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هبیع بیي هفصلی اس اٍلتزا فیلتزاسیَى پالسوب ٍ اس تزضح ّیبلَرًٍیه اسیذ تَسط سلَل سیٌَیبل ضىل     هی 

هیلی لیتز      ًوی ببضذ  4گیزد همذار هبیع هفصلی بسیبر اًذن ٍ حتی هفصل بشرگی چَى ساًَ دارای بیطتز اس 

را ًیش بزعْذُ دارد. آرتزیت عفًَی وِ یىی هبیع هفصلی عالٍُ بز ًمص ًزم وٌٌذُ ، تغذیِ غضزٍف فبلذ عزٍق 

اس هعوَل تزیي اًَاع آرتزیت ّب هی ببضذاگز چٌذ رٍس اٍل درهبى ًطَد بِ صَرت غیزلببل بزگطت بِ غضزٍف 

صذهِ خَاّذ رسبًذ عفًَت ببعث ایجبد ٍاوٌطْبی التْببی حبد یب تحت حبد در ببفت هفصل هی ضَد  ٍتجوع 

بد هی وٌذ ًتیجِ ای ایي عفًَت اس بْبَد وبهل بب ٍضعیت عولىزد طبیعی تب هبیع اگشٍدا درٍى هفصل را ایج

تخزیب وبهل هفصل بِ ّوزاُ فیبزٍس ٍ اختالالت استخَاًی هتغیز هی ببضذ بب تَجِ بِ ایي وِ عفًَت ّبی حبد 

بِ  سبعت هَجب ًببَدی غضزٍف هفصلی گزدًذ اس ایٌزٍ در ایي تحمیك 44ببوتزیبیی هی تَاًٌذ در ووتز اس 

وِ یىی اس پبتَصًْبی هْن ایجبد وٌٌذُ  آتزیت غفًَی هی ببضذ  اضزضیبوَلیبزرسی آلَدگی هبیع هفصلی بِ 

ًوًَِ هَرد هطبلعِ لزار گزفت  52ًوًَِ ٍ گزٍُ تیوبر 2ًوًَِ هبیع هفصلی  در دٍ گزٍُ ضبّذ 52درایي تحمیك 

هَرد آلَدگی 9 گزٍُ تیوبر ًوًَِ هبیع هفصلی 52اس  ًوًَِ گزٍُ ضبّذ آلَدگی هیىزٍبی جذا ًگزدیذٍلی 2اس

هَرد استبفیلَوَن  1هَرد استبفیلَوَن ائَرٍس ،2هَرد هثبت جذا ضذُ  9ببوتزیبیی هطخص گزدیذ. اهب اس 

جذا گزدیذ. ّوچٌیي در ایي هطبلعِ هیشاى گلَوش ٍ  هَرد استزپتَوَن 1اضزیطیبولی ٍهَرد  5وَآگَالس هٌفی، ٍ 

ش گلبَلْبی سفیذ هبیع هفصلی صَرت گزفت وِ هیشاى گلَوش ًوًَِ ّبی هثبت در پزٍتئیي ٍّوچٌیي ضوبر

همبیسِ بب هیشاى گلَوش هبیع هفصلی ًزهبل بصَرت هعٌی دار وبّص پیذا وزدُ بَد هیشاى پزٍتئیي ٍ گلبَلْبی 

وزدُ بَد سفیذ هبیع هفصلی ًوًَِ ّبی هثبت درهمبیسِ بب هبیع هفصلی ًزهبل بصَرت هعٌی داری افشایص پیذا 

 وِ ّوگی ًطبًذٌّذُ یه آرتزیت ببوتزیبیی هی ببضذ.
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