
حصجِ یب تت تیفَییذ، یک ثیوبری ػفًَی است ٍ در 

  .ضَد ًبم سبلوًَال ایجبدهی  ی ثِ اثزهیکزٍارگبًیسو

 باشٌذ؟  عالین بیواری حصبِ کذام هی

صَرت  تَاًذ ثِ تت هی  .هجتالیبى ثِ ایي ثیوبری هؼوَالً تت دارًذ

 تزیي ػالهت ثیوبری حصجِ، تت هذاٍم است ٍ بیغ ض  .ثبضذ هذاٍم

 .ثْتزیي راُ تطخیص آى، کطت خَى هی ثبضذ

چٌیي هوکي  فزد هوکي است ّیچ ػالهت دیگزی ًذاضتِ ثبضذ. ّن

سدگی  است ػالیوی هبًٌذ پبییي ثَدى سطح َّضیبری، حبلت ثْت 

بى اسْبل یب طَر ّن سه در هَاردی ثِ  .ّن ٍجَد داضتِ ثبضذ

 .ضَد یجَست ّن دیذُ هی 

ّن چٌیي هوکي است درد ضکوی هٌتطز در ضکن ٍجَد داضتِ 

ّب ثب آپبًذیسیت)التْبة آپبًذیس( حبد اضتجبُ  ثبضذ کِ خیلی ٍقت

 .ضَد گزفتِ هی 

ّبی خطکی داضتِ ثبضذ. خستگی ٍ  هوکي است هزیض سزفِ

هَارد  کَفتگی ّن اس دیگز ػالین است. ٍلی در حصجِ در توبم

 .حتوب تت ٍجَد دارد

 علت ایجادکٌٌذُ ٍ زهیٌِ ساز حصبِ کذاهاست؟

ثبضذ کِ هؼوَالً  ػلت ثیوبری حصجِ هیکزٍارگبًیسن سبلوًَال هی 

هذفَػی( ٍ چٌبى  -دّبًی)ضَد  اس طزیق خَراکی ٍارد ثذى هی 

غیزهستقین هثال اس َع ثیوبر تَسط فزد دیگزی ثِ صَرت چِ هذف

خَردُ ضذُ ثبضذ، هؼوَال ایي حبلت  طزیق آة ٍغذای آهبدُ

 .آیذ پیص هی 

کٌٌذ،   ّبی ًبهطوئي ٍ غیز ثْذاضتی استفبدُ هی افزادی کِ اس آة

ّب ثب فبضالة هخلَط ضذُ ثبضذ، ثبػث اثتال آًْب ثِ  اگز ایي آة

 .حصجِ خَاّذ ضذ

ّبی اخیز هسبلِ ی دفغ فبضالة تقزیجبً  الجتِ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ در سبل

 .کبّص پیذا کزدُ استوبری ًیشُ است، هَارد ایي ثیثْذاضتی ضذ

 ّای تشخیص بیواری حصبِ کذام است؟ راُ

جتِ کطت هغش استخَاى ال .ثْتزیي راُ تطخیص، کطت خَى است

 .ثبضذ، ٍلی ّن هطکل ٍ ّن دردًبک است تز هی دقیق 

چٌیي اس کطت هذفَع ٍ ادرار ّن ثزای تطخیص استفبدُ  ّن

 .ضَد هی

تَاى اس گبٍاص تزضحبت دئَدًَم )دٍاسدِّ( ًیش  هیثزای تطخیص 

 .تزیي رٍش کطت خَى است استفبدُ کزد، ٍلی هتذاٍل 

تست ٍیذال در تطخیص ثیوبری حصجِ در ضزایط کًٌَی ارسش 

 .تزی دارد ٍ جبیگبُ خَثی ثزای تطخیص ًذارد کن 

شَد ٍ  ایي بیواری بیشتر در چِ سٌی دیذُ هی

 آیا جٌبِ ی ژًتیکی دارد؟

ضَد. در  وَالً ایي ثیوبری در سي کَدکی ٍ ًَجَاًی دیذُ هی هؼ

جَاهؼی کِ آلَدگی هحیطی ثبالیی داضتِ ثبضٌذ، هؼوَالً کَدکبى 

ضًَذ. اگز فزدی در ثچگی  ثِ ایي ثیوبری هجتال هی  در اٍایل ػوز

آلَدُ ًطذُ ثبضذ، ثِ ًذرت هوکي است در سٌیي ثبال دچبر ایي 

 .ثیوبری ضَد

ثجت )هجتال ثِ ایذس ( خیلی هستؼذ اثتال ثِ ه HIV افزاد ثب

ضَد کِ  ّبی سبلوًَالیی ّستٌذ ٍ اگز هَردی دیذُ  ػفًَت

 .ضَد، ثبیذ ثِ ایذس هطکَک ضَین ػفًَت سبلوًَالیی تکزار هی 

ایي ثیوبری جٌجِ ی صًتیکی ًذارد ٍ هیشاى اثتال در دختزاى ٍ پسزاى 

 .تقزیجب یکسبى است

 کذام است؟ ّای درهاى بیواری حصبِ راُ

 ضَد.  ثیَتیک خَة هی  آًتیایي ثیوبری در اکثز هَارد ثب هصزف 

ّبی اخیز  ّبی هصزف ضذُ در سبل  یکثیَتآًتی 

سیلیي ثَدُ ٍ هتأسفبًِ  کَتزیوَکسبسٍل ٍ آهپی کلزاهفٌیکلهؼوَال

ّب ًسجت ثِ  ّبی اخیز گزٍّی اس هیکزٍارگبًیسن در سبل

طَری کِ دیگز ثب تجَیش  ًذ، ا ّب هقبٍهت پیذا کزدُ  ثیَتیک آًتی

کٌذ، لذا اس  ّب ثیوبر ثْجَدی کبهل پیذا ًوی  ثیَتیک ایي آًتی

زٍفلَکسبسیي ٍ... دارٍی جذیذی ثِ ًبم سفتزیبکسَى ٍ سیپ

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هصزف دارٍی کلزاهفٌیکل د ضَ استفبدُ هی 

خًَی آپالستیک ّوزاُ ثبضذ، اهزٍسُ  تَاًذ ثب ایجبد ػبرضِ کن  هی

 .ضَد ثزای درهبى حصجِ، کوتز اس کلزاهفٌیکل استفبدُ هی 

 از درهاى، ایي بیواری هجذداً عَدآیا بعذ 

 کٌذ؟ هی

ًذارد، ٍلی ثیوبراًی کِ تحت  ٍجَددر ایي ثیوبری اهکبى ػَد 



ثیوبری ضذُ ٍ گیزًذ، احتوبل دارد کِ ًبقل  درهبى ًبقص قزارهی 

وًَالیی را دفغ هذفَع خَد، هیکزٍارگبًیسن سبلّب در تب هذت

 .کٌٌذ

عذم درهاى بِ هَقع ایي بیواری هوکي است 

 چِ عَاقبی بِ دًبال داشتِ باشذ؟

هؼوَالً ایي ثیوبراى اگز درهبى ًطًَذ، ثؼذ اس حذٍد یک هبُ خَد 

ثبضذ  ضًَذ. ٍلی در ّوِ ی افزاد ایي گًَِ ًوی  ثِ خَد خَة هی 

ذی ٍ ٍ در هَاردی، ػذم درهبى ثِ هَقغ هوکي است ػَاقت ج

تزیي ػالهت ػذم درهبى  ضبیغ .حتی کطٌذُ ای در پی داضتِ ثبضذ

تَاًذ ثبضذ. خًَزیشی   ثِ هَقغ حصجِ، سَراخ ضذى رٍدُ هی

 .گَارضی ّن هوکي است رخ دّذ

ای هوکي است ثِ دًجبل ػذم درهبى ثِ هَقغ  در کل ّز ػبرضِ

 .ثیوبری ایجبد ضَد

در برخَرد با ایي بیواراى ٍ درهاى آى چِ 

 هشکالتی ٍجَد دارد؟

قجالً ثزای درهبى حصجِ هججَر ثَدین ثیوبراى را ثستزی کٌین ٍ 

ّبی  دارٍی تشریقی ثِ آًْب تجَیش کٌین. ٍلی اهزٍسُ ثب درهبى

تَاًین ثب  ثبضذ ٍ هی   جذیذ، دیگز ًیبسی ثِ ثستزی کزدى ثیوبر ًوی

دارٍّبی سزپبیی ٍ ارساى ٍ دردستزس، اٍ را درهبى کٌین. 

ًِ ّن اکٌَى هطکل خبصی در راثطِ ثب درهبى ایي ثیوبراى خَضجختب

 .ٍجَد ًذارد

تَصیِ کلی شوا در رابطِ با ایي بیواری کذام 

 است؟

ضَد  هذفَػی هٌتطز هی  -ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ایي ثیوبری اس راُ دّبًی

ّب را قجل اس صزف  ضَد دست  کٌذ، تَصیِ هی  ٍ فزد را هجتال هی

بثَى ثطَییذ ٍ توبم هسبیل ثْذاضتی را ّز غذایی حتوب ثب آة ٍ ص

رػبیت کٌیذ ٍ اس هصزف غذاّبیی کِ اهکبى آلَدگی دارًذ، 

ثپزّیشیذ. در آخز ثِ تَصیِ ی سبسهبى ثْذاضتی جْبًی تَجِ کٌیذ 

 :کٌذ کِ ػٌَاى هی 

خَاّیذ چیشی ثخَریذ، ثْتز است آى را  اگز در جبیی هی  -

 .ٍثؼذ هصزف کٌیذ ثجَضبًیذ

َضبًذى آى هَاد ٍجَد ًذارد، ثْتز است کِ آًْب را اگز اهکبى ج -

 .ثطَییذ ٍ هصزف کٌیذ

ًذارد، ثْتز است پَست آًْب   اگز اهکبى ضستي آى هَاد ٍجَد -

 .را ثکٌیذ ٍ ثؼذ هصزف کٌیذ

در ًْبیت اگز اهکبى پَست کٌذى آى هَاد ٍجَد ًذارد، ثْتز  -

 .است اس هصزف آى صزف ًظز ًوبییذ

کٌٌذ،  بر ٍ تبثستبى کِ هزدم اس تَت استفبدُ هی ثِ ػٌَاى هثبل در ثْ

ارد ثْذاضتی گفتِ ضذُ رػبیت چَى در هصزف ایي هیَُ هَ

ّبی ضذیذ ٍ  اسْبل  ًویطَد، هؼوَالً ثِ دًجبل هصزف تَت،

 .آیذ هی  ّبی گَارضی پیص   ًبراحتی

 وبری اس فؼبلیت خَد کبستِ ٍ استزاحت کٌیذ.تب ثْجَد کبهل ثی-
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