گاالكتوزمي چيست؟
گبالمتَسهيب اختاللي است مِ ثبعج افشايش سطح ًَعي
قٌذ در ثذى هيشَد ايي قٌذ گبالمتَس ًبم دارد.گبالمتَس
اغلت اس قٌذ هَجَد درشيزمِ المتَس ًبهذاردثَجَدهيآيذ.
المتَس درتوبهي غذاّبي حبٍي شيزحيَاًبت يبفت

آسهبيش خَى قبثل شٌبسبيي است.گبالمتَسهيب يل
ثيوبري ارحي است.ايي ثيوبري اس ٍالذيي ثِ فزسًذاى
هٌتقل هي شَد.ثِ طَر ٍراحتي در مَدك ثبقي هي
هبًذٍ،ثبرشذ مَدك اس ثيي ًويزٍد گبالمتَسهيب هسزي
ًيست ٍثِ ديگز مَدمبى هٌتقل ًخَاّذ شذ.

هيشَد.المتَس درشيزهبدرٍدر ثسيبري اسشيزخشنْب ٍجَد
دارد.مَدمبى هجتالثِ گبالمتَسهيب ،سطح گبالمتَس در ثذى
آًْب افشايش هيبثذ .افشايش سطح گبالمتَس هي تَاًذ ثبعج

چه غذاهايي مي توان به كودك مبتال به
گاالكتوزمي داد؟

آسيت ثِ هغش،چشن،مجذ يب مليِ شَد.ايي آسيجْب ثَسيلِ
مبّش سطح گبالمتَس دررصين غذايي قبثل مٌتزل است.

درمان گاالكتوزميا چگونه است؟

چگونه متوجه ابتال كودك به گاالكتوزميا
مي شويم؟

ثيوبري ثَسيلِ رصين غذايي قبثل درهبى است.ايي
رصين،رصين غذايي هحذٍد مٌٌذّي گبالمتَس ًبهيذُ هي
شَد.ثيوبري هشثَر ثبعج هشنالت هغشي،چشوي،مجذي
ٍمليَي هيشَد .ايي هشنالت در مَدمبًي مِ رصين
هٌبست غذايي را ثالفبصلِ ثعذ اس تشخيص آغبس مزدُ
ٍتحت درهبى ثَدّبًذ موتز هشبّذُ هي شَد.

غذاي مَدك شوب شيز خشل فبقذ المتَس است.ايي شيز
خشنْب ثِ تٌْبيي توبم هَاد غذايي هَرد ًيبس ثزاي رشذ
مَدك در شش هبُ اٍل سًذگي را تأهيي خَاّذ مزد.
ثسيبري اس غذا ّب ثزاي ايي مَدمبى ثال هبًع است.فزد
هجتال ثِ ايي ثيوبري ثب اطويٌبى خبطز هيتَاًذ اس گَشت
هزغ ٍ تخن هزغ استفبدُ مٌذ ّ.وچٌيي استفبدُ اس هيَُ
ّب  ،سجشيجبت ،حجَثبت  ،چزثيْب ٍ ثسيبري اس ًبًْب ثزاي
آًْب هشنلي ايجبد ًخَاّذ مزد.افزاد هجتال ثِ گبالمتَسهيب

مَدمبى هجتال در ٌّگبم تَلذ ثِ ًظز سبلن هيزسٌذ،اهبپس

ًويتَاًٌذ اس شيز ٍ هحصَالت لجٌي هبًٌذ شيز

اس چٌذًَثت تغذيِ ثب شيز،عاليوي ّوچًَبستفزاغ،اسْبل

هبدر،ثستٌي،پٌيز ،هبست،مزُ،خبهِ ٍ ديگز غذاّبيي مِ

ٍمبّش ٍسى در آًْب هشبّذُ هيشَد .گبالمتَسهيب ثَسيلِ

حبٍي شيز است استفبدُ مٌٌذ.

ٍالذيٌي مِ ًبقل ثيوبري ّستٌذ در ّز ثبرداري احتوبل

آيا كودكان گاالكتوزمي رشد طبيعي
خواهند داشت؟

هجتال شذى فزسًذشبى ثِ ايي ثيوبري  %25هيجبشذ.

مَدمبًي مِ تحت رصين هحذٍد مٌٌذُ گبالمتَس

مركسآموزشي درماني نمازي

ّستٌذ،رشذ فيشيني هٌبست دارًذ.سزعت رشذ ثستگي ثِ

واحد آموزش ضمن خدمت

الگَي خبًَادگي قذ ٍ ٍسى ٍ ّوچٌيي دريبفت هقبديز

?گاالکتوزم

مبفي پزٍتئيي ٍ مبلزي دارد.مَدمبى تحت درهبى عوَهبً
سبلن ّستٌذ اهب هوني است ثزخي اس آًبى عليزغن
پيگيزي درهبى ،هشنالت يبدگيزي يب تنلن داشتِ ثبشٌذ ٍ
در حبل حبضز ًويذاًين چزا ثزخي اس ايي مَدمبى ًسجت
ثِ ثقيِ هشنالت ثيشتزي دارًذ.

وراثت گاالكتوزميا چگونه است؟
ايي ثيوبري ارحي است ٍ ثِ عجبرت ديگز ايي ثيوبري اس
ٍالذيي ثِ فزسًذاى هٌتقل هيشَدّ.زشخص داراي دٍ
سزي هختلف صى است مِ يل سزي اس پذر ٍ يل سزي

منابع:

اس هبدر ثِ ارث هيجزدٍ.الذيٌي مِ مَدك هجتال ثِ

-1پرستاري كودكان مارلوترجمه سونيا آرزومانيانس

گبالمتَسهيب دارًذ ّ،زمذام يل صى هعيَة ٍ يل صى

-2نلسون نوزادان 2009

سبلن دارًذ ٍ ًبقل ًبهيذُ هيشًَذ.سطح آًشين در افزادًبقل
ثِ گًَِ ايست مِ اس تجوع گبالمتَس در ثذى آًْب
جلَگيزي هينٌذ.مَدك هجتال دٍ صى هعيَة را اس ٍالذيي
خَيش دريبفت هينٌذ.
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