 عالئم ایه بیماری چیست ؟
 آتزسی مجاری صفزايی چیست ؟

ْی وٙذ  ٚوٓن ٔیىٙذ وٙذ تا س٘ذيی نیفیت تٟتزی تزای

ٔؼٕٛالً ٘ٛساد در اتتذا سآِ است ٚاغّة ػالئٓ

تچ ٝداضت ٝتاضذ

یه تیٕاری پیطز٘ٚذٔٚ ٜشٔٗ وثذی است و ٝدر ٔذت

تیٗ ٞفت ٝد ْٚتا دٔ ٚاٍٞی تِٛذ ظاٞز ٔی ضٛد .

ایٖ رٚش ٞا ػثارتٙذ اس:

وٛتاٞی تؼذ اس تِٛذ وٛدن ظاٞز ٔی ضٛد .

ػالئٓ ضأُ

.1کاسایی

ِٞ ِٝٛای داخُ ٚخارج وثذ ٔجاری صفزاٚی ٘أیذٔ ٜی
ضٛد  .درحاِت طثیؼی ایٗ ِٞ ِٝٛا اجاسٔ ٜی دٙٞذ وٝ

 سردی پٛست
 ادرار تیزٜ

در صٛرتی و ٝا٘سذاد ٔجار ی در خارج وثذ است ،جی٘ٚذ
رٚد ٜتار ین تا اتصاَ ٔجار ی صفزا ٚی ت ٝرٚد ٜوٛچه

ٔایغ تِٛیذ ضذ ٜتٛسیّ ٝوثذ و ٝصفزا ٘أیذٔ ٜی ضٛد

ٔ ذفٛع سفیذ رً٘

داخُ رٚد ٚ ٜوّیٞ ٝا تزضح ض٘ٛذ  .صفزا تٞ ٝضٓ غذا

ٔ ؼذٔ ٜتسغ  ٚتزآٔذٜ

وٕه ٔی وٙذ ٛٔ ٚاد اضافی و ٝتٛسط وثذ تِٛیذ ٔی ضٛد

 واٞص ٚسٖ

ٞفتًی صٛرت يیرد سالٔت وُی را تزا ی چٙذ ساَ تٝ

ت ٝرٚدٞ ٜا  ٚوّیٔ ٝی ریشد تا اس تذٖ دفغ ض٘ٛذ.

 راٌ َای تشخیص بیماری چیست ؟

وٛدن تزْی ٌزدا٘ذ.

در آتزسی ٔجاری صفزاٚی ٔ،جاری صفزاٚی و ٝت ٝوثذ

ٔؼای ٝٙتٛسط پشضه  ،ا٘جاْ آسٔایص ٞای وثذی

ٔی آیذ تست ٝاست  ٚ .صفزا ٕ٘ی تٛا٘ذ اس وثذ خارج ضٛد

،سٌ ٛ٘ٛزافی  ،اسىٗ وثذ  ٕٝ٘ٛ٘ ،تزداری اس وثذ

ٚتاػث آسیة ت ٝوثذ ٔی ضٛد  ٚرٚی تمی ٝفؼاِیت ٞای

ٔستكیٔاً ت ٝرٚد ْ ٜیسز ْی ٌزدد .اٌز ا یٖ وار لثُ اس 8
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در صٛرتی و ٝاضىاَ در ٔجار ی صفزا ٚی داخُ وثذ ی
تاضذ  ٚای ػُٕ تا رٚش اٛٔ َٚفك یت آْ یس ٘ثاضذ وثذ

تذٖ اس جّٕ ٝجذب ٚیتأیٗ ٞای ٔحّ َٛدر چزتی(آ ،دی،

آسیب د ید ٜتا ید تزداضت ٝضٛد  ٚین وثذ ای لسٓتی اس

وا  ٚای ) تأثیز ٔی ٌذارد .

ین وثذ جذید جایٌش یٖ آٖ ْی ضٛد .تؼذ اس جزاحی ،وثذ

 علت ایه بیماری چیست ؟

جذید ضزٚع ت ٝوار ْ ی وٙذ ،أا تؼذ اس جی٘ٚذ تچٖ ٝیاس تٝ

ػّت آٖ ٘اضٙاخت ٝاست  .ػّت ص٘تیىی ٘ ٓٞذارد  .دارٚ

دارٞٚایی دارد ؤ ٝا٘غ پس سدٖ ج ی٘ٚذ ضٛد  ٚوٛدن

ٞایی ؤ ٝادر در ط َٛتارداری ٔی خٛرد  ٓٞدر ایجاد ایٗ
تیٕاری تأثیزی ٘ذارد .

ا٘جاْ ْی يیرد و ٝاس طز یق ا یٖ ػُٕ ٔسیر تخُی ٜصفزا

ٔىزراً تاید تحت ٘ظز پشضه ٔؼاِج تاضذ.
 در مان بیماری چیست ؟

ی کًدک مبتال بٍ اوسذاد مجاری صفزايی
 تغذ ٌ

ا٘سذاد ٔجار ی صفزا ٚی ین ٔطىُ تزٌطت

ی ا یٖ بیٔاراٖ لثُ اس ا ی٘ى ٝتحت ػُٕ جزاح ی لزار
تغذ ٜ

ی است ٜ .یچ درٔاٖ دارٚئی تزا ی تاسوزدٖ
٘اپذ ر

يیر٘ذ ٔطىُ است .چ ٖٛصفزای وافی تٝ

ٔسیر تست ٝضذ ٜای تاس وزدٖ ٔسیر جذ ید ٚجٛد

رٚدٞ ٜا ٘ٓی رسذ ٞ ٚضٓ ٔٛاد غذایی ت ٝسختی صٛرت

٘ذارد .در تؼض ی اس ٔٛارد و ٝآس یب وثذ ی وٓ

ْی يیرد ٕٞ .چٗیٖ ت ٝػّت ػّٕىزد ٘أٙاسة وثذ دفغ

تاضذ تاس وزدٖ ٔس یر ٔجزا وٕه ت ٝدفغ صفزا

پزٚتئیٖ  ٚ ٚیتاْیٖ در ا یٖ بیٔاراٖ ٚجٛد دارد .ت ٓٞ ٝیٖ
دَیَ وٛدن تا ید رص یْ غذا یی خٛب ٔ ٚتؼادَ در یافت

ٕ٘اید و ٝایٖ رصیْ تاید غٗی اس ٚیتاْیٖ  ٚتزی ٌُیسز ید تا

 تغذی ٝتا ضیز ٔادر ٔٚصزف ٚیتأیٗ ٞا

س٘جیرٔ ٜتٛسط و ٝتزا ی ٞضٓ ٖیاس ت ٝصفزا ٘ذارد ،تاضذ.

ت ٝرضذ تٟتز وٛدن وٕه ٔی وٙذ

در ضٕٗ تا یستی اس ٔصزف ٔا یػات پز واِز ی (تسیار
شیر یٖ ) خٛدداری ضٛد.
ی لزار
تٓٞ ٝیٖ دَیَ وٛدن تا ید تحت ٘ظز ٔتخصص تغذ ٜ
يیرد  .تؼذ اس ػُٕ جزاحی رصیْ غذایی وٛدن ت ٝسٕت
رصیْ غذا یی ٔؼَٕٛی تز ْ ی ٌزدد ،أا ٛٙٞس ٕٔىٗ است

 حٕاْ ٚضستطٛی ٔزتة وٛدن اس
آسیة ت ٝپٛست جٌّٛیزی ٔی وٙذ
 اس خطه ٍ٘ ٝداضتٗ پٛست خٛدداری
وٙیذ .
 در صٛرتیى ٝوٛدن تة وزد یا رً٘

ٖیاس ت ٚ ٝیتاْیٖ بیضتز ی ٚجٛد داضت ٝتاضذ .تذ یٖ ٔٙظٛر

ٔذفٛع وٛدن سفیذ رً٘ ضذ تالفاصّٝ

تاید تا پشضه ٔطٛرت ضٛد.

تایذ ت ٝپشضه ٔزاجؼ ٝوزد .

تًصیٍ َا :

 در صٛرت ٞزٌ ٝ٘ٛتزضحات چزوی اس ٔحُ سخٓ
یا تة حتٕاً ت ٝپشضه ٔزاجؼ ٝوٙیذ
ٔ صز ف دارٞٚا طثك دستٛر پشضه ضزٚری است
ٔ زاجؼ ٝت ٝپشضه جزاح  ٚپشضه ٔتخصص ٚارش
وٛدواٖ ضزٚری است
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