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 ی ٍ هعٌَیعبطف-ی رٍاىی،اجتوبع-ی خبًَادگی،جسوبى- 24

 تسطحکلستزٍلخًَبطتعیین کنندهدر هحصَالت لجٌی، رٍغٌْبی ًجبتی، گَضت ٍ هزغ یبفت هیطَد ٍ عبهل - 25
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ثِ ایي حبلت . کٌذ رسبًی ثِ ثبفت عضلِ قلت را کن ٍ یب حتی قطع هی تز ضذُ ٍ جزیبى خَى دیَارُ داخلی سزخزگْب کَچک ٍ تٌگ

 .خَاّذ ضذ(آًضیي صذر )کِ خَى کبفی ثِ عضلِ قلت ًویزسذ، ایسکوی قلت هیگَیٌذ ٍ ایي ٍضعیت سجت ایجبد درد قلجی

د ثیوبر در َّا  قطزات کَچکیکْجٌْْگبهعطسْیبسزفْعفًَیفز در ایي ثیوبریْب، ٍیزٍط ثِ ٍسیلِ:و آنفلوآنزا سزهب خَردگی - 27
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