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 راهنوای بیوار

سزطاى تخوذاى 

 بیواریشزح 

  سططبى تروساى ّوبى ضضس غیططجیعی ذبضج اظ کٌتطل

تروساًْب . سلَلْبی هَجَز زض یک یب ّط زٍ تروساى است

آًْبٍظیفِ . زٍغسُ کَچک،ٍاقع زضزٍططف ضحن هیجبضٌس

تَلیسَّضهًَْبی جٌسی ظًبًِ ٍشذیطُ ٍآظازسبظی ترن ضا ثِ 

 .عْسُ زاضًس

  سططبى تروساى هعوَال تب ظهبًی کِ زض ضکن ٍ لگي پرص

ًطَز تطریص زازُ ًویطَز ٍ اگط ثِ  ایي هطحلِ ًیع ثطسس 

زض صَضت تطریص ثِ . زضهبى آى ثسیبض سرت ذَاّس ثَز

هَقع سططبى تروساى زض هطاحل اٍلیِ، هیتَاى اظ پیططفت ٍ 

 . پرص ثیوبضی جلَگیطی ًوَزُ ٍ آى ضا زضهبى کطز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هزاحل سزطاى تخوذاى 

 سططبى زض یک یب زٍ تروساى یبفت هیطَز: هزحله اول . 

 سططبى ثِ زیگط ثرطْبی لگي گستطش پیسا : هزحله دوم

 .هیکٌس

 سططبى ثِ زضٍى اجعای ضکوی گستطش پیسا : هزحله سوم

 .هیکٌس

 سططبى ثِ ذبضج اظ ضکن گستطش هییبثس: هزحله چهارم . 

  عالئن 

 :عالئن سططبى تروساى ضبهل هَاضز ظیط است

-سططبى تروساى زض هطاحل اٍلیِ ثِ ًسضت زاضای عالئن هی

ثبضس ایي سططبى حتی زض هطاحل پیططفتِ ذَز ًیع عالئن 

ثسیبض کوی ایجبز هیکٌس کِ ایي عالئن اغلت ثب عالئن 

 .یجَست یب سٌسضم ضٍزُ تحطیک پصیط اضتجبُ گطفتِ هیطًَس

 ًفد هکطض 

 زضززضضکن یبلگي 

 هطکل غصاذَضزى ٍیب احسبس سیطی سطیع 

  هطکالت ازضاضی هبًٌسًیبظفَضی ثِ ازضاضکطزى ٍازضاض

 ثیطتطاظحسهعوَل

  اظ زست زازى سطیع ٍظى 

 تغییطات زض ٍضعیت عوَهی هعاجی هبًٌس یجَست 

 علل شایع و عواهل خطز 

  هترصصبى زلیل اصلی اثتال ثِ سططبى تروساى ضا ًویساًٌس

اهب ثط ایي ثبٍضًس کِ تغییطات غًتیکی ًقص هْوی ضا زض ایي 

ثیوبضی ایفب هیکٌس اظ ایٌطٍ اگط سبثقِ ثیوبضی زض ذبًَازُ 

 .زاضتْبیس، ذطط اثتال افعایص هییبثس

  احتوبل اثتال ثطای ظًبًی کِ زٍضاى یبئسگی ذَز ضا پطت سط

ِ اًس افعایص هییبثس  .گصاضت

 ایي سططبى زض ّط سٌی هیتَاًس ضخ زّس اهب ثیطتط زض : سي

 . سبلِ ضخ هیسّس60 تب 50ظًبى 

 ّطگع ثبضزاض ًطسى 

  زضهبًْبی هطتجط ثب ثبضٍضی 

  هصطف زذبًیبت 

  سٌسضم پلی کیستیک تروساى 

 زی .یَ.زستگبُ زاذل ضحوی یب آی 

 عوارض احتوالی 

عسم زضهبى سططبى تروساى هی تَاًس ثبعث ضَز کِ سططبى زض 

ّوچٌیي عسم اقسام ثِ هَقع ثطای . سبیط اعضب گستطش یبثس

 .زضهبى هی تَاًس هٌجط ثِ ًبثبضٍضی زض ظى ضَز

 تشخیص 

 تطریص زض اثتسا ثب هعبیٌِ لگي تَسط پعضک صَضت هی-

گیطز ثِ ایي صَضت کِ اثتسا ثرص ذبضجی اًسام تٌبسلی ثب 

زقت ثطضسی هیطَز، سپس پعضک ثب زٍ اًگطت ذَز اظ 

ططیق هقعس، ضحن ٍ تروساًْبی ضوب ضا ثب لوس کطزى 

پعضک ّوچٌیي ثب ٍاضز کطزى یک زستگبُ . ثطضسی هیکٌس

ثِ زاذل ٍاغى، ثِ هطبّسُ ٍ تطریص ًبٌّجبضیْبی زاذل 

 .ٍاغى هیپطزاظز
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 گبّی اٍقبت هوکي است تَزُ زاذل یب ضٍی :تصویزبزداری 

اسکي ضکن ٍ لگي .تی.تروساًْب اظ ططیق سًََگطافی یب سی

. الجتِ اغلت ایي تَزّْب سططبًی ًیستٌس. تطریص زازُ ضَز

-اًساظُ، ضکل ٍ سبذتبض تروساًْب ًیع اظ ططیق ایي تصَیط

 . ثطزاضیْب هطرص هیطَز

 آظهبیص ذَى ثطای تطریص ٍجَز پطٍتئیٌی :آسهایش خوى

 ثط سطح سلَلْبی سططبًی تروساى 125- ای- ثِ ًبم سی

 ًطبى زٌّسُ 125- ای- هیعاى ظیبز سی. اًجبم هی ضَز

ّطچٌس هیعاى ظیبز آى هیتَاًس ثط اثط . سططبى تروساى است

 . چطذِ قبعسگی، آًسٍهتطیَظ یب فیجطٍئیسّبی ضحوی ثبضس

 تٌْب ضاّی کِ پعضک ضا اظ ٍجَز سططبى :نوونه بزداری 

تروساى هطوئي هیکٌس، اًجبم ًوًَْجطزاضی ٍ آظهبیص ثبفت 

-ایي ًوًَِ. ًوًَِ ثطای هطبّسُ سلَلْبی سططبًی است

 گیطی اظ ططیق جطاحی صَضت هیگیطز

 درهاى 

 پعضک ّطچِ تَزُ . جطاحی اصلیتطیي ضٍش زضهبى است

سططبًی زض تروساى هطبّسُ کٌس ثطهیساضز ٍ ایي هیتَاًس 

ثِ هعٌی ثطزاضتي یک یب ّط زٍ تروساى، لَلْْبی فبلَح، 

ضحن، گطّْبی لٌفبٍی ٍ یک الیِ چطثی اظ ضکن ثبضس کِ 

ّوچٌیي جطاح . سططبى هعوَال ثِ آى گستطش پیسا هیکٌس

ضوب تب جبیی کِ ثتَاًس سلَلْبی سططبًی ضا اظ ضکن ضوب 

 .ذبضج هیکٌس

  پس اظ جطاحی اظ ضیوی زضهبًی استفبزُ هیطَز زض طی ایي

فطایٌس یک زاضٍی ضیویبیی ثِ زضٍى ضگْبی ضوب تعضیق 

 .هیطَز تب سلَل ّبی سططبًی ضا اظ ثیي ثجطز

  ظهبًی کِ اظ اثتال ثِ سططبى هطلع هیطَیس، احسبسبت ظیبزی

زض چٌیي هَاقعی . ضا تجطثِ هیکٌیس ٍ ًیبظ ثِ کوک زاضیس

صحجت ثب ظًبًی کِ هطکل ضوب ضا زاضًس، ثسیبض هَثط ذَاّس 

 . ثَز

 رصین غذایی و تغذیه 

  پس اظ تطذیص اظ ثیوبضستبى ثِ تَصیْْبی پعضک ذَز

 . زض هَضز ضیَّْبی صحیح تغصیِ عول کٌیس

 زض صَضتی کِ حس . اظ یک ضغین غصایی سبلن پیطٍی کٌیس

هیکٌیس اضتْبی چٌساًی ثطای ذَضزى ًساضیس سعی کٌیس 

ثِ جبی هصطف یک یب زٍ ٍعسُ غصایی سٌگیي، تعساز 

ٍعسّْبی غصایی ضا افعایص زازُ ٍ هیعاى غصا زض ّط ٍعسُ 

 . ضا کن کٌیس

  هَاز غصایی ثب پطٍتئیي ،کبلطی ٍ ٍیتبهیي ثبال ضا زض ضغین 

غصایی ذَز ثگٌجبًیس تب ثِ ایي تطتیت اظ کبّص اًطغی ٍ 

 . ٍظى ذَز پیطگیطی کٌیس

  ثطای حفظ اًطغی ٍ قسضت ذَز سعی کٌیس اظ کبّص ٍظى

 .پیطگیطی کٌیس

 ٍعسّْبی غصایی اصلی ذَز ضا ظٍزتط ثرَضیس. 

 

 

 هزاقبت 

 ثب صحجت کطزى . ثب ضرصی کِ زٍست زاضیس صحجت کٌیس

زض هَضز احسبسبت ذَز ثب زٍستبى، افطاز ذبًَازُ یب گطٍّْبی 

 .حوبیتی احسبس ثْتطی پیسا ذَاّیس کطز

 ثطای اًجبم کبضّبی ذَز اظ زٍستبى ٍ آضٌبیبى کوک ثگیطیس. 

 اّساف قبثل زستطس ٍ ٍاقع ثیٌبًِ ثطای ذَز تعییي کٌیس. 

  ثطای ذَز ٍقت ثگصاضیس، ثِ ذَز اّویت ثسّیس، ذَة غصا

ثرَضیس، آضاهص ذَز ضا حفظ کطزُ ٍ ثِ اًساظُ کبفی 

 .استطاحت کٌیس

 در چه شزایطی به پششک هزاجعه نواییذ؟ 

  زض صَضت ثطٍظ عالئن سططبى تروساى ٍ ازاهِ آًْب ثیص اظ

 . ّفتِ، ثبیس حتوب ثِ پعضک هطاجعِ کٌیس3 تب 2

  زض صَضت ٍجَز سبثقِ سططبى تروساى یب سططبى پستبى زض

 ذبًَازُ ٍ افطاز زضجِ یک

 ُزض صَضت ثطٍظ زیگط عالئن ًگطاى کٌٌس 

 

 


