سیزپَستی ایجبد ضذُ ٍ ثیطتز رٍی لسوت های

تعزیف:

پبییٌی پبها هطبھدُ هیطًَذ

ًَعی اختالل غیزهسزی در لختِ ضذى خَى است .افزادی
وِ هجتال ثِ ایي ثیوبری ّستٌذ ثِ سبدگی دچبر وجَدی ٍ



خًَزیشی هیطَىد .ایي ثیوبری ثِ ًبم ون خًَی تزٍهجَ سیتَ

ثزیذگیھا ٍ سخنھای وَچىی وِ ثِ سختی لختِ
هیطًَذ ٍ خًَزیشیطبى دیز هتَلف هی ضَد

پٌی( آی تی پی) ضٌبختِ هیطَد .تعذاد پالوت ّب ثِ طَر


هعوَل ووتز اس  20000است  .تَلیذ آًتی ثبد ی ضذ پالوتی
یوبری
ثِ دٍ ًَع حبد ٍ هشهي اًجبم می ضًَذ  .در ًَع حبد ة



هعوَال ثب درهبى ثْجَد وبهل هی یبثذ ٍلی در ًَع هشهي می

خًَزیشی ثی دلیل در ثیٌی ٍ دهاى
هطبھدُ خَى در ادرار ،هذفَع یب استفزاغ

تَاًذ تب چٌذ سبل تذاٍم یبثذ ضىل حبد ةیوبری هعوَالً ثِ
دًجبل عفًَت تٌفسی ٍیزٍسی

تطخیع:
ٌَّس آسهبیطی ثزای تطخیع لطعی آی تی پی ٍجَد
ًذارد ٍ تطخیع ثیوبری ثِ رٍش حذفی اًجبم هیطَد.
یعٌی پشضه ثب اًجبم آسهبیطبتی علتْبی دیگزی وِ ثبعج

ثب ةیوبری ّب ی دٍراى

وبّص پالوت هیطًَذ را وٌبر هیگذارد .اگز دلیل دیگزی

وَدنی هبًٌذ سزخه  ،اٍر یَى ٍ غیزُ ثزٍس م ی وٌذ .

ثزای وب ّص تعذاد پالوت یبفت ًطذ ،ثیوبری آی تی پی

ضبًس هشهي ضذى ةیوبری در هَارد اثتال ی جٌس هًَج ٍ

تطخیع دادُ هیطَد..

سي ثبال ی  9سبل ةیطتز است .ثزٍس ا یي ةیوبری ثِ دًجبل
تشریك ٍاوسي ّب ی ٍ یزٍسی سًذُ ضعیف ضذُ ىیش اهىبى
پذیز است.

علل:
علّت لطعی ثزٍس آى ًبضٌبختِ است .در ثزخی هَارد ایي
ثیوبری ثِ دًجبل عفًَت

ٍاوسیٌبسیَى ،هسوَهیت ھا یب ثِ ھهزاُ ثیوبریھای دیگز

عالئن :


وجَدی ّب ی هتعذد ٍ غیزطجیعی وِ ثِ سبدگی
ایجبد هیطًَذ.



ھای ٍیزٍسی یب ثبوتزیبیی،

هبًٌذ لَپَس یب ایذس ظبھر هیطَد ھًگبهی ثزٍس هیىٌذ وِ
سیستن اینًی پالوت ھا را عَاهل هْبجن خبرجی تلمی
هیىٌذ ٍ ،آًْب را در طحبل اس ثیي هیجزد .پالوتھا ھًگبم

ایجبد لىِھای وَچه ثٌفص هتوبیل ثِ لزهش رٍی

عجَر اس طحبل تَسط هبوزٍفبصھا «خَردُ» هیطًَذ ٍ اس ثیي

پَست .ایي لىِ ھا در احز خًَزیشیھای وَچه

هیزًٍذ .تمزیجبً ًیوی اس هَارد ثیوبری در وَدوبى ثزٍس
هیىٌذ

خطزًبن تز یي عبرضِ ا یي ةیوبری خًَز یشی است  70الی
یوبراى ثْجَدی خَد ثِ خَدی داضتِ اًذ.
 90درغذ ة

درهبى:
خونریسی
شدید
هنگام
قاعدگی

وٌتزل اٍلیِ ا یي ةیوبری حوب یتی می ثبضذ .ثب ٍجَد ی وِ
یوبری خَد هحذٍد ضًَذُ است ٍلی در اغلت ةیوبراى وِ
ة
ضوبرش پالوت پب ییي است ،خًَز یشی فعبل ظبّز می ضَد.

خونریسی
از لثه

خونریسی از
بینی

لذا ا یجبد هحذٍد یت حزوتی ثزای افزاد خػَغب وَدوبى
در ةیوبرستبى اًجبم م ی ضَد  .وَرتیىَاستزٍئیذّب ثزا ی

هزوشآهَسضی درهبًی ًوبسی

ی ی اًذ هفیذ است  .در
وَدوبىی وِ در خطز جذ ی خًَز س

ٍاحذ آهَسش ضوي خذهت

هَارد هشهي وِ توب یل ثِ خًَز یشی س یبد می ضَد ٍ سًذيی
ثیوبر در هعزؼ تْذ یذ لزار می يیزد ثزداضتي طحبل ووه
وٌٌذُ خَاّذ ثَد ثعذ اس ثزداضتي طحبل

آی تی پی

 60تب  80درغذ

ثیوبراى تعذاد پالوت طتیعی حیذا می وٌٌذ درهبى ثب گبهب
گلَثَلیي جْت افشا یص پالوت در ًَع هش

هي ةیوبری

هَفكیت آمیش ٍلی هَلت هی ثبضذ در ًَع هشهي هػزف
ٍیتبهیي ث ثبعج افشا یص پالوت می ضَد ثزا ی وبّص درد
یوبراى استبمیٌَفي تَظیِ می ضَد.
ایي ة
آی تی پی یه هسئلُ خبًَادگی است  .اس ایي رٍ فزسًذاى
ٍ دیگز افزاد خبًَادُ هیجبیست تب حذ اهىبى در جزیبى
ثیوبری لزار گزفتِ ٍ آگبّی السم را ثِ دست آٍرًذّ .زچٌذ
هوىي است درن ایي هَضَع ثزای وَدوبى ون سبل وِ
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وزدُ است هطىل ثبضذ .ثسیبری اس ٍالذیي وَدوبى هجتال

ITP available from:

2-

ثِ ای تی پی هعتمذًذ تطَیك وَدوبى ثِ ثیبى احسبسبت،
آى ا حذالل یىجبر در
ٍ اختػبظ دادى سهبًی ثِ ّز یه اس ُ
ّفتِ ٍ غحجت وزدى ثب آ ًْب ثِ دٍر اس افزاد دیگز خبًَادُ
هفیذ است

=http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid
78685&consultationid=730425
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