 .4تشگـت ادساس اص هثاًِ تِ حالة (سیفالکغ ادساسی):
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تؼشیف ٍ ػلت  :دس ؿشایظ عثیؼی تِ دلیل ؿکل ٍ ٍضؼیت

حیي ادساس کشدى ،لغغ ٍ ٍصل ؿذى جشیاى ادساس ،لیچی

تشگـت ادساسی تاالػت یا تا گزؿت صهاى تیـتش هی ؿَد

حوایتی ػضالت هثاًِ دس هحل اتصال حالة ّا تِ هثاًِ،

کشدى پاّا ،تیمشاسی حیي ادساس کشدى ،ؿة ادساسی (پغ

ٍ ًیض دس هَاسدی کِ آػیة کلیِ ّا دس اثش تشگـت

تشگـت ادساسی اص هثاًِ تِ حالة ّا سخ ًذادُ ٍ حالة ّا

اص آهَصؽ کٌتشل ادساس) ٍ  ...هی تاؿذ.

ادساسی تیـتش هی ؿَد یا دس هَاسدی کِ اػتشیل

اختالل دس ادساس کشدى کِ تِ صَست صٍس صدى

هـکل آًْا تشعشف هی ؿَد .دس هَاسدی کِ ؿذت

ٍ کلیِ ّا اص فـاس تاالی داخل هثاًِ ٍ اص ادساس احتواالً

تـخیص :دس تـخیص ٍجَد تیواسی ،ػلل تیواسی ٍ یا

ًگِ داؿتي ادساس همذٍس ًیؼت ٍ ػلی سغن هصشف

ػفًَی داخل هثاًِ هصَى ّؼتٌذ .تٌا تِ دالیلی اص جولِ

هؼیش ٍ ػَاسض تیواسی یاد ؿذُ هوکي اػت اص

آًتی تیَتیک ،ػفًَت ادساسی ػَد هی کٌذ ٍ تِ ٍیظُ دس

اِؿکال دس ؿکل عثیؼی هحل اتصال حالة تِ هثاًِ یا ضؼف

سٍؽ ّای تـخیصی هتٌَػی تش اػاع ؿشح حال اخز

دختشّایی کِ تؼذ اص ػي پٌج ػالگی تشگـت ادساسی آًْا

ػضالًی ایي لؼوت اص هثاًِ یا افضایؾ تیؾ اص حذ فـاس

ؿذُ ٍ هؼایٌِ تالیٌی دس ّش هَسد ٍ سٍؽ ّای

تالیؼت ،دسهاى جشاحی پیـٌْاد هی ؿَد.

داخل هثاًِ تِ دلیل هثاًِ ػصثی یا اًؼذاد خشٍجی هثاًِ یا

تصَیشتشداسی یا آصهایـگاّی لثلی آى هَسد ،کوک

 ...هوکي اػت ادساس اص هثاًِ تِ دسٍى حالة ّا (ٍ دس

گشفتِ ؿَد .تشخی اص ایي سٍؽ ّا ػثاستٌذ اص:

هَاسد ؿذیذتش حتی تا کلیِ ّا) تشگـت ًوایذ.

آصهایؾ کـت ٍ کاهل ادساس ،ػکغ سًگی هثاًِ ،ػکغ
سًگی کلیِ ّا ،ػًََگشافی ،اػکي ّؼتِ ای هثاًِ ،اػکي

ػالین -1 :عفووت ادراری :در ویمی از کودکان مبتال
به عفووت ادراری و به ویصه دخترها (پس از
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ماهگی) برگشت ادراری دیده می شود( .دس ػي کوتش
اص ؿؾ هاّگی دس صَست تشگـت ادساس ػفًَی ،ؿَاّذ
ػفًَت هٌتـش دس تذى ٍ آػیة تِ ػولکشد کلیِ ّا
ؿایؼتش اػت ٍ ایي ٍضؼیت تِ ٍیظُ دس پؼش تچِ ّای تا
دسیچِ هجشای خلفی ادساسی تیـتش دیذُ هی ؿَد)
ػفًَت ادساسی هوکي اػت تا یا تذٍى تة ٍ ؿایذ دس
ّوشاّی تا تَْع ٍ اػتفشاؽ ،اػْال یا یثَػت ٍ دسد هثْن
ؿکوی تاؿذ.
1

ّؼتِ ای کلیِ ّا ،تشسػی داخل هثاًِ ٍ هجشا تا دٍستیي،
ًَاس هثاًِ ٍ ...
دسهاى :حذٍد ًیوی اص هَاسد تشگـت ادساسی کَدکاى
تذٍى ًیاص تِ جشاحی ٍ فمظ تا دسهاى داسٍیی ٍ غیش جشاحی
ٍ تا اًتظاس دسهاى هی ؿًَذ (تِ ٍیظُ دس کَدکاى کن ػٌی
کِ ػلت تشگـت ادساسی دس آًْا ،ضؼف خفیف ػضالت
هثاًِ دس هحل اتصال ػَساخ ّای حالة تَدُ ٍ کلیِ ّای

 .5تیضِ پاییي ًیاهذُ :
تؼشیف ٍ ػلت  :هحل تـکیل تیضِ ّا دس دٍساى جٌیٌی دس
هجاٍست کلیِ ّا اػت ٍ دس عَل دٍساى جٌیٌی تا صهاى
تَلذ تیضِ ّا تِ ػوت پاییي حشکت کشدُ تا تِ دسٍى
کیؼِ تیضِ هی سػٌذ .تَلف دس پاییي آهذى عثیؼی
تیضِ ّا دس عَل هؼیش خَد ،هٌجش تِ تشٍص ایي ٍضؼیت
دس پؼش تچِ ّا هی ؿَد .دس ؿایغ تشیي ٍضؼیت ،تَلف
ًضٍل تیضِ دس کاًالی دس کـالِ ساى اتفاق هی افتذ ٍلی دس
ًاحیِ ؿکن یا لگٌی ًیض هوکي اػت هؼیش ًضٍل هتَلف
ؿَد.

آًْا دس اثش تشگـت ادساسی آػیة ًذیذُ تاؿٌذ) ّوچٌیي

تـخیص :تشای تـخیص اص هؼایٌِ ،ػًََگشافی ٍ دس

دس پؼشتچِ ّایی کِ تشگـت ادساسی آًْا تِ دلیل دسیچِ

صَست لضٍم اص سٍؽ ّای تصَیشتشداسی دیگش هثل ام آس

خلفی هجشا تاؿذ ،تا اًجام جشاحی تشای اص تیي تشدى دسیچِ،

آی ) ٍ (MRIگاّی اص جشاحی تؼتِ

2

3

(الپاسٍػکَپی) تـخیصی اػتفادُ هی ؿَد .دس هَاسد ػذم

تـخیص ٍ ػالین  :ایي ٍضؼیت تِ صَست ٍجَد کیؼِ ای

ًضٍل تیضِ ّای دٍ عشفِ ،اسصیاتی َّسهًَی ٍ تشسػی

کَچک ٍ ًشم حاٍی هایغ دس کیؼِ تیضِ کِ تا ایؼتادى

طًتیکی هوکي اػت الصم تاؿذ.

تضسگ تش ٍ دس خَاتیذى کَچک تش هی ؿَد ٍ ًَس سا اص

دسهاى:

خَد ػثَس هی دّذ ٍ هؼوَالً دسد ًذاسد ،دس هؼایٌِ هـخص

 -1اػتفادُ اص داسٍّای َّسهًَی گاّی تِ پاییي آهذى

هی ؿَد .ػالٍُ تش هؼایٌِ اص ػًََگشافی دس کوک تِ

تیضِ کوک هی کٌذ (تِ ٍیظُ دس هَسد تیضِ ّایی کِ دس

تـخیص اػتفادُ هی ؿَد.

کـالِ ساى هاًذُ اًذ)

دسهاى :دس صَست تالی هاًذى پغ اص یک ػالگی یا ایجاد

 -2اػتفادُ اص سٍؽ جشاحی ٍ لشاس دادى تیضِ دس داخل

ػَاسض احتوالی (هثل تثذیل ؿذى تِ آتؼِ یا گیش کشدى

کیؼِ تیضِ

سٍدُ ّا دس آى) یا تضسگ تَدى تیؾ اص حذ آى ،تَصیِ تِ

 الصم تِ رکش اػت کِ بهتریه زمان جراحی یاد شده
در حدود یک سالگی است ٍ دس صَست ٍجَد فتك
کـالِ ساىً ،یض تایذ دس ّواى جلؼِ جشاحی ،فتك ّن
تشهین ؿَد.
 الصم تِ رکش اػت کِ دس هَاسد دٍ عشفِ ؿاًغ تاسٍسی
حتی پغ اص دسهاى تاال ًیؼت.
 دس تیضِ ّایی کِ تِ صَست هتٌاٍب دس کیؼِ تیضِ
لوغ هی ؿًَذ ٍ دس هَالؼی هثل ػشها یا ّیجاًات تِ
تاال کـیذُ هی ؿًَذ ،دسهاى جشاحی ،لضٍهی ًذاسد.

ّ .6شًی – ّیذسٍػل:
تؼشیف ٍ ػلت  :ایي تیواسی هؼوَالً دس تشخی پؼشتچِ ّا
ًاؿی اص تالی هاًذى استثاط تیي حفشُ داخل ؿکوی تا کیؼِ
تیضِ ایجاد هی ؿَد کِ دس هَاسد صیادی ایي استثاط تِ
صَست خَدتخَد تا یک 4
ػالگی تؼتِ هی ؿَد.

جشاحی تشای اصالح آى اًجام هی پزیشد.

قطب آموزش ارولوشی کشور
مرکس پسشکی شهید دکتر لبافی وصاد

بیماری های شایع ارولوشی
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 .7تِ ّن چؼثیذى لة ّای کَچک:
تؼشیف ٍ ػلت :دس کَدکاى دختش هثتال تِ ػفًَت ّای ػَد
کٌٌذُ تٌاػلی – ادساسی تِ خاعش التْاب ایجاد ؿذُ
لة ّای کَچک دس ًاحیِ تٌاػلی تِ ّوذیگش هی چؼثٌذ.
دسهاى :دسهاى ایي ٍضؼیت اػتفادُ اص کشم هَضؼی
اػتشٍطى دٍتاس دس سٍص تِ هذت

ّ 2-4فتِ تِ ّوشاُ

دسهاى ػفًَت هَضؼی هی تاؿذ.
تا تـکش اص تْیِ کٌٌذگاى هجوَػِ ًـشیِ ّای هشکض پضؿکی لثافی ًظاد
دکتش احوذ جَاّشفشٍؽ صادُ ،دکتش سضا ػشٌّگ ًظاد،
دکتش فشصام تجلی ،دکتش حؼیي کیالًی ،دکتش هحوذ ػام صادُ،

نشریه شماره : 5

پشػتاساى ّوکاس :ػلی ًَسی ،جالل الذیي سحواًی ٍ عیثِ هؼصَهی

گشٍُ آهَصؿی اسٍلَطی ،تلفي23601 :

دکتش ػیذػلی هحوذ هیشجلیلی ،دکتش حؼیي رکی
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