سٌذسم گیلي ثبسُ اختالل ًبدسی است وِ دس ًتیجِ حولِ

ضَد  .گبّی هوىي است ػضالت تٌفسی ػضالت حلك

سیستن ایوٌی ثذى ثِ اػصبة هحیطی ایجبد هی ضَد ثِ

ٍ چطن ًیض دس گیش ضًَذ وِ ثسیبس خطشًبن است.

دستگبُ ضذُ ٍ تصفیِ هیطَد ثذیٌَسیلِ آًتی ثبدی ّبی

دًجبل ایي حولِ ضؼف دس هبّیچِ ّب  ،ثی حسی ٍ گضگض ٍ

ػالئن ثیوبسی هؼوَالً ظشف چٌذ سبػت یب چٌذ سٍص

حولِ وٌٌذُ ثِ اػصبة ،اص خَى جذا هی ضًَذ.

گبّی اٍلبت فلج دیذُ هی ضَدّ .ش فشد دس ّش سٌی

پیطشفت هی وٌذ اهب گبّی ّ 3-4فتِ طَل هی وطذ.

 دس هَاسد پیطشفتِ ثیوبسی هوىي است غزا خَسدى دچبس

هی تَاًذ ثِ ایي ثیوبسی هجتال ضَد .دس ثیص اص

 95دسصذ

هَاسد ثْجَدی وبهل حبصل هی ضَد.

اختالل ضَد وِ دس ایي هَاسد تغزیِ اص ساُ لَلِ گَاسضی

تشخیص بیماری
آصهبیص دلیك ٍ لطؼی ثشای تطخیص گیلي ثبسُ ٍجَد

علت

ًذاسد ٍ تطخیص ثشاسبس ػالین اص جولِ ضؼف هبّیچِ

ػلت ایي ثیوبسی ٌَّص ثِ سٍضٌی هطخص ًیست اهب دس
ثیطتش اص دٍ سَم هَاسد

ّ 1-3فتِ لجل اص ثشٍص ضؼف

ّب ٍ ًبتَاًی دس ساُ سفتي ٍ هؼبیٌِ پضضه هی ثبضذ.
آصهبیطبتی وِ اًجبم هی ضَد ػجبستٌذ اص :

هبّیچِ؛ ػفًَت ٍیشٍسی دستگبُ تٌفس هبًٌذ

ًَ اس ػصت ٍ ػضلِ

سشهبخَسدگی یب آًفَالًضا یب اسْبل سخ دادُ است .دس ثؼضی

 گشفتي آة ووش اص وبًبل ًخبػی  ،وِ دس ایي

هَاسد هوىي است ػالین گیلي ثبسُ ثؼذ اص اػوبل جشاحی یب

حبلت هیضاى پشٍتئیي ایي هبیغ افضایص یبفتِ

تضسیك ٍاوسي اتفبق ثیفتذ گبّی ّن ّیچ گًَِ ػبهل

ٍ ثیطتش اص حذ طجیؼی هی ضَد.

 ام اس ای ستَى فمشات

ضٌبختِ ضذُ ای ٍجَد ًذاسد اهب دس ّوِ هَاسد روش ضذُ ثِ

درمان
گلیي ثبسُ دسهبى لطؼی ًذاسد اهب ساّْبیی ٍجَد داسد

عالیم
ال ثب ثی حسی ٍ ضؼف دس پبّب ضشٍع
ػالین گلیي ثبسُ هؼوَ ً
هی ضَد( .هوىي است احسبس گضگض ضذى ٍجَد داضتِ
ثبضذ) ًطبًِ ّب اغلت دس ػشض هذت ووی حذٍد چٌذ سٍص یب
چٌذ ّفتِ ثِ لسوت ّبی ثبالیی ثذى وطیذُ هی ضَد .
ثبصٍّب ٍ اًذام فَلبًی ضؼیف ٍ ثی حس هی ضًَذ  .گبّی
اٍلبت ضؼف آى لذس ضذیذ است وِ ثیوبس اصالً لبدس ثِ ساُ
سفتي ًیست ٍ ّوچٌیي هوىي است ثِ فلجی وبهل هٌجش

اًجبم هی ضَد .سطین غزایی ثبیذ پشوبلشی ٍ پش پشٍتئیي
ثبضذ تب لذست ػضالتی حفظ ٍ ثبصسبصی ضَد .هوىي
است غزا ثب حجن ون ٍ دس دفؼبت صیبد تجَیض ضَد .
 دس صَست ثشٍص ضؼف ػضالت تٌفسی جْت حوبیت اص
ٍضؼیت تٌفس اص دستگبُ تٌفس هصٌَػی استفبدُ
ضَد.
 ثشای ووه ثِ حفظ لذست ٍ اًؼطبف پزیشی ػضالت
فیضیَتشاپی تجَیض هی ضَد.

پیش آگهی
هذت صهبى ٍ پیص اگْی ثیوبسی دس افشاد هختلف هتفبٍت

طَس حتن اختالل دسػولىشد سیستن ایوٌی ٍجَد داسد  .ایي
ثیوبسی ٍاگیش ًذاسد.

دس ایي سٍش دسهبًی خَى فشد اص طشیك لَلِ ای ٍاسد یه

وِ ػالئن سا ثْجَد هی ثخطذ وِ ػجبستٌذ اص :

هی ثبضذ .فلج هؼوَالً

 10سٍص پس اص اثتال ثِ یه ػفًَت

ٍیشٍسی دستگبُ گَاسش یب دستگبُ تٌفس اتفبق هی افتذ.
حذٍد ّ 4فتِ ضؼف ػضالت تطذیذ هی یبثذ ٍ ّ 2فتِ پس اص
ایي وِ ضؼیف تش ضذى ػضالت هتَلف ضذ ػالئن ثْجَدی

 تسریق ایمنوگلوبولین وریدی:

ظبّش هی ضًَذ .ثْجَدی وبهل طی چٌذ ّفتِ تب چٌذ هبُ دس

ایي داسٍ اص جٌس پشٍتئیي است ٍ سیستن ایوٌی سا

ثیص اص  95دسصذ ثیوبساى اتفبق هی افتذ .ثؼضی اص افشاد تب

دسثشاثش حوالت آًتی ثبدی ّبی هْبجن هحبفظت هی

هبّْب ضؼف داسًذ ٍ دس هَاسد ووی ایي ضؼف تب سبل ّب ثبلی

وٌذ.

هی هبًذ ،دس اًذوی اص افشادی ّشگض لذست ػضالتطبى ثش ًوی

 پالسما فرزیس :

گشدد .گبّی اٍلبت ایي سٌذسم ثؼذ اص اٍلیي حولِ دٍثبسُ ػَد
هی وٌذ( .ووتش اص  5دسصذ)

مراقبت از خود :
 استفبدُ اص حوبم آة گشم ،ویسِ آة گشم ٍ هبسبط

مركسآموزشي درماني نمازي

ثشای جلَگیشی اص سفتی ٍ خطىی ػضالت ٍ دسد

واحد آموزش ضمن خدمت

هفیذ است.

سندرم گلین باره

 ثشای جلَگیشی اص آسیت ،لجل اص حوبم یب
ضستطَی خَد ،یه ًفش دهبی آة سا وٌتشل وٌذ.
آة ثسیبس سشد یب داؽ هوىي است هَجت
سَختگی ضَد.
 اص هصشف سیگبس ٍ الىل خَدداسی ضَد.
 اص غزاّبی حبٍی پشٍتئیي ٍ وبلشی ثبال استفبدُ
ضَد .هبّی ،هشؽ ،سَیب ،سٍغي هبّی ،سٍغي
صیتَى ،سجضیجبت تبصُ ،جَ ،رست ،لبسچ ،تخن
هشؽ ،سیت صهیٌی ،تَت فشًگی ،ویَی هی تَاًذ
هفیذ ثبضذ.
 حذالل  8لیَاى هبیؼبت دس سٍص ًَضیذُ ضَد صیشا اص
یجَست جلَگیشی هی وٌذ.
 پی گیشی دلیك ثشًبهِ فیضیَتشاپی سجت هی ضَد
لذست ػضالًی سشیؼتش ثْجَد یبثذ.
 هطبٍسُ ثب یه سٍاًطٌبس ثِ سبصگبس ضذى ثب ضشایط
ثیوبسی ٍ صًذگی هطلَة ووه هی وٌذ .
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