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یاهاذغ فرصم نازیم و دادعت هطبار اکیرمآ هدحتم ردیااالت رگن هدنیآ تروهوک هعلا طم کی ردقبلا
2 عون تباید تباالهب اب دنا هدوب باال ترارح واب زابور شتآ اب تخپ ضرعم رد هک یتشوگ
NHSII،20121996ات زا نز 52752 دادعت NHS هعلا طم هس دنا.ردقبلا هتخادرپ
2012 1996ات زا درم 24679 دادعت HPFS2013و 2001ات زا نز 60809 دادعت

عاونا زا کی ره تاعفد و نازیم نیب هطبار تاعلا طم نیا زا کی ره رد هناگادج . دندش یریگیپ
طاال رخآ رس و هدش یسررب ود عون تباید تباالهب اب دنا هدش هتخپ قوف هویش هب هک تشوگ

تشوگ فرصم نازیم و یناوارف هطبار مه وزاب هدش هتخیر مه یور هعلا طم هس ره تاع
. تسا هدش یسررب ود عون تباید تباالهب اب فلتخم یاه

تاحیضوت ) اهنآ رب ینتبم اه هتفای اهو شور و داوم شخب یرامآ یاه شور شخب ریز تاحیضوت

( دوش یم هئارا لوادج یوتحم ساسا رب اهلدم یرامآ

دروم دارفا ییاذغ یاه تفایرد وو یتخانش تیعمج فلتخم یاهریغتم عیزوت کی لودج رد -1

شتآ اب هدش تخپ فلتحم یاه تشوگ هام رد فرصم تاعفد فلتخم یاه هدر رد یسررب

صخاش نس، لثم یددع یاهریغتم . تسا هدمآ شهو پژ هس ره باالرد ترارح و میقتسم

یاهریغتم و تسا هدش شرازگ رایعم فارحنا و نیگنایم اب ییاذغ یاه تفایرد ، یندب هدوت

دنا. هدش شرازگ دصرد تروصب ،و... یگداوناخ هقباس ،نژدا، راگیس فرصم لثم یددع ریغ

اب هدش تخپ فلتخم یاه تشوگ فرصم تاعفد دادعت هطبار هعلا طم هس ره 2رد لودج رد -2

لدم زا هدافتسا اب هطبار دنا.نیا هدرک شرازگ تباید تباالهب اب میقتسم شتآ باالو ترارح

رد دوش یم هدافتسا یماگنه سکاک نویسرگر لدم )) تسا هدش ماجنا سکاک نویسرگر یرامآ

دمایپ کی زورب ات دنوش یم شیاپ نامز لوط رد دارفا هک تروهوک و هناریگیپ تاعلا طم قبلا

ریغتم دوش یم یسررب دنتسه طابترا رد دمایپ نیا زورب اب هک یلماوع و دوش تبث اهنآ رد

2و لوادج رد رضاح شهو پژ :(رد یتلا ح ود یفیک ریغتم کی ینویسرگر لدم نیا رد خساپ

شیپ ای لقتسم ییاهریغتم هچ دوش صخشم تسا رارق و تسا ( تباید تباالهب مدع 3تباال/

دادعت لقتسم ریغتم هطبار 2 لودج رد شهو پژ نیا .رد دنراد طابترا نآ اب هدننک ینیب

هدر هام رد 15راب زا شیب ات هامرد 4راب زا رتمک (زا هام رد اه تشوگ عاونا فرصم تاعفد

و یسررب لدم نیا زا هدافتسا اب تباید تباالهب یا هدر ود خساپ ریغتم )اب تسا هدش یدنب

مانب یصخاش ردقبلا خساپ اب لقتسم یاهریغتم هطبار نویسرگر نیا .رد تسا هدش شرازگ

اب میقتسم طابترا ینعم هب صخاش نیا کی زا رتگرزب ریداقم ددرگ یم سکعنم و شرازگ HR

یتظفاحم ینعم هب دشاب کی زا رتمک رگا و تسا ندوب (Riskfactor) رطخ لماع تباالای

دشابن لماش ار کی ددع ، هطوبرم نانیمطا هلصاف رگا و تسا لماع ندوب (Protective)

دوش. یم حیرشت 2 لودج لوا شخب .( تسا راد ینعم خساپ ریغتم اب لقتسم ریغتم هطبار

هک یدرفا رد سکاک نویسرگر لدم اب تباید تباالهب رطخ اهنآ کت کت اهو تشوگ لک یارب

هامرد 4راب زا رتمک اهنآ فرصم تاعفد هک یدارفا اب تسا 4راب زا رتشیب اهنآ فرصم تاعفد



NHSمال هعلا طم زا لوا شخب اه تشوگ لک دروم رد ثملا یارب . تسا هدش هبساحم تسا

هدرک فرصم ار یتخپ نینچ اب تشوگ عاونا هام رد زا15راب شیب هک یدارفا دوش یم هظح

باالرت یدصرد 26 رطخ زا هام رد راب 4 زا رتمک فرصم دادعت اب دارفا هب تبسن دنا

)(HR=1/26)(اب تسا هدش ماجنا لیدعت زین اهرگشودخم همه یارب 4هک لدم ) دنرادروخرب

هدوب دصرد 41 رثکادح 12و دارفا نیا تباالرد باالرت رطخ رادقم لقادح دصرد 95 نانیمطا

دادعت شیازفا اب هک تسا موهفم نیا هب تسا راد ینعم PTREND دوش یم هظح ).مال تسا

HRاهاب یداقم دبای یم شیازفا تباال رطخ اه تشوگ عون نیا فرصم رتشیب تاعفد

عاونا همه دوش یم هظح NHSمال هعلا طم .رد دنتسه شیازفا ردحلا تاعفد دادعت شیازفا

یمیقتسم و یراد ینعم هطبار دنا هدش تخپ هویش نیا هب هک ناشدایز فرصم کی اه تشوگ

رد اما روط نیمه زین NHSII هعلا طم رد دنا هداد ناشن تباید تباالهب رطخ شیازفا اراب

ینعم هطبار قوف هویش هب هدش تخپ زمرق تشوگ فرصم دایز ریداقم طقف HPFS هعلا طم

طاال 2هک لودج ییاهتنا شخب دنا.رد هداد ناشن تباید تباالهب رطخ شیازفا اراب یراد

یارب هک دوش یم هظح 4مال لدم ساسا رب تسا هدش هتخیر مه یور هعلا طم هس ره تاع

رتمک تاعفد اب دارفا هب تبسن هام رد باالی15راب فرصم حطس اب دارفا یفرصم تشوگ لک

39 رثکادح 18و لقادح )(HR=1/28)باالرت دصرد 28 هزادنا هب یرطخ زا هامرد 4راب زا

یارب (HR=1/42) دصرد 42 دارفا نیارب رطخ رمرق تشوگ یارب .( تسا باالرت رطخ دصرد

(HR=1/15) دصرد 15 رطخ رادقم غرم تشوگ یارب و تسا هدوب باالرت تباید تباالهب

. تسا هدوب رتشیب

تشوگ فرصم رادقم رد فرصم تاعفد دادعت برض زا هک فرصم نازیم هطبار 3 لودج رد -3

اب هعلا طم هس هتخیر مه یور زین و هعلا طم هس زا کی ره رد تباید تباالهب اب هدمآ تسدب

یدنب هدر اه) کراچ ) هدر راهچ رد فرصم نازیم . تسا هدمآ سکاک نویسرگر لدم زا هدافتسا

هیقب و دنا هدش باختنا سنرفر ناونعب دنراد ار فرصم حطس رت نییاپ هک یدارفا و هدش

هسیاقم دارفا نیا اب تباید تباالهب رطخ رظن زا دنراد رارق فرصم باالرت حوطس رد هک دارفا

لدم رد تسا یفرصم یاه تشوگ لک یارب NHS هعلا طم یارب هک لوا شخب دنا.رد هدش

ردباال هک یدارفا دوش یم هظح مال تسا هدش ماجنا اهرگشودخم همه یارب لیدعت هک راهچ

رتشیب دصرد 23 نازیم هب یرطخ 4زا کراج رد ینعی دنتسه فرصم نازیم حطس نیرت

12و لقادح (HR=1/23و دنرادروخرب دنراد رارق حطس رت نییاپ رد هک یدارفا هب تبسن

هک لودج ییاهتنا شخب دنا)ورد هتشاد تباید تباالهب یارب باالیرت رطخ دصرد 35 رثکادح

دارفا دوش یم هظح مال یفرصم تش گ. لک یارب 4 لدم رد دنا هدش بیکرت هعلا طم حطس ره

12و لقادح (HR=1/20و رتشیب دصرد 20 هزادنا هب یرطخ زا فرصم حطس نیرت ابباال

یداز رطخ هطبار دنا). هتشاد تباید تباالهب یارب ار باالیرت رطخ رتشیب دصرد 28 رثکادح

شخب رد ییاهنت هب زین غرم و زمرق تشوگ باالرت حوطس نیب یرامآ ظاحل هب راد ینعم

. تسا دمآ 2 لودج ییاهتن

هدمآ تباید تباالهب اب فرصم تاعفد و فرصم نازیم یبیکرت و یلماعت هطبار 1 رادومن رد -4

لک یناوارف LOWو نازیم LOW حطس رد هک یدارفا ؛ دوش یم هداد حیضوت A شخب تسا

رطخ رظن اهزا هورگ هیقب و دنا هدش باختنا سنرفر هورگ ناونعب دنراد رارق تشوگ فرصم

و هدافتسا سکاک نویسرگر لدم زا زین اجنیا رد دنا هدش هسیاقم هورگ نیا اب تباید تباالهب

رد مه و نازیم رد مه هک یدارفا ثملا یارب اه) نوتس باالی دادعا ) تسا هدش هبساحم HR



سنرفر هورگ هب تبسن رتشیب دصرد 50 هزادنا هب یرطخ زا دنتسه HIGH حطس رد یناوارف

یناوارف MEDIANو فرصم نازیم HIGH حطس رد هک یدارفا (HR=1/50)ای دنرادروخرب

. دنرادروخرب (HR=1/43) رتشیب دصرد 43 هزادنا هب رطخ دنراد رارق
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