ثیوبسی ٍیلسَى یک ًمع طًتیکی هغلَة هی ثبضذ .دس

لشصش دست ،اختالل دس غحجت کشدى ،هطکالت

ثیوبسی طًتیکی هغلَة ،پذس ٍ هبدس ّشدٍ ًبلل ثیوبسی

تحػیلی ،اختالل دس ًَضتي ،اختالالت سفتبسی ٍ

هی ثبضٌذ .اهب ثِ ثیوبسی هجتال ًیستٌذ .ثیوبسی ٍیلسَى

سٍاًی هثل تحشیک پزیشی ٍ خطن غیشلبثل کٌتشل

کجذ ،کلیِ ،چطن ،سیستن هغضٍاػػبة ،دس هَاسد ًبدستش
هفبغل ،استخَاى ،غذد ٍ للت سا دسگیش هی کٌذ .ضیَع
ثیوبسی یک ًفش دس  30/000تب 40/000تَلذ است ٍ دس غَست
ػذم دسهبى ،کطٌذُ هی ثبضذ .خَضجختبًِ ،اهشٍصُ سٍش
ّبی هَثشی ثشای تطخیع ٍ کٌتشل ثیوبسی ٍجَد داسد.

ثخػَظ دس دٍساى ًَجَاًی هی ثبضذ.

عالئم بیماری
ػالئن دس افشاد هختلف ثش اسبس هحل دسگیش ضذُ هتفبٍت
هی ثبضذ ٍ دس ثیطتش هَاسد ،ثؼذ اص

 5سبلگی ثشٍص هی

 عالئم دیگر شامل :
 تطکیل یک حلمِ اعشاف لشًیِ ثِ ػلت سسَة

ًوبیذ .هؼوَالً ػالئن کجذی تب لجل اص  30سبلگی ثشٍص هی

هس (هػشف داسٍّبی دفغ کٌٌذُ هس ثبػث ًبپذیذ

 علت بیماری:

کٌذ ٍلی ػالئن ػػجی ٍ سٍاًی ثیي اٍلیي تب پٌجویي دِّ

ضذى ایي حلمِ هی ضَد).

ّش فشدی سٍصاًِ یک تب  3هیلی گشم هس ،اص عشیك غزا

صًذگی ثشٍص هی کٌذ.

 آة هشٍاسیذ ثِ ػلت سسَة هس دس ػذسی چطن

دسیبفت هی کٌذ .ثؼضی اص غزاّب هثل غذف ،جگش ،لبسچ،
ضکالت ٍ هغضّب سشضبس اص هس ّستٌذ.

 50دسغذ هس

 عالئم کبذی

دسیبفت ضذُ اص عشیك هؼذُ ٍ سٍدُ جزة ٍ سپس ٍاسد

 ثضسگ ضذى کجذ

جشیبى خَى هی ضَد ٍ ًْبیتبً اص عشیك ٍسیذ کجذی ٍاسد

ّ پبتیت

سلَل ّبی کجذی هی ضَد ٍ دس سلَلْبی کجذی ثِ غَست

ً بسسبیی کطٌذُ کجذ

ّبی هختلف تجذیل هی ضَد .ثخطی اص هس دس سلَلْبی
کجذی غشف تَلیذ آًضین هی ضَد ،ثخطی دیگش ثِ
پشٍتئیي هی چسجذ ٍ ثخطی دیگش ثذسٍى غفشا تشضح هی
ضَد ٍ سپس اص عشیك هذفَع دفغ هی ضَد.
دس ثیوبسی ٍیلسَى دٍ ضکل آخش دچبس اضکبل هی ضَد ٍ
ایي اضکبالت هٌجش ثِ تجوغ هس دس سلَل ّبی کجذ هی
ضَد .دس هشحلِ ثؼذی ثیوبسی ،هس ػالٍُ ثش کجذ دس اًذام

 سیشٍص
 صسدی

ً بسسبیی کلیِ
 اختالالت لبػذگی
 ثِ تبخیش افتبدى ثلَؽ
 دس هَاسد ثسیبس ًبدس دسگیشی هفبغل ٍ کن کبسی
غذُ پبساتیشٍئیذ

 تشخیص
دس ساثغِ ثب ّشکذام اص ػالئن فَق ثبیذ احتوبل ثیوبسی

 جوغ ضذى هبیغ دس فضبی ضکن (آسیت)

ٍیلسَى دس ًظش گشفتِ ضَد.

ٍ سم

ثْتشیي آصهبیص تطخیػی دس ثیوبسی ٍیلسَىً ،وًَِ

 خًَشیضی اص ٍاسیس هشی

ثشداسی اص کجذ ٍ ثشسسی هیضاى هس دس سلَل ّبی کجذی

 هطکالت اًؼمبد خَى

هی ثبضذ.

ّبی دیگش هثل کلیِ ،هغض ٍ لشًیِ چطن سسَة هی کٌذ.
ّوچٌیي گبّی هس ثِ غَست ًبگْبًی اص کجذ آصاد هی ضَد

 عالئم مربوط به درگیری سیستم

ٍ ثبػث ثشٍص آسیت ضذیذ دس کجذ ،کلیِ ٍ گلجَل ّبی لشهض

مغسواعصاب

خَى هی ضَد.

ایي ػالئن هؼوَالً ثِ سختی تطخیع دادُ هی ضًَذ ٍ
ضبهل هَاسد صیش هی ثبضٌذ:

 نکته :

تست ّبی غشثبلگشی جْت توبم اػضبء

خبًَادُ ایي ثیوبساى ثبیذ اًجبم ضَد ٍ دس غَست تطخیع
ثیوبسی ٍیلسَى ،لجل اص ثشٍص ػالئن ثبیذ دسهبى آغبص ضَد.

هثل جگش ،غذف ،هغضّب ٍ ضکالت ًجبیذ خَسدُ ضًَذ .دس
استجبط ثب سطین غزائی ثبیذ ثب یک هتخػع تغزیِ هتجحش
هطَست کٌیذ.
دس غَست ضکست دسهبى ٍ دس هَاسد ًبسسبیی ضذیذ کجذ،
مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

ثبیذ پیًَذ کجذ اًجبم ضَد.

 درمان
 داسٍ دسهبًی

 پیش آگهی

جْت پیص گیشی اص تجوغ هس ٍ ثشٍص ػَاسؼ ًبضی اص آى،

پیطشفت ثیوبسی ثستگی ثِ صهبى ضشٍع داسٍ ٍ پبسخ ثذى

داسٍّبی دفغ کٌٌذُ هس تجَیض هی ضًَذ .ایي داسٍّب ثِ

ثیوبس ثِ داسٍّبی دفغ کٌٌذُ هس داسد .خَضجختبًِ ایي

هس هی چسجٌذ ٍ دفغ آى سا اص ثذى تسْیل هی کٌٌذ.

داسٍّب دس سغح لبثل تَجْی اص ثشٍص ػَاسؼ پیص گیشی

ّضاساى ثیوبس ٍیلسَى دس دًیب ثب استفبدُ غحیح ٍ دلیك اص

هی کٌذ ٍ ثیوبس ثب هشاػبت دلیك ٍ غحیح سطین غزائی ٍ

ایي داسٍّب سالهت خَد سا دس سغح ٍسیؼی حفظ کشدُ اًذ.

داسٍئی هی تَاًذ یک صًذگی سبلن ٍ هفیذ داضتِ ثبضذ.

حتی گبّی هَاسد ثب ٍجَد ثشٍص ػَاسؼ ثیوبسی ،داسٍ

 نکته :دس غَستیکِ تػوین گشفتِ ایذ ،ثچِ داس ضَیذ ثب

دسهبًی ثبػث اص ثیي سفتي ػالئن هی ضَد.

هطبٍس طًتیک هطَست کٌیذ.

بیماری ویلسون چیست ؟

ضبیبى رکش است کِ ایي داسٍّب ثبیذ ثشای ّوِ ػوش ٍ تحت
ًظش پضضک هػشف ضًَذ ،دس غیش ایي غَست ثیوبس ثِ
ػَاسؼ کطٌذُ هجتال خَاّذ ضذ.

PT-HO-38

ّوچٌیي دس ثؼضی هَاسد عجك ًظش پضضک تشکیجبت سٍی

گردآوری :

تجَیض هی ضَد .ایي داسٍ ًیض هبًغ اص جزة هس غزا دس
سٍدُ هی ضَد .گبّی پس اص کٌتشل ثیوبسی ،عجك ًظش
پضضک ،دسهبى فمظ ثب ایي داسٍ اداهِ پیذا هی کٌذ.

منابع:
Textbook of

 سطین غزائی
هیضاى هس دسیبفتی اص عشیك غزا ،ثبیذ ثِ یک هیلی گشم
دس سٍص کبّص دادُ ضَد ٍ دس ٍالغ غزاّبی سشضبس اص هس
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