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Background: Peripartum Cardiomyopathy (PPCM) is a life-

threatening heart disease which appears with heart failure and func-

tion reduction of left ventricular in late pregnancy or in the first five 

months postpartum in women with no history of heart disease.  

Case Report: The report is about the fourth pregnancy of a 31-year

-old woman who has had 3 healthy children and has not been ob-

served by any Gynecologists and Obstetrics or health center during 

pregnancy and admitted to hospital for delivery. According to her 

medical history, the mother had no disease and had Normal Vaginal 

Delivery (NVD) in previous pregnancies. The patient with placental 

abruption, Fetal distress and failure of progression diagnosis was 

transferred to the Operating Room (OR) for Caesarean Section (CS). 

After Caesarean Section, she was involved in dyspnea and acute pul-

monary edema during recovery. Having been diagnosed with post-

partum cardiomyopathy by cardiologist, the patient was transferred 

to ICU and died less than 24 hours. 

Results: Physicians, evaluate to the cardiologist.  

Conclusion: Physicians, midwives, nurses, and also patients should 

be aware that a pregnant mother could be at the risk of a severe car-

diomyopathy with acute onset heart failure, despite her clear medical 

history of heart problems. In Prenatal care, therefore, it is necessary 

for physicians and midwives to pay attention to the symptoms of 

dyspnea on exertion and functional class of pregnant mothers and in 

case of reduced performance, the mother must be referred to the car-

diologist.  
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طور   دالقو    قهتیترسست    انت     ا     ره   در      های   بپ     ده   راردیومیوباق    اوال    اایمان   اا   دیماریمقدمه     

ا اخر د ران دارداری یا در بسج ما  ا ل بس اا اایمان در انان دت ن  ادقه دیماری بپ  ک دا نار ای  بپ   

 شود        راهع    مپیرد   دطن   می    اهر   م 

فرانت    ال    دود        در   اامپه    مه ارش       9 اله   ره   دارای      94 قارش   در   مورد   یک   خان    گ ار    مدري     

ره   در   طول   د ر    اامپه    قی    ن ر   هی    مرص ب   انان       اایمان   یا   مررق   دهتاش    ن   ود ک     ه         

شت ک   مادر    ادقه   دی م اری   خ ا             اایمان   ده   دپوی   اایمان   مرا اه   ررد    ا      در    واد    بقشی        

 ورت   اایمان   ط یا    دود    ا      دا   قشصیب   درولمانک   فرال   دیسرر        های   ب پ     ی   ده   نتاشره       اایمان

شود    بس   اا   انجاش    قارینک   در   ریی ا ری             تش   بیشرف    اایمانک    ه     قارین   ده   اقا     م    مسرق    م 

دمار   قسه    نفس       ادش   ااد   ریه   شت    ره   قو ،   مرص ب   بپو        ر  ک   راردیومیوباق    مراابو   اای م ان     

 نمایت     ا     دیمار   فوت   م    51مسرق        در   رمرر   اا       ICUدرای    ی   مطرب       ده

بقشیانک   ماماهاک   بر راران       هماسین   دیماران   دایت   ک ا    داشستک   امیان   ایسیه   ی ک   م ادر        گی:ر    مییجه

داردارک   دا  ود    تش   هر   نو,   مشی    بپ     در    ادقه   بقشی ک   یک   راردیومیوباق     تی   د ا   ش ر ,   ا اد      

های   دارداریک   بقشیان       ماماه ا   د ه        نار ای    بپ     در   رمین   ا    داشت     ود   دارد        اش   ا     در   مراب  

 الی    قسه    نفس   روشش        رال     مپیردی   مادر   داردار   قو ه   نمود        در    ورت   شک   ده   ر اه ع     

  مپیردک   مادر    ه    درر     ده   مرص ب   بپو   مارف     ردد    

 راردیومیوباق    اوال    اایمانک   نار ای    بپ  ک   دارداریه      ظلید   ژا ه
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ا ر   مه    بو,   این   دیماری   نس راا   نادر   ا      ل    میقان   در ا   کن   در   اال                                                                                               
های    در                     افقایع   ا         در   انان   در   نقا    مصرپ     هان   دا   قفا ت                                                                    

     این   دیماری   در    را ر    هان       در                                                    1 الی    دالیس    ق  یر  ار   ا                                         
دین   قمام    ن ادها     ود   داردک    ل    دیشررین   میقان   در ا   مردو    ده   ن اد                                                                                            

دلی     وام    ابر ادی                                              میقان   در ا   کن   ده                          2کفریقای    ا                        
ا رما          نریی    در   مساط      رافیای    مصرپ ک   مرفا ت   ا                                                                               

قولت   در   ایا ت   مریت                                         4:1قا                4:59 سوان   م ال   اا                             ده  
قولت                  4:9قولت   در   کفریقای    سود        دا قرین   کن                                                             4:4کمرییاک       

دهت   ده ود                            کخرین   مطالاات   نشان   م                                  داشت                  در   هاییر    م                 

 مقدمه     

های   بپ          ر ب    یی    اا    پ     مت    در ا    وار    در                                                                              دیماری      
د ران   دارداری   در    را ر    هان   هسرست       قاتاد   دیماران    ره   در   د ران                                                                                          

          4شونت   در   اال   افقایع   ا                                              دارداری   م رال   ده   مشیالت   بپ     م                                        
PPCMراردیومیوباق    اوال    اایمان   (                                  

4
طور               های   بپ     ده                     اا   دیماری                 )

دالقو    قهتیترسست    انت     ا     ره   در   ا اخر   د ران   دارداری   یا   در   بسج                                                                                           
ما    ا ل   بس   اا   اایمان   در   انان   دت ن    ادقه   دیماری   بپ  ک   دا   نار ای                                                                                              

     5              9شود                 بپ         راهع    مپیرد   دطن   می    اهر   م                                                

1: Peripartum cardiomyopathy  

  417-425 فیات      -9شمار       -1د ر       -4931باییق   
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مشمهیری   در   میقان   مر        میر   انان   م رال   ده   این   اخرالل     ود                                                                                  
دارد   ره   دا   بیشرف    در   درمان   درای   نار ای    بپ     در   ارق ا    ا                                                                                          

دلی    میت دی                           یافره   ده                االک   در   رشورهای   رمرر   قو اه                                             دا   این             7
- 4امیانات   درمان    میقان   مر        میر   این   دیماریک   هسوا   ه    دین                                                                                

     ار ر   موارد   مر    ط     ه   ما    بس   اا   اایمان                                                                9داشت                  در ت   م                42
    درنریجه   بیشرف    نار ای    اارقان    بپو   یا   مر    نا هان    مردو    ده                                                                                      

     این              3دهت                 های   بپ     یا   اواد    قرم وکم ولیک   ر    م                                                       ریرم       دیس   
قوانت   در   شاخب   نس     مر        میر   مادران   اا    وار                                                                           دیماری   م            

MMRدارداری       اایمان   (                        
یافره                   های   قو اه                     ره   یی    اا   شاخب                        5

      44     این   دیماری   در   ات د                                    4داشت   ق  یر  ار   داشت                                     هر   رشور   م               
     44دهت                 در ت   اا   ر    مر        میر   مادران   را   قشیی    م                                                          

      ل    دا                   45 پ    این   دیماری   هسوا   نامشصب   داب    مانت    ا                                                                 
اای    کنک   با     اقوایمون        ارسع    یر   ط یا    ده                                                                  قو ه   ده   دیماری                  

     49انت                 های   فیقیولو یک   دیشرر   مورد   قو ه   برار رفره                                                        هورمون      
SC انجمن   بپو   ار با   (                       

    قاری    راردیومیوباق    اوال    اایمان   ده                                                     5
راردیومیوباق    دا    پ    ناشساخره   همرا    دا   نار ای    بپو   ره   در   ب                                                                                      
اخرالل    مپیرد    یسرولیک   دطن   می   در   بایان   دارداری       یا   در                                                                               

های   دات   اا   اایمان   در ا       در   خ و    کن    پ    دیهری   درای                                                                                    ما    
      شودک   قاری    ررد    ا                                         نار ای    بپ     یاف    نم                            

ده    پ    ق ییرات   فیقیولو یک   دارداری   ره                                                          PPCMقشصیب           
رست               اال    را   ایجاد   م                             ها        ا        د                            بسهک   ادش   انتاش                   در اق    اا   دیس                 

قرین   ر ش   درای   قشصیب                                          مه         41اا   ر ی   دالین   دشوارا                                     
PPCM                                  های                     الی        نشانه                     42ک   اروراردیو راف    اPPCM 

      4              47داشت                  ش یه   دیماران   م رال   ده   راردیومیوباق    اقسا     م                                                         
 اله   ا     ره   دارای    ه   فرانت   دود                                                        94 قارش   ما   در   مورد   یک   خان                                         

    در   اامپه    مهارش   بس   اا   انجاش    قارینک   در   رییا ری   دمار   قسه                                                                                       
نفس       ادش   ااد   ریه   شت        بس   اا    یقی    قو ،   مرص ب   بپو                                                                                        

     ICU ر  ک   راردیومیوباق    مراابو   اایمان   درای    ی   مطرب       ده                                                                         
نمایت    ل ا   دا   قو ه   ده   در ا                                                 ا     فوت   م                      51مسرق        در   رمرر   اا                                

این   دیماری   در   مساط    مصرپ        اهمی    مو و,ک    ه    ب    دردن                                                                              
  ردد            دیشرر   ده    پ    دیماری       ق اهرات   دالیس    این   مورد   مطرب   م                                                                          

 ا:    مدري          
دبیقه                 42 ا                  4939 الهک   داردارک   در   شهریورما     ال                                                  94خانم            

دامتاد   دا   بای   خود       ده   همرا    همسرش   ده    پ    لیه   دیس    ده   اایشها                                                                                              
نمایت    دیمار   قو ،                                 های   شهر   ررمان   مرا اه   م                                      یی    اا   دیمار ران                    

هاک   مادر   دارای                              شود    در   درر                         مامای   رشیک   ماایسه   م                           
BP 110 70       کPR 80                                        2    در   ماایسات      ا لیهFinger   

20    cephalic   float                              خونریقی   دیشرر   اا    Show                  داشره
شت ک   مادر    ادقه   دیماری   خا     نتاشره                                                        ا      در    واد    بقشی                                      

 ورت   اایمان   ط یا    دود    ا       ی   در                                                         های   ب پ     ی   ده                              اایمان          
ط    دارداری   مهارش   قی    ن ر   هی    بقشک   مرص ب   انان       اایمان                                                                               
ن ود    ا      مادر    ادسره    شتیت   ده   مواد   مصتر   داشره        ال     در                                                                                     

     شرد    مراد نک   اا   بپیان       شیر    قریای   نیق                                                                               42م ر    ر اانه                   
ر     قو یه   بقشک   مررق   دهتاش                                               نمود    ا       پ                         ا رفاد    م             

شهر رانک    ی    ه    قری   ا ریاد   مرا اه   نسمود    ا       اش   ده    رر                                                                                  
ا     ره   مادر   در   ر ا   ب     اا   مرا اه   ده   دیمار ران   د    درادر   م ر                                                                                          
ر اانهک   شرد    مراد ن   م ر    نمود    دود    ط     د رور   مرص ب   انان                                                                                

شودک   د رر     ر    مییط    درای    ی   قا یه                                                                  کنیالک   مادر   دسرری   م                           
 ه                 CBC  BG RHهای               شود    کامایع                    رش   ریسهر         م                       

 ی   ار ال       د     اات   خون   نیق   رار        اا   ن ر    الی    درولمان                                                                                   
مادر   قو ،   مرص ب   انان                                       2:2 شود    در    ا                              مانیروریس    م                

   2finger   20    FHR:OKشود   ره                     یقی        ماایسه   م                        

float                                  داش        خونریقی   در   اتShow                            در   کامایع    CBC                   دیمارک
Hb:11  BC:8900 کPLT:150000                                     داشره   ا       ی   قی

شود    در                     ن ر    رفره   شت         ه    اایمان   ط یا    فر     داد    م                                                                
قا              FHRمادر   دمار   افقایع   خونریقی    ا یسال       اف                                                                7:9  ا            
ر ت    در     ای    خوادیت    ده   بهپوی   می                                                          ردان   در   دبیقه   م                                4ات        

شود     ه     ی   ارسی ن     اشره       دالفا په   قو ،                                                                  برار   داد    م                 
شود    ط     د رور   ایشان   دا   قشصیب                                                   مرص ب   انان    یقی    م                          

درولمانک   فرال   دیسرر         تش   بیشرف    اایمانک    ه     قارین   ده                                                                               
شود    مادر   قی    دیهوش     موم     قارین   شت                                                                      اقا     م    مسرق    م                        
شود     ف    ره   اا ی                                  مرولت   م                 3 رش       کبهار                             52نوااد   قرش   دا    ان                            
در ت   درولمان   دود    خار        بس   اا   اقماش    م                                                                      7لصره   فرا ان                           

 راا ک   مادر   ده   رییا ری       نوااد   ده    پ    ا ریاد   مادر   ده   دصع                                                                                    
شود    یک    ا     بس   اا    م    مادر   در   رییا ری                                                                  نواادان   مسرق    م                     

       Sat  2O              PR 160دطور   نا هان    دمار   قسه    نفس   شتیتک   اف                                                       
شود    قو ،   مرص ب   دیهوش    دا   قشصیب   ادش   ریه   قی    درمان                                                                               م   
 رش    اییس        رش   د بامین   برار                                             میپ            1 رش   مرفینک                  میپ           2دا        

 ردد    در   رییا ری                                 رفره       مشا ر    بپو   ا ر انس    درخوا     م                                                   
 شود           قو ،   مرص ب   بپو    یقی    م                                

هسهاش   ماایسه   قو ،   راردیولو یس ک   قسه    نفس   شتیتک   رال   د طرفه                                                                                     
    قارییاردی   مشاهت                                   CG (ST Depresion) هاک   ق ییرات                         ریه   
Sat 55   2PR 170 Oشود    دا   قو ه   ده   شرای،   دالیس     ی   (                                                     م   

BP 50        ده    ICU                  ردد    در                مسرق    م ICU                             دا    رش   د بامین
شود    در   ارو:                            ر ت       اروراردیو راف    م                                    م     22 32فشار   خون   مادر   ده                            

 F 20  کModerate:MR        ک
Mild:L.Venlargement کModerate R.V                  شود                  قارش   م

ده    پ    دیسرر    قسفس    شتیت   مادر   ایسروده   شت                                                                            49:42در    ا                 

1: Maternal Mortality Rate, 2:  uropean Society of Cardiology 
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 راردیومیوباق    اوال    اایمان

  417-425 فیات      -9شمار       -1د ر     -4931باییق   

 

 ردد    دیمار   یک   نود    بس   اا   ایسرودا یون                                                             ده    نریالقور   مر     م                          
شود   ره    مپیات   اایاء                                     دمار   اف    شتیت   فشار   خون        ردان   بپو   م                                                      

شود    ده    پ    داشرن    ادقه   ا ریادک                                                     بپ         ریوی   درای    ی   انجاش   م                                         
دلی    فشارخون   بایینک    ه    دیهوش    دیمار   اا                                                               برار   دود        ده                          دیمار   د           

دریی   فسرانی    ا رفاد        دا   شرای،   همودیسامیک   دیمار   قس ی ک    ل    ده                                                                                        
 پ     ادقه   م ر    دا ی   مصتر   قو ،   دیمارک   امیان   دیهوش    رام                                                                               

دسرری                  ICUفراه    نهردیت    مادر   قا    ا     شع   دامتاد   ر ا   دات   در                                                                 
    در   ط    این   متت    پ    ر     دریاف    ددوقامینک   اف    فشار   خونک                                                                                  
قارییاردی       دیسرر    قسفس    داشره   ا         نهایراا   دمار   ایس    بپ                                                                                       

شود    بس   اا   ار ا,                                   وا    نتاد        مر  فانه   فوت   م                                              CPRشت        ده                  
شت    قو ،   مرا      ی الب   اا   کنجا   ره    ایق                                                               ستک   در   اقوبس    انجاش                          

بپو   ق ییر   میسو     نتاشره   ا     نمونه   باقولو ی   ار ال   نشت        ده                                                                                    
 درر     مارر  یوب    اررفا   شت    ا                                          

 گی:ر                ژ   مییجه               
قوانت   رشست    داشت       در   یک   امان                                                     راردیومیوباق    اوال    اایمان   م                                    

دهت    این   یک                           دسیار    اطف        هیجان    درای   بتر       مادر   ر    م                                                             
در   بایه    الی    دالیس    در   بایان                                                  PPCM ابای    ا     ره   قشصیب                               

دارداری   ده    پ    ایسیه    الی    ا لیه   این   دیماری   ممین   ا      الی                                                                                   
     هماسین   شر ,                        49داشت                  اامپه    ط یا    را   ققپیت   نمایتک   دشوار   م                                                  

     ال ره    یر   دالیس    کن                                         بیشرف    کن   در   دین   افراد   مرفا ت   ا                                                           
دین   ده ودی   رام    قا   بیشرف     ری    ده    م    نار ای    بپ     مقمنک                                                                                  

     43بیونت   بپو   یا   مر    مرفا ت   ا                                               
هرمست   قاتادی    وام    خطر   دالقو    درای   این   دیماری     ود   دارد   ره                                                                                    

قوان   ده   مستاای ک    ن   دا ی   مادرک   اامپه    مستبپوک                                                                       م   
ارالم س ک   فشار   خون   دا ی   اامپه ک   ا رر ک   ا ریاد   ده   م ر                                                                            بر    

های   درا                     مواد   مصترک   رم ود    پسیوشک   درمان   دپستمتت   دا   ک ونیس                                                                
ق ار   اشار    ررد    ل    دا   این                                               کدرنر یک   مانست   قردوقالین       انان   کفریقای                                                   

اال   این   دیماری   ممین   ا     در   انان   در    یا    این    وام    خطر   ر                                                                                       
     42               5              54دهت           

انجمن   بپو   ار باک   بسج   مایار   را   درای   قشصیب                                                                   4 5در    ال              
PPCM                          :ود   راردیومیوباق    دا    پ    ناشساخره                                                -4مارف    نمود  

های   دارداری                         در   بایان   ما                       PPCMدر ا                -5همرا    دا   نار ای    بپ                                   
 تش   د ی    دیهر   درای   نار ای                                               -9یا   مست   ما    ادرتای    بس   اا   اایمان                                                 

(رسر    هش                          F در ت          12    -2بطا    دودن   قشصیب                               -1بپ            
     55دطن   می            

قشصیب   ا دهسهاش   مه    ا         درمان   م  ر   میقان   مر        میر   را                                                                                  
دهت       شانس   ده ودی   رام     مپیرد    یسرولیک   دطن   را                                                                         راهع   م          
     59دهت                 افقایع   م            

  ود   اخرالل    مپیرد    یسرولیک   دطن   درای   قشصیب    ر ری                                                                   
دستی   دهرر   اخرالل    مپیردک   درخ    اا   بارامررهای                                                                  ا      درای   ط قه                  

در ت       شاخب                           12اروراردیو راف    مانست   یک   رسر    هش    رمرر   اا                                                          
 مرر   مرد    بیشسهادشت    ا                                        انر            7 5دات   بایان   دیا رولیک   دیشرر   اا                                          

شت    درای   متیری                                هی    ا رانتارد   یا   د رورالام     هان    ب یرفره                                                   
PPCM                                   های    مانست   در مورری رینک                                          ود   نتاردک    رمه   درمان

ای   نشان                     ها   نرایج   امیت اررسست                                بسرورس    فیپین       ایمونو پودولین                                    
     ال ره   در   ب  هش     سوان   شت    ا     ره   در مورری رین                                                                      51انت                 داد     

م  ر   ن اشت                          PPCMممین   ا     در   همه   دیماران   م رال   ده                                                 
     52مص و اا   دیماران    ره   رسر    هش    دسیار   باییس    دارنت                                                                     

دیس      ای    دیمار   مقتار   رسر    هش     ی                                                          قرین    ام    بیع                       مه    
ک ه    دیمار                        داشت    هر   مه   میقان   رسر    هش    بایین   قر   داشت   بیع                                                                    م   

       5شت ک   در   ر ا   ااد ه                                   دتقر   خواهت   دود    رسر    هش    مورد    قارش                                               
قرین   ات   دود    ا                                       کیت   در   بایین                      در ت    قارش   شت    ره   ده   ن ر   م                                        

ر                 دا   قو ه   ده   داشرن    الی    ادش   ااد   ریه       فشارخون   بایین   ( پ                                                                             
دریاف    دار های   ایسوقر     م       د     قی    درمانهر   اا   لیا    شر ,                                                                                  
دیورقیک   رامالال   دسره   دود    در اب    باراد رس   درمان    در   این   دیمار                                                                                   

 و   نیاا   دتن   ده   مصترک     و   در ا    الی                                                             ای   دود   ره   اا   یک                              ونه          ده  
قری   مصتر       اا    وی   دیهر    تش   بایتاری   همودیسامیک     و    تش                                                                               
امیان   ق مین   مصتر    اش   شت    دود    اا   کنجای    ره   در   قماش   متت   طول                                                                                        
درمانک   دیمار   در   فاا   قری   مصتر   دود ک   اارمال   مسمومی    دا   مصتر   اا                                                                                        

  وی   قی    درمان   مسرف    دانسره   شت    ا                                                  
دهت   ره   مصترها   ا ر   ایسوقر     م      در   ر ی                                                                نرایج   مطالاات   نشان   م                                  

ها   م     م ریتین   ا ر   ایسوقر     مسف    در   ر ی                                                                 بپو   داشره       درخ    اا   کن                                
ره   میقان    ادسره    دیمار   ده   مواد                                                         در ورق              5              57بپو   دارنت                   

مصتر   در    ط    بایین   قری   برار   داش    دا   دیهوش    دیمارک   قاادل                                                                                
شت       بم ا    بپو   دهرر       اا    سررش                                                        بشری ان    ققا ای   بپو   فراه    م                                     

شت    در   طول   متت   درمان   دیمارک   ا یت ا   اا     اا                                                                      ایسیم    را ره   م                    
 ا    در                    برفیو ن   نامسا و   انرهاهاک    پ    ر     ق مین   دییردسات    اش   هی                                                                        

 طول   درمان   ده   اال    نرمال   نر یت                                         
 -Intraهای   درمان    درای   شتیتقرین   اال    نار ای    بپوک                                                            اا    قیسه          

Aortic Balloon Counter Pulsation          داشت   ره   در   موارد                                  م
     در   این   مورد                          59داشت                  م  ر   م                PPCMدر ا   نار ای    ااد   بپو   در                                     

ده    پ     تش   بایتاری   همودیسامیکک   امیان   ا قاش   ده   مررق    راا                                                                                 
های   درمان    ا     ره                                   بپو   ن ود    ا      بیونت   بپو   نیق   اا   دیهر    قیسه                                                          

شود    در   دیماران   ده ودیافرهک                                             در ت   اا   موارد   ا رفاد    م                                        4در   ات د               
های   داتی   شای    ا         در   نریجهک   اامپه                                                               در   دارداری                  PPCM ود         

     9شود                 مجتدک   در   دسیاری   اا   موارد   قو یه   نم                                               
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در ت                79- 9نرایج   قیقیقات   نشان   داد    ا     ره                                              
دهست                های   اوال    اایمانک   در   امان   دات   اا   اایمان   ر    م                                                                      راردیومیوباق              

     این              53شود                   ره   اا   کن   ده   راردیومیوباق    مراابو   اایمان   یاد   م                                                               
داشت                میقان   رختاد   در   ن ادها       مساط      رافیای    مصرپ    مرفا ت   م                                                                          

ره   در   ب  هش    در    ه   رشور   کمرییاک   کلمان       کفریقای    سود    این                                                                                     
     4      4مه    ده   قفییک   نشان   داد    شت    ا     (شی                                                        

های   درمان ک   در                               قارش   این   موردک   اا    ه    افقایع   قو ه   قی                                                     
خ و    مراب     هر   مه   دیشرر   اا   مادران   داردار       هماسین   ق  یری                                                                                  
ره   این   دیماری   در   شاخب   مر        میر   مادران   داردار   ناش    اا    وار                                                                                          
دارداری       اایمان   داردک   اایق   اهمی    دانسره   شت    در   قاری    مر    مادر                                                                                          

شود   ره   در   طول   د ر    اامپه                                                داردار   دایت    ف ک   ده   مر     اطال    م                                             
ر ا   بس   اا   خاقمه   اامپه    ده   هر    پر ک                                                            15یا   در   این   اایمان       قا                                     

     94,    9 ق   اواد    اقفا    دیفرت                                        ده  
انان   داردار   م رال   ده   راردیومیوباق    دایت   اا   نقدیک   قو ،   یک   قی                                                                                      

ای   مرشی    اا   بر رارانک   مرص ب   انان       اایمانک                                                                    مسترشره       
مرص ب   نواادانک   مرص ب   بپوک   مرص ب   دیهوش         رااان                                                                   

     44بپو   قی    ن ر    رفره   شونت                                      
بس   بقشیانک   ماماهاک   بر راران       هماسین   دیماران   دایت   ک ا    داشستک                                                                                           

امیان   ایسیه   یک   مادر   داردارک   دا    تش     ود   هر   نو,   مشی    بپ     در                                                                                         
 ادقه   بقشی    ا ک   یک   راردیومیوباق     تی   دا   شر ,   ااد   نار ای                                                                                 

های               بپ     در   رمین   ا    داشت     ود   دارد        اش   ا     در   مراب                                                                          
دارداریک   بقشیان       ماماها   ده    الی    قسه    نفس   روشش        رال                                                                                
 مپیردی   مادر   داردار   قو ه   نمود        در    ورت   شک   ده   راهع                                                                             
  مپیردک   مادر    ه    درر     ده   مرص ب   بپو        ر     مارف     ردد                                                                           
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