم شخب یرامآ یاه شور شخب ریز تاحیضوت

و هنایم اب لا نرن ریغ و رایعم فارحنا و نیگنایم اب لا مرن یددع اهریغتم شهو پژ نیا رد -1

دنا. هدش شرازگ دصرد و دادعت اب یددع ریغ یاهریغتم و دندش ش رازگ یکراچ ایم هنماد

اب ندوب لا مرن ریغ و لقتسم هنومن ود T نومزآ اب هورگ ود نیب لا مرن یددع یاهریغتم

نوخ راشف نس، لثم یددع یاهریغتم کی لودج دنا.رد هدش هسیاقم ینتیو نم- نومزآ

هسیاقم یت نومزآ واب دندش شرازگ رایعم فارحنا و نیگنایم و...اب لوتساید ، لوتسیس

یکراچ نایم هنماد و هنایم PRA،PACو...اب لا مرن ریغ یددع یاهریغتم و دنا هدش

، یگسئای لثم یددع ریغ یاهریغتم و دنا هدش هسیاقم ینتیو نم- نومزآ واب هدش شرازگ

واب دنا هدش شرازگ دصرد و دادعت و...اب زور رد هقیقد 30 زا شیب یکیزیف مظنم تیلا عف

نانز و نادرم رد هناگادج دهاش و دروم هورگ ود نیب هسیاقم دنا. هدش هسیاقم ود یاک نومزآ

هورگود نیب دنتسه دصرد 5 زا رتمک یویلو یپ- یاراد هک ییاهریغتم وزا تسا هدش ماجنا

لوتسیس نوخراشف نیگنایم نادرم و نانز هورگ ود ره رد ثملا یارب دنراد راد ینعم توافت

لثم ییاه صخاش دروم رد ای تسا باالرت یراد ینعم روطب PA یاراد نارامیب رد لوتساید و

. تسا دهاش هوزگ زا باالرت یراد ینعم روطب دروم هورگ رد اهنآ هنایم PACوPRAو...

زا یراد ینعم روطب PA نارامیب رد زور رد هقیقد 30 زا شیب یکیزیف تیلا عف اب دارفا دصرد

. تسا رتمک دهاش هورگ

یناوختسا یاه صخاش حوطس PAاب طابترا یسررب یارب یطخ نویسرگر 2زا لودج رد -2

ریغتم کی تارییغت میهاوخب هک دوش یم هدافتسا ینامز شور نیا (زا تسا هدش هدافتسا

ریغتم اجنیا (رد لقتسم ریغتم دنچ ای کی )اب یناوختسا یاه صخاش اجنیا (رد خساپ یددع

ماخ حتلا ود رد لدم نیا ( مییامن ینیب شیپ ( تسا PA هب ندوب تبمال ریغ تبمال/ لقتسم

لثم اهرگشودخم یارب هدش لیدعت )و یناوختسا صخاش حطس PAاب تباالهب هطبار طقف )

ود سیدنا اب واتب ماخ لدم لصاح کی سیدنا اب اتب تیارض . تسا هدش ارجا نس،و....

نیا هدنهد ناشن عالتم ندوب یفنم تسا اهرگشودخم لیدعت زا سپ لدم یارجا لصاح

یناوختسا یاه صخاش را نییاپ حطس زا دهاش هورگ هب تبسن PA تبمالهب دارفا هک تسا

رد طقف اه طابترا اما تسا قداص نادرم و نانز هورگ ود ره یارب هیضق نیا و دنرادروخرب

طسوتم روطب TBS صخاش دروم رد ثملا یارب . تسا راد ینعم TBS صخاش ود یارب نانز

. تسا رت نییاپ دهاش هورگ نارامیب 0.159زا رادقم PAهب نارامیب

و دروم هورگ ود نیب فلتخم یاه شخب رد یناوختسا یاه صخاش نیگنایم کی رادومن رد -3



نیا نیگنایم هسیاقم طقف رگا . تسا هدش هسیاقم نانز رد مه و نادرم رد مه دهاش

ود یت نومزآ زا دوب رظن دم اهرگشودخم رثا لیدعت نودب هورگ ود نیب یددع یاهریغتم

رثا تسا المز دوش ماجنا یرت میلس هسیاقم هکنآ یارب اما دش یم هدافتسا لقتسم هنومن

تسا هدش هدافتسا سنایراوک زیلا زانآ حتلا نیا رد هک دوش فذح وخ= لیدعت اهرگشودخم

هورگ TBSرد نیگنایم نانز رد طقف میدید مه 2 لودج رد هک هنوگنامه دوش یم هظح مال

رادومن 0.007و0.002.رد یاهویلو یپ اب تسا نییاپ دهاش هورگ زا یراد ینعم روطب دروم

هدافتسا PAC فلتخم حوطس اب نانز TBSرد نیگنایم هسیاقم یارب شور نیمه زا زین 2

زا حوطس نیرت باال یاراد هک ینانز TBSرد حطس نیگنایم دوش یم هظح هکمال دنا هدرک

. تسا رت نییاپ نانز رگید زا یراد ینعم روطب دنتسه PAC

Abnormal PAاب هب ندوب تبمال هطبار هسئای نانز هورگ ریز رب زکرمت 3اب لودج رد -4

نویسرگر لدم ) تسا هدش یسررب کیتسجول نویسرگر زا هدافتسا Microarchitectureاب

پژ :(رد یتلا ح ود یفیک ریغتم کی هک خساپ ریغتم هک دوش یم هدافتسا یماگنه کیتسجول

هچ دوش صخشم تسا (MicroarchitectureAbnormal3 لودج رد رضاح شهو

رد شهو پژ نیا .رد دنراد طابترا نآ )اب هدننک ینیب شیپ ای لقتسم یاهریغتم ) ییاهریغتم

ینیب شیپ دروم PA تباالهب زا یعبات ناونعب MicroarchitectureAbnormal3 لودج

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

هب صخاش نیا کی زا رتگرزب ریداقم ددرگ یم سکعنم و شرازگ RRایOR هرطاخم تبسن

(factorRisk) رطخ لماع ابMicroarchitectureAbnormalای میقتسم طابترا ینعم

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

خساپ ریغتم اب لقتسم ریغتم هطبار دشابن لماش ار کی ددع ، هطوبرم نانیمطا هلصاف رگا

BMDLS ینعی اهرگشودخم همه یارب لیدعت زا دعب دوش یم هظح )مال تسا راد ینعم

Abnormal سناش تبمالنای ریغ زا رتشیب ربارب 4/41 دنا هدوب PA تبمالهب هک یدارفا

باال سناش ربارب 14/29 رثکادح و ربارب 1/36 لقادح ) دنراد ندش Microarchitecture

( دنراد ندش MicroarchitectureAbnormal یارب دصرد 95 نانیمطا اب یرت

97-1-18- ناهفصا یکشزپ مولع هاگشناد - یضیف تاوآ رتکد


