هقذهِ:

علَلْبی کجذی خَدػ فؼبلیت هیکٌذ ٍ در ًْبیت

ثیوبر هجتال ثِ ّپبتیت اتَایویَى هوکي اعت ثب ػالین

ّپبتیت اتَایویَى یک ثیوبری هشهي ٍ ػَد کٌٌذُ

عجت آعیت ٍ تخزیت علَلْبی کجذی هیؾَد.

ّپبتیت حبد هبًٌذ کبّؼ اؽتْب ،احغبط خغتگی ،

کجذی اعت کََِ در آى علَلْبی کجذی در اثز فؼبلیت
عیغتن ایوٌی خَدػ دچبر التْبة ٍ آعیت هیؾَد.

فبکتَرّبی خغز ّپبتیت اتَایویَى :
عي ٍ خٌظ  :ایي ثیوبری در ّز دٍ خٌظ دیذُ

سردی چؾن ٍ یب پَعت  ،تیزُ رًگ ؽذى ادرار ،تَْع
ٍ اعتفزاؽ  ،ثشرگ ؽذى کجذ ٍ درد هفبفل هزاخؼِ

ثب ٍخَد ایٌکِ ػلت افشایؼ فؼبلیت علَلْبی ایوٌی ثز

هیؾَد ٍلی در خبًوْب ی خَاى ٍ هیبًغبل ؽبیغ تز

کٌذ ٍ یب ثب ػالین ٍ ػَارك ثیوبری ًبرعبیی هشهي

ػلیِ علَلْبی کجذی هؾخـ ًؾذُ اعت ٍلی ایي

اعت.

کجذی ٍ عیزٍس کجذی هبًٌذ احغبط خغتگی ،آعیت

ثیوبری یکی اس ثیوبریْبی کجذی اعت کِ در فَرت

عبثقِ هقزف دارٍ  :هقزف ثؼضی دارٍّب هبًٌذ

 ،ثشرگی عحبل  ،خًَزیشی ٍاریظ هزی  ،اختالل

تؾخیـ ثوَقغ قبثل درهبى هیجبؽذ ٍ در فَرت ػذم

هیٌَعیکیلي ٍ آتزٍٍاعتبتیي هیتَاًٌذ هَخت ّپبتیت

اًؼقبدی آسهبیؾگبّی ٍ پالکت خَى پبئیي هزاخؼِ

درهبى هیتَاًذ هٌدز ثِ ًبرعبیی ٍ عیزٍس کجذی ؽَد.

اتَایویَى ؽًَذ.

کٌذ لذا در ّز ًَع ثیوبری حبد یب هشهي کجذی ثذٍى

ایي ثیوبری در ّوِ عٌیي ٍ در ّوِ خَاهغ ثؾزی ٍ

سهیٌِ صًتیکی  :عبثقِ فبهیلی هثجت احتوبل ّپبتیت

ػلت ؽٌبختِ ؽذُ ثبیغتی ّپبتیت اتَایویَى را

ًضادّب دیذُ هیؾَد ٍلی ثیؾتز خبًوْب را درگیز

اتَایویَى را ثیؾتز هیکٌذ

ثزرعی کزد.

هیکٌذ .ؽیَع ایي ثیوبری در خبًن ّب عِ ثزاثز آقبیبى

ٍخَد ّز ثیوبری اتَایویَى دیگز  :درافزادی کِ ثِ یک

اس لحبػ عیف درگیزی کجذی حذٍد 30درفذ هَارد

ثَدُ ٍ هتَعظ عي ظَْر ثیوبری  40عبلگی هی ثبؽذ.

ثیوبری اتَایویَى هجتال ّغتٌذ در خغز ثیوبریْبی

ّپبتیت اتَایویَى در سهبى تؾخیـ عیزٍس کجذی

اًَاع ّپبتیت اتَ ایویَى :

اتَایویَى دیگز ًیش هیجبؽٌذ .احتوبل ٍخَد چٌذ

داؽتِ ٍ در  30درفذ هَارد در هزحلِ حبد ٍ ثقیِ در

ثغَر کلی دٍ تیپ افلی دارد

هؾکل اتَایویَى ثب ّن ثیؾتز اعت.

حبلت ّپبتیت هشهي ثَدُ اعت .در کل  10تب  20درفذ

تیپ  1یب کالعیک  :ؽبیغ تزیي فزم ثَدُ ٍ اغلت در

ثیوبراى ًیبس ثِ پیًَذ کجذ پیذا هیکٌٌذ.

خبىمّبی خَاى دیذُ هیؾَد ٍ در  %50هَارد ّوزاُ ثب

یکی اس هؾخقبت ثیوبری اتَایویَى ًَعبًذار ثَدى

یک ثیوبری اتَ ایویَى دیگز اعت

ثیوبری اعت .ؽذت ػالین ٍ هیشاى آًشیوْبی کجذی

تیپ : 2ؽیَع کوتزی دارد ٍ ثیؾتز دختزّبی  2تب 14

در عی سهبى هتغییز ٍ گبّی عجیؼی هیؾَد.

عبلِ را درگیز هیکٌذ.
ػالین ثبلیٌی خبرػ  ،تت  ،سردی ٍ درد قغوت ثبال

ػلت :
ػلت ّپبتیت اتَایویَى ًبهؼلَم اعت اهب ثٌظز هیزعذ
در افزاد دارای اعتؼذاد صًتیکی ٍ هغتؼذ در اثز یک
ػبهل هحیغی هبًٌذ ػَاهل ػفًَی  ،تَکغیي ٍ یب دارٍ
عیغتن ایوٌی ؽخـ تحزیک ؽذُ ٍ ثز ػلیِ

تظبّزات ثبلیٌی :
ّپبتیت اتَایویَى عیف ٍعیؼی اس درگیزی کجذی را
هیتَاًذ ًؾبى دّذ .اس درگیزی ثذٍى ػالهت کجذی ٍ
افشایؼ آًشیوْبی کجذی تب ّپبتیت حبد ثزق آعب،
ّپبتیت هشهي ٍ حتی عیزٍس کجذی دیذُ هیؾَد.

ٍراعت ؽکن ٍ افشایؼ آلکبلي فغفبتبس در ّپبتیت
اتَایویَى خبلـ هَرد اًتظبر ًجَدُ ٍ ثزخالف
تؾخیـ هیجبؽذ هگز ایٌکِ ّوزاُ ثب ثیوبریْبی
اختاللی ففزاٍی ثبؽذ.تؾخیـ ثیوبری ثز اعبط رد

عبیز ػلل ثیوبری هشهي کجذی ثب ػالئن هؾبثِ ًظیز

عجیؼی ؽذى عغح عزهی ایوًََگلَثیي ٍ ثیلی رٍثیي

ثیوبری ٍیلغَىّ ،پبتیت هشهي ٍیزٍعی،

ٍ در ًْبیت ثْجَد ثبفت ؽٌبعی کجذ.

ثیوبری کجذی ثِ ػلت دارٍّب ،کجذ چزة غیز

اگز پبعخ درهبًی ثیوبر عی عِ عبل تدَیش دارٍ

الکلیک ، ،عیزٍس ففزاٍی اٍلیِ ٍالتْبة اٍلیِ هدزای

هغلَة ٍ هزحلِ

ففزاٍی یگیزد .ؽیَع ایي ثیوبری ثز اعبط ًَ -احی

عزهی آًشیوْبی کجذی ٍ ثیلی رٍثیي ًزهبل ثبؽذ ٍ

هختلف دًیب هتفبٍت اعتٍ .خَد اتَآًتی ثبدی ّبی

حبل ػوَهی ثیوبر رضبیت ثخؼ ثبؽذ هیتَاى ثب

هختلف ثِ  3تیپ تقغین هی ؽَد کِ

ثیؾتز ارسػ

خبهَؽی ثبقی ثوبًذ یؼٌی عغح

هغبلؼِ هدذد ثبفت ؽٌبعی کجذ ثب احتیبط دارٍ را قغغ

تئَری دارد ٍگزًِ ّیچ یک اس ایي عِ گزٍُ دارای

کزد اهب ثبیغتی ثیوبر تحت ًظز ثَدُ ثبؽذ ٍ ثغَر

تبثلَی ثبلیٌی ،درهبى یب پیؼ آگْی هتفبٍت یب

هزتت آسهبیؼ ؽَد تب در فَرت ػَد ثیوبری سٍدتز

هخقَؿ ثِ خَدًوی ثبؽٌذ .درهبى ایي ثیوبری هقزف

هتَخِ ٍ درهبى ؽزٍع ؽَد  .ثبیذ ثِ ثیوبراى تبکیذ

پزدًیشٍلَى ثِ تٌْبیی یب پزدًیشٍلَى ثب دٍس پبییي ثِ

ؽَد دارٍّب را خَدعزاًِ حتی در فَرت ثْجَدی

ّوزاُ آساتیَپزیي اعت .

کبهل آسهبیؾگبّی ٍ کلٌیکی قغغ ًٌوبیذ چزاکِ ػَد

درهبى :

خیلی ؽبیغ ٍ در ػیي حبل خغزًبک هیجبؽذ .در

پظ اس تؾخیـ ّپبتیت اتَایویَى ثبیذ هَاردی کِ

فَرت قغغ دارٍ احتوبل ػَد عی یکغبل اٍل

ًیبس ثِ درهبى دارًذ هؾخـ ًوَدُ ٍ درهبى را ؽزٍع

 90درفذ هیجبؽذ.

کٌینً .یبسی ثِ درهبى ّوِ هَارد ّپبتیت اتَایویَى

درهبى هَارد هجتال ثِ ّپبتیت غیز قبثل کٌتزل پیًَذ

خفیف ًوی ثبؽذ.

کجذ هیجبؽذ .در  10درفذ ثیوبراى هجتال ثِ ّپبتیت

درهبى رایح ّپبتیت اتَایویَى قبثل کٌتزل اعتفبدُ اس

اتَایویَى ػلیزغن درهبى هتبعفبًِ پبعخ هٌبعت

دارٍ .درهبى را اثتذا  mg30پزدًیشٍلَى ٍ mg 50

حبفل ًوی ؽَد ٍ ثیوبری پیؾزفت هیکٌذ ٍ ًیبس ثِ

اساتیَپزیي ؽزٍع هیکٌین ٍ ثتذریح عی
ثتذرج دٍس پزدًیشٍلَى را ثِ

ّ 4فتِ

پیًَذ کجذ هیؾَد.
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