
  

 

 راهنمای بیمار

 ای بی تیشکستگ

 شزح بیماری 

 ضبیعی ضىستٍیثیب  ضىستٍی خبرٞبی استخٛاٖ تی

ٔىب٘یسٓ ایدبد ایٗ ضىستٍی غبف ضذٖ ٘بٌٟب٘ی . ٘یست

ٚ ثیص اس حذ سا٘ٛ ٕٞزاٜ ثب چزخص خبرخی سبق ٚ یب خٓ 

خبر لذأی ثیص اس خبر خّفی . ضذٖ ضذیذ سا٘ٛ است

 ٔتمبطع رثبطثٝ ٘ظز ٔیزسذ وطص سیبد . ضىستٝ ٔیطٛد

 رثبط پبرٜ وزدٖ خٛد  خبیلذأی در سا٘ٛی یه ٘ٛخٛاٖ ثٝ

ٔٛخت وٙذٜ ضذٖ لسٕتی اس استخٛاٖ در سطح ٔفػّی 

ضٛد وٝ ٘شدیه ثٝ ٔحُ ٔی  (ثیب  خبر لذأی تی )ثیب  تی

.  لزار ٌزفتٝ است (درضت ٘ی)ثیب   ثٝ تیرثبطاتػبَ ایٗ 

در ثشرٌسبالٖ ایٗ وطص ضذیذ ٔعٕٛالً ٔٛخت پبرٜ ضذٖ 

رثبط ٔتمبطع ٔیطٛد ٚ در ٘ٛخٛا٘بٖ ثٝ عّت ایٙىٝ 

-تز است استخٛاٖ ضىستٝ ٔی  ضعیفرثبطاستخٛاٖ اس 

اِجتٝ ٕٔىٗ است ٕٞزاٜ ثب ضىستٝ ضذٖ خبر . ضٛد

.   ٔتمبطع لذأی ٞٓ آسیت ثجیٙذ،رثبطثیب تی

 

 

 

 

 

 

 

 

   عالئم

 ٟٕٔتزیٗ عالٔت ایٗ ضىستٍی درد در ٘بحیٝ سبق است . 

  ٝدرد ثز رٚی استخٛاٖ درضت ٘ی ٕٞزاٜ ثب تٛرْ در ٘بحی

 ثب فطبر ثٝ ٔحُ ضىستٍی ٚ یب حزوت دادٖ  وٝضىستٍی

 . ٔحُ ضىستٍی ثیطتز ٔیطٛد

 ثیٕبر لبدر ثٝ راٜ رفتٗ ثب پبی ضىستٝ ٘یست . 

  سبق ٔتٛرْ ضذٜ ٚ ٕٔىٗ است ثٝ عّت خبثدب ضذٖ لطعبت

 .ضىستٍی سبق تغییز ضىُ ثذٞذ

  ٗاٌز ضىستٍی ثبس ثبضذ سخٓ پٛستی دیذٜ ٔیطٛد ٚ ٕٔى

است ِجٝ استخٛاٟ٘بی ضىستٝ ضذٜ اس درٖٚ سخٓ دیذٜ 

 .ضٛ٘ذ

 لشایع عل 

  ٖسبَ دیذٜ ضذٜ ٚ 8-24ایٗ ضىستٍی ثیطتز در ٘ٛخٛا٘ب 

در حیٗ فعبِیتٟبی ٚرسضی ثخػٛظ فٛتجبَ ٚ دٚچزخٝ 

ٔعٕٛالً ثٝ عّت ضزثبت ٔستمیٓ ثٝ سبق ٚ سٛاری ایدبد 

 . یٙذآثٛخٛد ٔی

 عوارض احتمالی 

ثٝ د٘جبَ ضىستٍی استخٛاٖ تی ثیب عٛارؼ سیز ٕٔىٗ 

 :است در فزد ثزٚس  ٕ٘بیذ

   ٝ ٝ ٞبی  عػجی  ٚ ري ٞبی  خٛ٘ی  در ٘بحی ٝ  رضت آسیت  ث

 ضىستٍی  

   در رفتٍی  عالٜٚ  ثز ضىستٍی 

   ثبعث  ٔزي  ٝ ٝ  دیذٜ  و ٝ  غذٔ ٝ  ٘بحی خٛ٘زسب٘ی  ٘بوبفی  ث

 .ثبفت  استخٛا٘ی  ٔی ضٛد

   ضىستٍی  ٖ  خٛش  ٘خٛرد

  خزاحی  ُ ٝ  عٕ ٓ  ٘بحی  عفٛ٘ت  سخ

  تشخیص 

 تطخیع لطعی ثب استفبدٜ اس رادیٌٛزافی سبدٜ غٛرت ٔی-

تٛا٘ذ ضىُ ضىستٍی ٚ ٔیشاٖ  رادیٌٛزافی ٔی. ٌیزد

 .خبثدبیی را ٘طبٖ دٞذ

  درمان 

 درمان غیز جزاحی

 استخٛاٖ درضت )ضىستٍی استخٛاٖ ثبالی سبق پب  در ٔٛرد

 ٕٔىٗ است پشضه ٔعبِح تػٕیٓ ثٝ ،ثب خبثدبیی وٓ (٘ی

در ایٗ رٚش خٖٛ داخُ ٔفػُ . درٔبٖ غیز خزاحی ثٍیزد

 ،سا٘ٛ ثب سزً٘ خبرج ضذٜ ٚ ثزای ٕٔب٘عت اس افشایص تٛرْ

.  سا٘ٛ ثب٘ذاص ضذٜ، ثبال ٍ٘ٝ داضتٝ ضذٜ ٚ سزد ٔیطٛد

 ٞفتٝ ثب استفبدٜ اس آتُ سا٘ٛ ثیحزوت ٔیطٛد 2-3ٔذت ٜ ة 

ٚ ثعذ اس ایٗ ٔذت ٘زٔطٟبی خبغی ثزای ٕٔب٘عت اس ٔحذٚد 

ثیٕبر ثبیذ اس سٔبٖ . ضذٖ حزوبت سا٘ٛ ا٘دبْ ٔیطٛد

ٜ ة (استخٛاٖ درضت ٘ی)ضىستٍی استخٛاٖ ثبالی سبق پب 

 ٔبٜ اس دٚ عػبی سیز ثغُ استفبدٜ وزدٜ ٚ رٚی 2-3ٔذت 

 .فطبر ٘یبٚردا٘ذاْ تحتب٘ی ضىستٝ ضذٜ 

درمان جزاحی  
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 راهنمای بیمار

 ای بی تیشکستگ

  استخٛاٖ )رٚ٘ذ خزاحی ضىستٍی استخٛاٖ ثبالی سبق پب

ٞب ضبُٔ دٚ ٔزحّٝ  ٔب٘ٙذ دیٍز ضىستٍی (درضت ٘ی

در ٔٛالعی وٝ ضىستٍی . خبا٘ذاسی ٚ ثیحزوتی است

خبثدبیی دارد  (استخٛاٖ درضت ٘ی)استخٛاٖ ثبالی سبق پب 

ثبیذ اثتذا لطعبت ضىستٝ ضذٜ در وٙبر یىذیٍز لزار دادٜ 

 .ضٛ٘ذ

  پشضه ارتٛپذ

ایٙىبررإٔىٙبستجػٛرتجستٟیعٙیجذٚ٘طىبفتٕٙحّطىستٍیب٘دب

اٌز .ٔذٞذوٟبیٙىبرٔعٕٛالثبوططٛٔب٘ٛرٞبیخبغیب٘دبٕٔیطٛد

پذیز ٘جبضذ پشضه ٔعبِح الذاْ ثٝ خبا٘ذاسی   رٚش أىبٖایٗ

ثبس ٔیىٙذ یعٙی پٛست ٚ عضالت رٚی ضىستٍی را ثبس 

وزدٜ ٚ لطعبت ضىستٍی را سیز دیذ ٔستمیٓ در وٙبر 

 .یىذیٍز لزار ٔیذٞذ

  ثعذ اس خبا٘ذاسی ثبیذ تب چٙذ ٔبٜ ٔب٘ع اس خبثدب ضذٖ ٔدذد

استخٛاٖ درضت )لطعبت ضىستٍی استخٛاٖ ثبالی سبق پب 

ضذ تب استخٛاٖ فزغت وبفی ثزای خٛش خٛردٖ را  (٘ی

ثزای . ایٗ وبر را تثجیت استخٛاٖ ٔیٙبٔٙذ. ثذست آٚرد

تثجیت استخٛاٖ در ایٗ ضىستٍیٟب ٕٔىٗ است اس ٔیخٟبی 

تثجیت )داخُ استخٛا٘ی یب اس پیچ ٚ پالن یب اس فیىسبتٛر

 . استفبدٜ ضٛدخبرخی (وٙٙذٜ

  فعالیت 

  ٛاستزاحت ٚ حفظ ثیحزوتی ٚ عذْ تحُٕ ٚسٖ در عض

 .آسیت دیذٜ

  ا٘دبْ تٕزیٙبت در ٔحذٚدٜ دأٙٝ حزوتی ثزای حفظ

 . عّٕىزد ٔفبغُ غیز درٌیز

 

 

 

 

 رژیم غذایی و تغذیه 

  ٗٞبی ٌیبٞی تزخیح دادٜ ٔی پزٚتئیٗ )ٔمذار وبفی پزٚتئی-

 (ضٛ٘ذ

  ٓ(اس طزیك ٔٛاد غذایی یب دارٚٞبی ٔىُٕ  )وّسی  

 ضیز وٓ چزة،  )ٔػزف ثیطتز ٔٛاد غذایی وٝ ِیشیٗ دار٘ذ

 (ٔبٞی، سٛیب ٚ ٔخٕزٞب 

  ٚیتبٔیٟٙبی E , C , B6 , D , K 

 ٖٛٔٛاد غذایی ضبُٔ ٔٙیشیٓ ، رٚی ، ٔس ٚ سیّیى 

 داروها 

  (ٔسىٟٙب)ضذ دردٞب 

 ضُ وٙٙذٟٞبی عضال٘ی 

 ثخص ٞب ْ  آرا

 آ٘تیجیٛتیه ثزای ضىستٍی ثبس 

  در چه شزایطی به پزشک مزاجعه نمائیذ؟ 

 وزختی، سٛسٖ سٛسٖ : عزٚلی ا٘ذاْ ٔجتال- اختالَ عػجی

ضذٖ، وبٞص حزوت، سزدی، رً٘ پزیذٌی، وبٞص پز 

 .ضذٌی ٔٛیزٌی، وجٛدی ٚ لزٔشی

 تت، افشایص درد، تٛرْ در ٔحُ ضىستٍی، تزضحبت : عفٛ٘ت

 .چزوی اس ٌچ ٚ یب پب٘سٕبٖ ٚ ثٛی ثذ اس پب٘سٕبٖ ٌچ

 درد سیٙٝ، تت، اضطزاة  ٚ ایدبد دا٘ٝ ثز رٚی : آٔجِٛی چزثی

 ضىٓ، ٌزدٖ ثبسٚ ٚ یب سیز ثغُ

 

 


