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مقاله پژوهشي 

ت مزمنيتسيوسيماران مبتال به داکريوپ در درمان بيکون تيليبا سينوستوميستوريوسيت داکريزان موفقيم

٢يفين شريدکتر نورالد، ١دنلويآيدکتر ناصر صمد

17/4/88تاریخ پذیرش 21/12/87تاریخ دریافت 

چكيده
ک منفذ بـه  يجاد يا(DCR)ينوستوميستوريوسيعمل داکر. باشدينت راجعه ما عفويزش ين علل اشک ريترجياز رايکيت يستيوسيداکر:نه و هدفيش زميپ

بـا اسـتفاده از   DCRج سـه سـاله   ين نتايين طرح تعيايهدف از اجرا. دهديرا کاهش ميماريم بياست که عالينيو حفره بيسه اشکين کيبيصورت جراح

.بود۱۳۸۳-۸۵يهاه در فاصله سالياروم) ره(ينيمارستان امام خميزمن در بت ميتسيوسيماران مبتال به داکريدر بيکونيليف سيظريهالوله

ه يارومينيمارستان امام خميوپ در بيکون تيليبا سDCR يماران با سابقه جراحيه بيبوده و در آن کليمقطع–يفين مطالعه از نوع توصيا:کارمواد و روش

قـرار  DCRيمذکور تحت عمل جراحيکه در فاصله زمانيماريب۱۸۹انجام نشد و تمام يريگنمونه. تندمورد مطالعه قرار گرف۱۳۸۳-۸۵يهادر فاصله سال

اسکوئر و يکا،يفيتوصيهابا استفاده از آزمونSPSSيشده پس از پردازش در برنامه نرم افزار آماريآوراطالعات جمع. گرفته بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند

.دنديل گرديه و تحليشر تجزيق فيتست دق

زش و ترشح ياشک ر. سال بود۲۲/۴۶ماران ين سن بيانگيم. مورد مطالعه قرار گرفت) نفر زن۱۳۹،نفر مرد۵۰(مار يب۱۸۹چشم ۱۹۴ن مطالعه، يدر ا:هاافتهي

مـار  يب۱۸۹از . دوطرفه بودنديريدرگينفر داراپنجمار يب۱۸۹از . ماران دارا بودين مراجعه بيم حين عاليرا در ب) درصد۱/۵۶(ين درصد فراوانيشتريچرک ب

.ز بوديت آميموفق) درصد۴/۸۲(مورد ۸۴در يجراح. قرار گرفتنديريگيتحت پيعلت همکاربه) نفر مرد۲۰نفر زن و ۸۲(نفر۱۰۲

در يزان بهبودين ميهمچن. ز استيت آميموفقيسنيهار گروهيشتر از سايبه باال ب۶۰ماران يج عمل در بيمطالعه حاضر نشان داد که نتا:يريگجهيبحث و نت

سـال  ۶۰يبـاال يدر گروه سنيزان بهبوديبا توجه به باال بودن م. دو طرفه بوديريماران با درگيشتر از بيک طرفه داشتند بييريکه درگيمارانين گروه بيب

.وپ باشديکون تيليبا سDCRيجراحين گروه سنيماران ايبيبراين اقدام درمانيشود اوليه ميتوص

زشيت، اشک ريستيوسي، داکر(DCR)ينوستوميستوريوسيداکر:هاکليد واژه

١٣٨٨پاييز، ۱۸۶-۱۹۰صم، سومجله پزشكي اروميه، دوره بيستم، شماره

۰۹۱۴۱۴۱۶۵۲۱اه تلفن همر، ۰۴۴۱-۳۴۶۹۹۳۰- ۴بخش چشم تلفن ، )ره(ينيمارستان امام خميب،ابان ارشاديخ،هياروم:آدرس مكاتبه

Email: shrifi@umsu.ac.ir

پزشکي اروميهدانشگاه علوم،فلوشيپ سگمان قدامي، استاديار گروه چشم پزشکي١
)نويسنده مسئول(دانشگاه علوم پزشکي اروميه ،فلوشيپ سگمان قدامي، استاديار گروه چشم پزشکي٢

مقدمه
يمـي بـين   ايجاد آناسـتوموز دا (DCR)داکريوسيستورينوستومي 

کيسه اشکي و بيني است و در بيماراني که با اشک ريزش ناشـي  

بيني و يا با داکريوسيسـتيت مـزمن بـا    -از انسداد مجراي اشکي 

ها و يا با داکريوليت يا توده خوش خيم درناژ چرکي از کاناليکول

). ۱(شـــود کننــد، انجـــام مــي  کيســه اشــکي مراجعـــه مــي   

ب کيسه اشـکي و شـامل دو   داکريوسيستيت يعني عفونت و التها

داکريوسيستيت معموالً در کودکـان و  . باشدنوع حاد و مزمن مي

طرفـه و هميشـه ثـانوي بـه     اغلـب يـک  . کندزنان يائسه بروز مي

در بســياري از مــوارد در . اشــکي اســت-انسـداد مجــراي بينــي  

ــت   ــامعلوم اس ــداد ن ــت انس ــتيت در . بزرگســاالن عل داکريوسيس

م ايـن بيمـاري بـه    يـ عال. امعمول اسـت ي سني متوسط نهاگروه

تواند التهاب، درد، صورت اپي فورا و دفع چرک و به همراه آن مي

ـ ) ۱(تورم و حساسيت روي ناحيه مبتال ظهور کند  طـور کلـي   هب

DCR        با لولـه سـيليکون، يـک روش موفـق در برخـورد بـا ايـن

شکست آن به طـور متوسـط   ،در مرور مطالعات. باشدبيماري مي

سال از ابـداع  ۱۰۰نزديک به ). ۲(صد گزارش شده است در۴/۹

گذرد و از آن زمـان تـاکنون ايـن روش جراحـي     ميDCRروش 

چند در اين مدت دچـار  هر،باشداستاندارد براي اين بيماري مي

ين تراين عمل از قابل پيش بيني. تغييرات زيادي شده است
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پيشـرفت در فـن آوري و   ). ۳(رودشمار ميهبجراحي چشم اعمال 

و ينـ يداخل بهاي جراحي جديدتر از قبيل آندوسکوپي ابداع روش

از عمل ماران را بعديممکن است سرعت بهبود ب)۴(يزريليجراح

وش اسـتاندارد  ت ريـ زان موفقيـ ت همـان م يدر نهايشتر کند وليب

DCRت يـ زان موفقيم.کنديجاد ميرا ايکونيليبا لوله سDCR در

شکسـت  ). ۵(درصـد گـزارش شـده اسـت     ۹۴تـا  ۸۰کتب مرجع 

زان يـ م. دارديبستگياديکون به علل زيليبا لوله سDCRيجراح

آن يهــاتيت محــدوديــن روش از اهميــايت نســبتاً بــااليــموفق

يهـا نـه صـدمه بـه سـاختمان    يزم، يوجود اسکار پوست. کاهدينم

نـد  يو دخالـت در فرا ينـ ياز بCSFع ي، نشـت مـا  يکانتوس داخلـ 

ين جراحـ يـ ب ايـ از معـدود معا يک پمـپ اشـک  يولوژيزيت فيفعال

ــمورب.)۵(باشــنديمــ ــد از عمــل شــامل خــون يتيدي ــبع يمردگ

، موجـب  DCRو شکست درازمدت ينياز بيزيرخون،يدورچشم

جلب گردديرتهاجميغيهاروشيه سواند که نظر جراحان بشده

)۵ .(

کون بـه علـل   يليبا لوله سDCRيکه شکست جراحنيبا توجه به ا

چشم مبتال ،جنس،چون سنيدارد و عوامل مختلفيبستگياديز

ت آن دخالــت دارنــد، و يــزان موفقيــن مراجعــه در ميم حــيــو عال

ت آن در مطالعــات مختلــف بــه صــورت يــزان موفقيــن ميهمچنــ

ت يـ زان موفقيم که ميلذا برآن شد) ۵(ون گزارش شده استگوناگ

ج يج را بـا نتـا  يو نتـا يز بررسـ ين مرکز نيرا در اين عمل جراحيا

.مييسه نماير مطالعات مقايسا

مواد و روش كار
ه يـ بـوده و در آن کل يمقطعـ -يفين مطالعه از نوع توصـ يا

کـه از  يبجان غريت در استان آذربايستيوسيماران مبتال به داکريب

در ۱۳۸۵تا آخـر اسـفند مـاه سـال     ۱۳۸۳ن ماه سال ياول فرورد

بـا  DCRيه تحت عمـل جراحـ  ياروم) ره(ينيمارستان امام خميب

ن يدر ا. قرار گرفتنديوپ قرار گرفته بودند مورد بررسيکون تيليس

. چشم مورد مطالعه قرار گرفتند۱۹۴مار با يب۱۸۹يمحدوده زمان

ل سن، ياز قبيشامل اطالعاتيانامهان پرسشماريک از بيهريبرا

ا عدم بهبود يم موقع مراجعه، بهبود کامل يجنس، چشم مبتال، عال

براساس شرح حال داده شده DCRت يموفقيبررس. ديل گرديتکم

بود و بهبود کامل به عـدم  ) زش و ترشح چرکياشک ر(ماران ياز ب

بـه عـدم   عـدم بهبـود   . و عدم ترشح چرک اطالق شـد يزياشک ر

. ديـ نسبت به زمان قبل از عمـل اطـالق گرد  ينيم باليف عاليتخف

و بـا  SPSSيپـس از پـردازش در برنامـه نـرم افـزار آمـار      هاداده

ه يتجزيمطلق و نسبيشامل فراوانيفيتوصيهااستفاده از آزمون

مورد مطالعه از يرهاين متغين ارتباط بييجهت تع. ديل گرديو تحل

نـان  يب اطميشر با ضـر يق فيسکوئر و تست دقايکايآزمون آمار

. استفاده شددرصد۹۵
هايافته

چشم مورد مطالعـه قـرار   ۱۹۴مار با يب۱۸۹ن مطالعه يدر ا

۵/۲۶(نفـر  ۵۰از آنـان زن و  ) درصـد ۵/۷۳(نفر ۱۳۹گرفتند که 

. بـوده اسـت  ۱بـه  ۷۸/۲نسبت زنان به مـردان  . مرد بودند) درصد

سـال بـوده   ۸۱و حداکثر آن ۱۷لعه ماران تحت مطايحداقل سن ب

مـاران  يسـال و ب ۳۱/۴۷±۸۸/۱۶مـاران زن  يبين سنيانگيم. است

DCRکـه  يمـاران يبين سـن يانگيم. سال بود۱۸/۴۳±۲۷/۱۷مرد 

،مـاران يبراساس شـرح حـال داده شـده از ب   DCRت يموفق(موفق 

ک جـنس  يـ انـد بـه تفک  داشـته ) زش و ترشـح چـرک بـود   ياشک ر

. مردان بوده استيبرا۵۲/۵۵±۳/۱۸زنان و يبرا۹۲/۱۸±۱۷/۴۷

مـورد  پـنج مـار مـورد مطالعـه فقـط در     يب۱۸۹چشـم در  ۱۹۴از 

.دوطرفه وجود داشتيريدرگ

) موفق، ناموفق(جه عمل يو نتيجنسيهاگروهين سنيانگين ميب

.ديمشاهده نگرديداريمعنيتفاوت آمار

نشـان داد کـه   م موقع مراجعـه  يماران برحسب عاليبيع فراوانيتوز

) درصـد ۱/۵۶(زش و ترشح چرک ياشک رين درصد فراوانيشتريب

ه حاالت از يبوده است و بق) درصد۱/۲۹(ييزش به تنهايو اشک ر

).۱جدول(برخوردار بودنديترنييدرصد پا

ماران مورد مطالعه برحسب يبيع فراوانيتوز):۱(شماره جدول 

ن مراجعهيم حيعال

ن مراجعهيم حيعال

ياوانفر

ينسبمطلق

يترشح چرک+ زش ياشک ر
زشياشک ر

چشميپرخون+ زش ياشک ر
ترشح چرک

ديديتار+ زش ياشک ر
درد+ ترشح چرک 

ديديتار+ ترشح چرک 
چشميکور+ تورم + ترشح چرک 

۱۰۶
۵۵
۷
۶
۴
۵
۳
۳

۱/۵۶
۱/۲۹
۷/۳
۲/۳
۱/۲
۶/۲
۶/۱
۶/۱

۱۸۹۱۰۰جمع

مـار تحـت مطالعـه بعـد از عمـل      يب۱۸۹مار از يب۱۰۲در مجموع 

DCR۸۴ج عمـل در  ين تعـداد نتـا  يافتند که از اييريگيامکان پ

) درصـد ۶/۱۷(مـار  يب۱۸ز و در يـ ت آميموفق) درصد۴/۸۲(مار يب

درصد ۸۵در گروه مردان DCRج عمل ينتا. ديگرديابيناموفق ارز

به ز بوده است که با توجه يت آميدرصد موفق۷/۸۱و در گروه زنان 
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ماران مشاهده نشد يت بيو جنسDCRا ناموفق يج عمل موفق ينتار يـ ن دو متغيبـ يداريمعنـ يشر ارتباط آماريق فيجه تست دقينت

).۲جدول(

ت آنانيو جنسDCRج يماران برحسب نتايبيع فراوانيتوز):۲(شماره جدول 

جنس

DCRجه عمل ينت

جمع ناموفقموفق

ينسبيفراوانمطلقيفراوانينسبيفراوانمطلقيفراوانينسبيفراوانمطلقيفراوان

مرد

زن

۱۷

۶۷

۸۵

۷/۸۱

۳

۱۵

۱۵

۳/۱۸

۲۰

۸۲

۱۰۰

۱۰۰

۸۴۴/۸۲۱۸۶/۱۷۱۰۲۱۰۰جمع

درصد ۷/۹۱سال به باال ۶۰يدر گروه سنDCRج موفق عمل ينتا

يشـتر يت بيـ از موفقيسـن يهـا ر گـروه ين سايبوده است که در ب

و DCRجـه عمـل   ين نتين حال ارتباط بيبا ا. بوده استبرخوردار 

Pearson-Chi-Squareمختلــف تحــت آزمــون يســنيهــاگــروه

).۳جدول ((P>0.05)نبوده استدارمعني

يسنيهاو گروهDCRج يماران برحسب نتايبيع فراوانيتوز):۳(شماره جدول 

يگروه سن

DCRجه عمل ينت

جمع ناموفقموفق

ينسبيفراوانمطلقيفراوانينسبيفراوانمطلقيفراوانينسبيفراوانمطلقياوانفر

سال۳۰از ترکم

سال۶۰-۳۰

سال۶۰شتر از يب

۲۱

۳۰

۳۳

۸۴

۲/۷۳

۷/۹۱

۴

۱۱

۳

۱۶

۸/۲۶

۳/۸

۲۵

۴۱

۳۶

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۸۴۴/۸۲۱۸۶/۱۷۱۰۲۱۰۰جمع

د کـه  بـر حسـب چشـم مبـتال نشـان دا     DCRج عمل ينتايبررس

در حالـت  ،دو چشم صفر درصدهريت عمل در حالت ابتاليموفق

چشـم چـپ   يدرصد و در صـورت ابـتال  ۵/۹۱چشم راست يابتال

هر دو جشم يکه موارد ابتالنيبا توجه به ا. درصد بوده است۲/۷۳

برحسب DCRج عمل يمورد بوده است لذا فقط ارتباط نتادوفقط 

قرار گرفـت کـه براسـاس    يسا چپ مورد برريراست يچشم مبتال

ن دو يبـ يدارمعنـي يشر ارتباط آماريق فيتست دقيآزمون آمار

در چشـم  DCRج ينتـا يعنـ ي(P = 0.02%)د يگروه مشاهده گرد

.نســبت بــه چشــم چــپ داشــته اســتيشــتريت بيــراســت موفق

و چشم مبتال DCRج يماران برحسب نتايبيع فراوانيتوز):۴(شمارهجدول

چشم مبتال

DCRجه عمل ينت

جمع ناموفقموفق

ينسبيفراوانمطلقيفراوانينسبيفراوانمطلقيفراوانينسبيفراوانمطلقيفراوان

راست

چپ

هر دو

۵۴

۳۰

-

۵/۹۱

۲/۷۳

-

۵

۱۱

۲

۵/۸

۸/۲۶

۱۰۰

۵۹

۴۱

۲

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۸۴۴/۸۲۱۸۶/۱۷۱۰۲۱۰۰جمع

مـاران  ين مراجعـه ب يم حـ يـ بر حسب عالDCRج عمل ينتايبررس

+ زش يـ م اشـک ر يـ مـاران بـا عال  يت عمل در بينشان داد که موفق

) درصد۷/۹۲(ييزش به تنهاياشک ر،)درصد۶/۷۳(يترشح چرک

عداد تبا توجه به . بوده است) درصد۱۰۰(ييو ترشح چرک به تنها

دو يشر برايق في، تست دقييکم موارد عالمت ترشح چرک به تنها

زش بـه  يـ اشـک ر (و ) يترشـح چرکـ  + زشياشک ر(م يگروه با عال

ن يبـ يدارمعنـي يعمل آمد که براساس آن تفاوت آماربه) ييتنها

در DCRج ينتـا يعنـ ي(P = 0.02%)د يـ دو گـروه مشـاهده گرد  
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۸۸، پاييز ۳، شماره ۲۰دوره مجله پزشکی اروميه

١٨٩

.ترشح چرک داشته است+ زش يم اشک ريبه گروه با عالنسـبت  يشـتر يت بيموفقييزش به تنهايماران با عالمت اشک ريب

ن مراجعه يو عالئم حDCRج يماران برحسب نتايبيع فراوانيتوز):۵(اره شمجدول 

ن مراجعهيعالئم ح

DCRجه عمل ينت

جمع ناموفقموفق

ينسبيفراوانمطلقيفراوانينسبيفراوانمطلقيفراوانينسبيفراوانمطلقيفراوان

يترشح چرک+ زش ياشک ر

زش ياشک ر

يترشح چرک

۳۹

۳۸

۶

۶/۷۳

۷/۹۲

۱۰۰

۱۴

۳

-

۴/۲۶

۳/۷

-

۵۳

۴۱

۶

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۸۳۸۳۱۷۱۷۱۰۰۱۰۰جمع

يريگجهيبحث و نت
يخارجينوستوميستوريوسيداکريدر مقاالت چشم پزشک

(DCR)ياشـک يدرمـان مجـرا  يبـرا يـي عنوان اسـتاندارد طال به

از " يتـوت " يف ابتکاريپس از تعر.)۶(شود يمسدود شده مطرح م

يبـرا ين جراحـ يشتري، ب۱۹۰۴در سال ينوستوميستوريوسيداکر

يک شـکاف خـارج  يـ جـاد  يواسطه اهبياشکيدرمان انسداد مجرا

و Kim NJج مطالعــه يبراســاس نتــا). ۷(انجــام داده شــده اســت 

ک روش يياشکيوپ در مجرايکون تيليگذاشتن س) ۸(همکاران 

بعـد از  يزش حتيماران با اشک ريدرمان بيسالم و موثر برا،ساده

DCRباشديميحيموفق تشر .

DCRت يزان عدم موفقيم) ۳(يفردوسياحمدعلدر مطالعه دکتر

که در مطالعـه  يبرابر زنان گزارش شده است در حال۷/۱در مردان 

در . ديـ ن دو گروه مشـاهده نگرد يبيدارمعنييحاضر تفاوت آمار

ش داشـته  يزاش سن افيت عمل با افزايموفقيمطالعه دکتر فردوس

.ن مطالعه مطابقت دارديج اياست که با نتا

شـتر  يچشـم راسـت ب  يبهبـود ين در مطالعه دکتر فردوسيهمچن

.ج مطالعه حاضر مطابقت دارديبوده است که با نتا

که در دانشگاه واشنگتن بـا  ) ۹(و همکاران Trabet KJدر مطالعه 

و مـاران يبيمنـد تيرضـا ،DCRت اکسـترنال  يموفقيهدف بررس

مار مـورد مطالعـه   يب۱۹۶د، يبه انجام رسيدرمانيهانهين هزييتع

برطـرف شـده   يماريم بيدرصد از آنان عال۸۷قرار گرفتند که در 

ق يـ ن تحقيـ ج حاصل از ايج به دست آمده با نتايبود که در واقع نتا

يهـا نـه يشـوند کـه هز  يشان متذکر مـ يضمن ادر. کنديميبرابر

.باشديمترکميدرمانيهار روشيز سااDCRاکسترنال يدرمان

و با ۲۰۰۲که در سال ) ۱۰(و همکاران Delancy YMدر مطالعه 

ن يدر بـالغ DCRمدت در اکسترنال يت طوالنين موفقييهدف تع

ج طـرح حاضـر   يدرصد بود که بـا نتـا  ۸۴ت عمل يانجام شد موفق

Tsopelas .مطابقــت دارد  N۱۹۹۱در ســال ) ۱۱(و همکــاران

بـه کـار   DCRن يگزيعنوان روش جامال را بهيکرون نازوالياسانتوب

ج يسه ساله از نتايريگيک پيماران با يدرصد ب۷۱گرفتند و حدود 

مشخص شـد کـه   يريگين پيدر ا. برخوردار بودنديزيت آميموفق

ز وجـود نداشـته   يـ نيب نشده و التهـاب يماران تخريبياصليمجار

مطالعـه  ياست کـه در طـ  ز بودهيضمن عوارض عمل ناچدر. است

سـه  يريـ گيبه دسـت آمـده و پ  يدرصد۴/۸۲ت يز موفقيحاضر ن

.باشديز ميد عوارض ناچيساله آن مو

جه به يا با نتيDCRت عمليز موفقين) ۱۲-۱۶(ر مطالعاتيدر سا

ار يا بسيمطابقت داشته و ) درصد۴/۸۲(قين تحقيدست آمده در ا

.ک به آن بوده استينزد

ــه  ــارانTarbet KJدر مطالع ــک ) ۹(و همک ــز پزش ــه در مرک يک

قـرار  DCRکـه تحـت عمـل    يماريب۸۶يروا برياسترالندرزيفال

ع بعد يت شايدرصد و شکا۸۹ت عمل يگرفته بودند انجام شد موفق

ج يبود که بـا نتـا  ) درصد۳/۳۳(زش يناموفق اشک رDCRاز عمل 

.دارديخوانمطالعه حاضر هم

NLDOوع يد که مانند اکثر مطالعات، شق نشان داين تحقيج اينتا

ک يوپاتيديـ علل اTarbetدر مطالعه . شتر از مردان استيدر زنان ب

تواند به علـت  يران مين مساله در ايدر اکثر موارد دخالت دارد که ا

. ماران به پزشک باشدير بيمراجعه با تاخ

وب در مطالعه يکون تيليبا سDCRت دراز مدت عمل يزان موفقيم

۴/۸۲زان در مطالعه مـا  ين ميايدرصد بوده ول۶۸ير فردوسدکت

تاربـت ج مطالعـه  يج هـردو مطالعـه از نتـا   يدرصد بوده است که نتا

تواند مربوط يز مينهان تفاوتيا. بوده استترنييپا) درصد۵/۸۷(

به علـت  يبعد از جراحيريگيماران جهت پيبه عدم مراجعه تمام ب

. ا تساهل باشديو يبهبود

Saiju Rيحت دو روش جرايزان موفقيم) ۱۷(و همکارانDCR با

ن يـ سه کرده و بـه ا يوب را مقايکون تيليوب و بدون سيکون تيليس

يت روش جراحيزان موفقيماه پس از عمل م۶دند که يجه رسينت

DCRيو روش جراحـ درصـد ۹۰وب يکون تيليبا س DCR  بـدون

.باشديمدرصد۸۷وب يکون تيليس
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کـه توسـط جـراح بـا    يوپ، در صورتيکون تيليبا سDCRيجراح

. ت دارديـ درصـد موفق ۹۵رد، در حـدود  يـ ربه و ماهر صـورت گ تج

ل ياز نظز مسايشود وليجاد مياين عمل، برش پوستياگرچه در ا

ـ . دارديج قابل قبوليز نتاينييبايز ک يـ عنـوان  ن از آن بـه يهمچن

ت، گرانولـوم  يـ وليماران مبتال بـه داکر يبيمناسب برايروش درمان

در . شـود يه نـام بـرده مـ   يـ احن نيـ ايا تومورهـا يـ و يسه اشکيک

باشـد،  يع مـ يمکـرر شـا  ين کـه عودهـا  يت مزمن بالغيستيداکرس

.شوديه ميوپ توصيکون تيليبا سDCRن درمان يبهتر

مـاران بـالغ   يشود تـا در ب يشنهاد ميج طرح حاضر پيبا توجه به نتا

م اشـک  يـ سال کـه بـا عال  ۶۰يبااليماران گروه سنيخصوص ببه

را ين اقـدام درمـان  يکننـد اولـ  يمراجعـه مـ  يزش و ترشح چرکير

. ميوپ قرار دهيکون تيليبا سDCRيجراح
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