تؼخيص خْى خمفي در هذفْع ثَ رّع هري ()Meyer
فبيذٍ عوذٍ اًـــجبم آسهبيغ خْى درهذفْع جـــِت غزثبلگزي ( (Screening
سمخِبي دطتــگبٍ هــعذٍ_ رّدٍ اي هي ثبػذ.درثـــزرطي ُبي اًــــجبم ػذٍ
دراهزيـــکب ( %)2-6افزادداراي آسهـــبيغ هثجــت ثْدٍ اًذ،کَ اسايي
تعـــذاددر
(%)5-01هْارد،ثيوبري کبرطيٌْهبّدر( % )21-01هْارد،ثيوبري آدًْهب تؼخيص
دادٍ ػذٍ اطت.
هزگ
علت
ّثيؼرتيي
ثْدٍ
کبًظزدراهزيکب
ػبيعرتيي
کبًظزکْلْرکتبل
ّهريراتؼکيل هي دُذ ،ثٌبثزايي تؼخيص کبًظز
کْلْرکتبل در هزاحل اّليَ ثب اجنبم تظتِبي غزثبلگزي  ،طجت کبُغ هيشاى
هزگ ّ هري هي گزدد.
رّػِبي تؼخيصي هْجْد ،دفع خْى ثَ هيشاى  21هيلي ليرت در رّس راطٌجغ هي
کٌذ.هيشاى دفع رّساًَ خْى در هذفْع ثَ طْر طجيعي کورت اس  2هيلي ليرت در
رّس ّيب 2هيلي گزم مهْگلْثني در گزم هذفْع اطت.
در  %51هْارد کبًظزُبي کْلْى ،خْى ثَ هقذار کبيف دفع گزديذٍ ّدر ًتيجَ
آسهبيغ هثجت هي گزدد.
تْصيَ ُبي السم جِت اجنبم آسهبيغ :
قجل اس اجنبم آسهبيغ ثبيذثَ هذت  3رّس اسهصزف هقبديز سيبد اطيذ
اطکْرثيک ،آُي خْراکي ،آطپزيي ّ دارُّبي ضذ التِبة غرياطرتّئيذي خْدداري
ّ
کبتبالس
داراي
کَ
ّطجشجيبتي
هيٍْ
قزهشًّيش
منْدً.جبيذگْػت
پزاکظيذاسُظتٌذ ،هصزف کزد.مهچٌني ثبيذ متبم منًَْ ُب رادر هذت  0رّس مجع
آّري منْد.
رّع هتيَ هعزف هري:
0تب 2گزم پْدرفٌل فتبلئني راثب 21گزم طْد يب پتبص را در  011هيلي ليرت
آة هقطز حل هي منبيين.طپض  01تب  21گزم پْدر رّي ثَ آى اضبفَ هي کٌين .
رًگ ايي حملْل ارغْاًي هي ثبػذکَ ثَ دليل ّاکٌغ ثني طْدّيب پتبص ثب فٌل
فتبلئني اطت.طپض ايي حملْل را آًقذر هي جْػبًين تب ايٌکَ پْدر رّي کَ
خبصيت احيب کٌٌذگي دارد ،هْجت ثي رًگ ػذى حملْل گزدد.
حجن حملْل را ثَ 011هيلي ليرت رطبًيذٍ ّآى را اس کبغذ صبيف رد هي کٌين تب
پْدررّي اضبيف جذا گزدد.طپض هقذار کوي پْدر رّي ًزم ثَ آى اضبفَ منْدٍ
ً ايي حملْل ثَ
ّحملْل را در ػيؼَ قٍِْ اي ّدر خيچبل ًگِذاري هي کٌين.هعوْال
هذت طَ هبٍ پبيذار هي ثبػذ.
رّع اجنبم آسهبيغ:
هقذار کوي هذفْع را درلْلَ آسهبيغ رخيتَ ّآى را درهقذاري آة هقطز حل هي
کٌين.
 3قطزٍ اطيذ اطتيک  % 0/8ثَ آى اضبفَ هي منبيين.
 5قطزٍ هعزف فْق را ثَ آى اضبفَ منْدٍ ّخملْط هي کٌين.
 3قطزٍ آة اکظيژًَ  %0ثَ حملْل اضبفَ هي کٌين.درصْرت هثجت ثْدى آسهبيغ،
رًگ قزهشاجيبدهي گزددًّتيجَ را ثزاطبص ػذت رًگ اس  0+تب  0+گشارع هي
کٌين.
آسهبيؼگبٍ هزجع طالهت
دکرتػِال فبرطي

