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مقدمه مولف

به نام خداوند جان وخرد
"تقدی��م ب��ه همه آنانی كه در ارتقاء دانش بش��ری كوش��يدند و  تمام عم��ر خود را  در خلوت كتابخانه ها و فضای دم كش��يده 
آزمایشگاهها سپری نمودند تا  بشر را از دریای پرتالطم جهل و نادانی به ساحل امن دانایی رهنمون سازند و تقدیم به همه بيمارانی 

كه با تحمل رنج بيماری دفتری از ناگشوده های علم پزشكی را در برابر دیدگان پ ژوهشگران این عرصه گشودند"
  روزانه تعداد زیادی بيماری یا نش��انگان برای ثبت در ليس��ت بيماریهای نادر در دنيا مورد بررس��ی قرار ميگيرند، فراوانی این 
بيماریها معموال محاسبه شده و ممكن است به مرور زمان دستخوش تغييراتی شوند. حدود شش تا هشت هزار بيماری نادر تاكنون 
در جهان شناسایی شده است و گفته ميشود حدود سی ميليون انسان در سراسر جهان به این بيماریها مبتال هستند و تعداد این بيماران 
در كل كشور 2 تا 3 ميليون نفر تخمين زده شده است. فراواني این بيماریها نشان ميدهد كه توجه به این موضوع از اهميت ویژه ای 
برخوردار است. بيماری نادر طبق تعریف مركز بيماریهای نادر امریكا به بيماریهایی اطالق می گردد كه شيوع آنها كمتر از 200 هزار 
نفر در جمعيت روز آن كش��ور باش��د و طبق تعریف مركز بيماریهای نادر اروپا نيز كليه بيماریهایی كه ش��يوع كمتر از 5 در 10 هزار 
نفر داش��ته باشند بيماری نادر محسوب می گردد. نظر به كمبود مطالعات اپيدميولوژیكی بخصوص در مورد بيماریهای با شيوع پایين 
انتخاب دقيق ليست این بيماریها طبق تعریف علمی موجود در ایران غيرممكن می نمود. لذا با توجه به تشابه الگوی بيماریهای نادر 
در اغلب كشورها بيماریهای انتخاب شده در این كتاب منطبق با  ليست بيماریهای نادر شایع منتشر شده در مطالعات مركز بيماریهای 
نادر اروپا )EURORDIS و Orpha.net( می باشد. نياز به تجهيزات پيشرفته تشخيصی و درمانی و همچنين عدم وجود درمان قطعی 
برای اغلب این بيماریها باعث تحمل هزینه های بس��يار هنگفت در طول زندگی بيماران گردیده اس��ت. نظر به اینكه اغلب داروهای 
این بيماران نيز بصورت وارداتی از خارج كشور تامين می گردد لذا ضمن صرف هزینه های مالی یكی از چالش های اساسی در سيستم 
س��المت محسوب می ش��وند. اهميت موضوع آنجا افزایش می یابد كه، بيماریهای نادر با تنوع گس��ترده ای از اختالالت و نشانه ها 
مشخص می شوند و این ویژگی نه از یک بيماری بلكه از یک بيمار به بيمار دیگر كه از اختالل مشابهی رنج می برند، تفاوت دارد. 
همچنين نش��انه های نس��بتا شایع این بيماریها ممكن اس��ت تظاهر نكرده و خود منجر به تشخيص اشتباه یا عدم تشخيص بيماری 
ش��ود.لذا اطالع رس��انی مناس��ب و آگاهی بيمار و اطرافيان از بيماری نه تنها موجب افزایش توانمندی بيمار در قبول شرایط و تامين 
امكانات الزم در جهت بهبود س��طح زندگی وی ش��ده، بلكه با آگاهی به موقع و برخورداری از امكانات پيش��گيری از بروز مشكالت 
ثانویه و همراه بيماری جلوگيری نموده و موجب افزایش س��طح س��المت بيماران و كاهش صدمات بيشتر جسمی و روحی می گردد. 
بدین صورت از اتالف منابع بخش سالمت نيز جلوگيری می گردد چراكه گاهی اوقات درمان دیر هنگام این مشكالت ضمن ایجاد 

صدمات جبران ناپذیر به بيمار بخش عظيمی از منابع بخش سالمت جامعه را نيز به خود اختصاص خواهد داد.
با این حال، Yann Le Cam مدیر ارش��د اجرایی)CEO( EURORDIS، در س��ومين نشست جهانی بيماریهای نادر در 28 فوریه 
2010، متذكر ش��د كه “در سراس��ر جهان، وقتی به روز بيست و هشتم فوریه، روز جهانی بيماریهای نادر، نزدیک ميشویم یک اتفاق 

ميافتد و آن افزایش آگاهی بيماران نسبت به بيماری خودشان است.”
 در این راستا بنياد بيماریهای نادر در سال 1387 توسط جمعی از آیات عظام، خيرین و متخصصان دلسوز ميهن عزیزمان پایه 
گذاری ش��د. خدمات این بنياد در چهار محور تش��خيص، تسهيل درمان، ارائه خدمات و اطالع رسانی در جهت افزایش سطح آگاهی 
و نگرش جامعه نسبت به بيماریهای نادر می باشد. از جمله این خدمات صدور سالمت كارت نادر، ارتباط و اطالع رسانی به پزشكان 



و مراكز درمانی داخلی و خارجی، ایجاد بانک اطالعات و تش��كيل پرونده پزش��كی برای بيماران اس��ت. بطوری كه هم اكنون حدود 
10 هزار نفر از مبتالیان بيماری های نادر در كشور شناسایی شده اند كه خدمات حمایتی متنوعی را دریافت می دارند و بيماران تحت 
پوش��ش این بنياد با معرفی به حالل احمر می توانند از تخفيف 50 درصدی داروها را اس��تفاده نمایند یكی از مهمترین رس��التهای 
بنياد بيماریهای نادر، بهبود زندگی مبتالیان به این نوع بيماریها از طریق افزایش آگاهی آنها، خانواده و جامعه است. در این راستا و 
به منظور ارتقای س��طح دانش عمومی در خصوص بيماریهای نادر، برآن ش��دیم تا كتاب حاضر را كه حاوی اطالعات جامعی از 58 
بيماری نادر شایع می باشد با همكاری و حمایت بنياد بيماریهای نادر تهيه نمایيم كه با هدف افزایش آگاهی بيماران تاليف و منتشر 
می گردد. اميد است این مجموعه بتواند گامی هر چند كوچک در جهت كاهش آالم بيماران و همچنين ارتقاء سطح سالمت جامعه 
برداشته باشد. بی شک با توجه به جدید بودن این شيوه در تاليف كتاب ممكن است نواقصی از نظر متخصصين و خوانندگان گرامی 
مطرح باشد كه اميدواریم با انعكاس نظرات ارزشمند خویش ما را در این راه یاری فرمایند. الزم است از كليه همكاران محترم دفتر 
همكاریهای مش��ترک بيماریهاي نادر و دانش��گاه علوم پزشكي اروميه كه با تالش شبانه روزی خود در گردآوری مطالب و طراحی و 

تدوین این اطلس ما را یاری نمودند صميمانه تشكر نمایيم.

                                                                             دكتر كورش ساكی – دكتر علی حمزه زاده 



پیشگفتار 

دانش پزشكی با وجود پيشرفت های چشمگير در ده های اخير هنوز ناشناخته های فراوانی در پيش رو دارد. شيوع كم بيماریهای 
نادر موجب گردیده تا كنون احساس نياز به مطالعات بيشتر در این زمينه كم باشد. از طرفی ماهيت ارثی اغلب این بيماریها تحقيق 
در خصوص علل بروز آنها را دش��وارتر نموده و با ایجاد پيچيدگی بيش��تر در زمينه تش��خيص این بيماریها از سرعت پيشرفت در این 
مسير كاسته است. امروزه با توجه به شناسایی علل و شيوه درمان اغلب بيماریهای عفونی توجه به این بخش بخصوص در كشورهای 
پيش��رفته افزایش یافته بطوری كه تحقيقات در این بخش به عنوان فعاليت در جهت توليد علم و پی بردن به دنيای ناش��ناخته علوم 
پزشكی محسوب می گردد. در این بين آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد ارتقاء سطح آگاهی بيماران و اطرافيان آنان در جهت شناخت 
ماهيت بيماری و عوارض اوليه و ثانویه آن می باش��د كه چنانچه با ارائه تصاویری از وضعيت موجود همراه گردد از بازده آموزش��ی 
بيش��تر برخوردار خواهد بود. لذا در این مجموعه با نياز س��نجی اوليه و درک سطح سواد عمومی بيماران و همچنين اهميت هر یک 
از موضوعات آموزش��ی و نيز ضرورت مباحث تالش گردیده مطالب اساس��ی كه برای شناخت اوليه بيماری و نيز مراقبت بيمار الزم 
اس��ت در خصوص هر بيماری توضيح داده ش��ود. این مطالب ش��امل تعریف بيماری و عالیم ظاهری،طبقه بندی از نظر اختالالت، 
اس��امی دیگر و زیر گروههای بيماری،ش��يوع و بروز، علت و فيزیوپاتولوژی به طور خالصه،آس��يب ها و ناتوانی ناش��ی از بيماری، یا 
مش��كالت همراه احتمالی، روش تش��خيص و درمان، مراقبت های الزم و پيش آگهی می باشد كه در حد اطالعات و سطح معلومات 

بيماران تهيه گردیده است. 
بدیهی است كمبود اطالعات در خصوص برخی از سندرم ها و بيماریها موجب گردید اطالعات ارائه شده در آن بخش محدود 
گ��ردد ول��ی تا حد امكان با مراجعه به منابع داخلی و خارجی معتبر تالش نمودیم تا س��رفصل های آموزش��ی تعيين ش��ده برای هر 
بيماری تامين شود. در دسترس نبودن عكس های بومی از بيماران ما را بر آن داشت كه از تصاویر موجود در رفرنس ها و سایت هاي 
اینترنتي استفاده نمایيم كه به منظور رعایت امانت رفرانس هر تصویر در زیر آن ذكر گردیده است. بدیهی است اختالف در فنوتيپ 
نژادهای مختلف ممكن است باعث تفاوت در چهره بيماران در مناطق مختلف اقليمی باشد. در خصوص آمارهای ارائه شده در مورد 
اپيدميولوژی بيماریها نيز از رفرانس های معتبر استفاده نمودیم و در مورد بيماریهایی كه آمارهای معتبر موجود نبود از ذكر آمار احتراز 

گردید. اميد است كه این مجموعه بتواند به رسالت آموزشی خود از دیدگاه جمعيت هدف نائل گردد. 

                                                                                                       با تشكر 
                                                                                                                         مولفين



فهرست مطالب

9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)Achondrogenesis(آکندروژنزيس�
11���������������������������������������������������������������������������������������������� )Acquired�Aplastic�Anemia(کم�خوني�آپالستيک�اکتسابي��
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106����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��)Heart�Block,�Congenital(بلوک�مادرزادي�قلبي��
108������������������������������������������������������������������������������������ �)Hematuria,�Benign,�Familial(هماچوري�خوشخيم�خانوادگي�
110���������������������������������������������������������������������������������������������)Henoch-Schonlein�Purpura(پورپوراي�هنوخ�شوئن�الين��
113����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �)B�Hepatitis)�Bهپاتيت��



118�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)Hodgkin’s�Disease(بيماري�هوچکين�
121����������������������������������������������������������������������������������������������)HTLV�Type�I�and�Type�II(اچ�تي�ال�وي�نوع�اول�و�دوم��
125�������������������������������������������������������������������������������������)Hyperlipoproteinemia�Type�III(هيپرليپوپروتئينمي�نوع�سوم�
128�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)Huntington’s�Disease(بيماري�هانتينگتون�
130���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��)Horner's�Syndrome(سندرم�مادرزادي�هورنر���
132������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )Kallmann�Syndrome(سندرم�کالمن�
135������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )Kawasaki�Disease(بيماري�کاوازاکي�
139������������������������������������������������������������������������������������������� )Juvenile�Rheumatoid�Arthritis(آرتريت�روماتوئيد�جوانان��
142����������������������������������������������������������������������������������������������)Polycystic�Kidney�Diseases(بيماري�کليه�پلي�کيستيک�
145�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )Polycythemia�Vera(پلی�سيستمی�ورا��
149������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ )Ehlers�Danlos�Syndrome(سندرم�اهلردانلوس�
152�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��)Turner�Syndrome(سندرم�ترنر�
155�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)Sarcoidosis(سارکوئيدوز�
160��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���)Scleroderma(اسکلرودرمي�
165������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �)�Sickle�Cell�Disease�(بيماري�سلول�داسي�شکل�
169����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)Cystic�Fibrosis(سيستيک�فيبروزيس��
174��������������������������������������������������������������������� )Muscular�Dystrophies,�limb�Gridel(ديستروفي�عضالني�ليمب�گريدل
176�������������������������������������������������������������������������������������������������� )Muscular�Dystrophy,�Becker(ديستروفي�عضالني�بکر�
179�������������������������������������������������������������������������������������)Muscular�Dystrophy,�Duchenne(ديستروفي�عضالني�دوشن��
183������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)Ataxi,Friedreich’s(آتاکسي�فردريش�
186��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)Epidermolysis�Bullosa(اپيدر�موليز�بولوزا�
192����������������������������������������������������������� ���)Ataxia,�Hereditary,�Autosomal�Dominant(آتاکسي�ارثي�اتوزومال�غالب�
196���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)Myasthenia�Gravis(مياستني�گراويس�
200��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )Marfan�Syndrome(سندرم�مارفان��
204�������������������������������������������������������������������������������������)Pulmonary�Hypertension,�Primary(افزايش�فشار�خون�ريوي�
208���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)Crohn’s�Disease(بيماري�کرون��
212�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)Cerebral�Palsy(فلج�مغزي��
216�����������������������������������������������������������������������������������������������������������)Osteogenesis�Imperfecta(استئوژنزيس�ايمپرفکتا��



9 ) سيزنژوردن آ)A)يريزدژوردنکآآ   

)Achondrogenesis( آکندروژنزيس
آكندروژنز جنينی، یک گروه از اختالالت ش��دیدی اس��ت كه تكامل استخوان، غضروف را تحت تأثير قرار می دهد و عالئم آن 
با وجود یک اس��تخوان كوچک شناسائی می شود. دس��ت و پاهای كوچک، ناهنجاریهای اسكلتی عواقبی از مشكالت مهم سالمتی 
است. نوزادان مبتال به آكندروژنز جنين معمواًل مرده به دنيا می آیند و تولدی زود به هنگام دارند و یا ممكن است بالفاصله بعد از به 
دنيا آمدن به دليل اختالالت تنفسی تلف شوند، هر چند كه بعضی از آنان بوسيله داروی كمكی بخش آی، سی، یو به مدت كوتاهی 
زنده می مانند. دس��ت كم محققان س��ه نوع از آنها را معرفی كرده اند. نوع »)1A(«، نوع »1B«، نوع »2« كه انواع آن بوسيله عالئم، 
نش��انه های بيماری، الگوهای وراثتی، عوامل ژنتيكی قابل تش��خيص است، هر چند كه نوع 1A و 1B اغلب بدون آزمایشات ژنتيكی 

به سختی قابل شناسائی هستند.

اسامی دیگر

هيپوكندروزیس، كندروژنز ایمپرفكتا

شیوع و همه گیری شناسی 

آكندروژنز جنينی از نوع »1A«، »1B« از بيماریهای ژنتيكی نادر بوده و ميزان بروز آنها به طور مشخص تركيبی ازآكندرو جنين 
نوع »2« و هيپو كندروژنزیس به ميزان یک در 40.000 تا 60.000 تولد تظاهر پيدا می كند.

علت بیماری 

ب��ه ترتيب جهش های ژن��ی »Slc26A2« و »Col2A1« منجر به آكندروژنز جنين نوع »1B« و نوع »2« می ش��ود. ولی علل 
ژنتيكی آكندروژنز جنينی از نوع A ناش��ناخته اس��ت.. جهش ژنی »Slc26A2« غضروف سازی را متوقف می كند و یا شاید هم مانع 
شكل گرفتن استخوانها بشود در نتيجه مشكالتی در اسكلت بوجود می آورد كه نشانه » آكندروژنز جنينی« از نوع »1B« می گردد.

براساس اندک نوزادانی كه به آكندروژنز جنينی نوع »1A«، مبتال می شوند، محققان بر این باروند كه این نوع از اختالل توسط 
الگوی مغلوب اوتوزومال به ارث می رس��د. آكندروژنز جنينی نوع »1B« نيز نمونه مغلوب اوتوزمال وراثتی اس��ت، بدین صورت كه 
سلول حاوی هر دو كپی از جهش ژنی است. اكثراً والدین هر شخص مبتال به اوتوزمال مغلوب حامل یک كپی از ژن جهشی می باشد 

كه در این شرایط عالئم و نشانه های بيماری دیده نمی شود.

عالیم ناشی از بیماری 

باالتنه، بازوها، پاها خيلی كوتاه هستند. 

jmg.bmj.com/content/46/8/562.fullcasereports.bmj.com
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س��ر نس��بت به باالتنه بزرگتر به نظر می آید..فک پایين كوچک بوده و گردن دراز می باشد. اشعه X عالئم استخوانی كه با این 
وضعيت در ارتباط است را به ما نشان می دهد.

آكندروژنز جنين نوع »1A«، كه »هوستون هاریس« نيز ناميده می شود در بين آنها بهتر شناخته شده است. نوزادان مبتال به این 
نوع بيماري، دست و پاهای فوق العاده كوچک و گردن دراز دارند و دنده های كوتاه و آسيب پذیر كه به آسانی می شكنند، استخوانهای 
جمجمه صاف هستند، ساختار استخوانی ستون فقرات و لگن خاصره غير طبيعی است )استخوانی شدن ستوان فقرات و لگن خاصره(.

 آكندروژنز جنينی نوع »1B« به عنوان »Parenti-fraccaro« ش��ناخته ش��ده اس��ت و با عالئمی همچون گردن دراز، دست و 
پاهای كوچک، شكمی گرد، برجسته قابل شناسائی است، انگشتان و پنجه های كوتاه و شاید هم پا به داخل پيچ خورده است. نوزادان 

مبتال بيرون زدگی ناف در قسمت ناف شكم دارند )فتق نافی( و یا نزدیک به كشاله ران )فتق كشاله ران(.
نوزادان مبتال به نوع »2« كه در برخی موارد »long saldino« ناميده می ش��ود. دس��تها و پاهایش��ان صاف و گودی دراز دارند 
و همچنين دنده هایش��ان كوتاه اس��ت و ریه های آنها تكامل نيافته است و دليل آن استخوانی شدن ستون فقرات، لگن خاصره است 
خصوصيات چهرۀ آنان متمایز اس��ت، بدین صورت كه پيش��انی برجس��ته، چانه كوتاه دارند و گاهی هم سوراخی در سقف دهان دیده 
می ش��ود )ش��كاف سقف دهان( و شكمش��ان بزرگ است. نوزادان تحت این ش��رایط دچار عارضه »هيدروپس« »جنين آب گرفته« 

می شوند چون در دوران جنين بافتهای بدنشان به مقدار زیادی آب جذب می كند و دچار آب گرفتگی می گردند.

روش تشخیص 

تشخيص با عالئم ظاهری نوزاد در بدو تولد مسجل می گردد 

درمان 

در حال حاضر درمانی وجود ندارد لذا پيشگيری از وقوع مجدد در حاملگی های بعدی از الویت اساسی برخوردار است  با پزشک 
راجع به توصيه های مراقبتی مشورت كنيد. مشاوره ژنتيكی در این خصوص ارجحيت دارد.

پیش آگهی 

عواقب آن عمومًا خيلی ضعيف است، بسياری از نوزادانی كه دچار این عارضه هستند تولدی زود هنگام دارند و یا بالفاصله بعد 
از به دنيا آمدن می ميرند چون به خاطر گردن كوچک و غير طبيعی دچار عوارض تنفسی می شوند.

منابع
1-   Patrick Smits et al., N Engl J. Lethal skeletal dysplasia in mice and humans lacking the GolginGMAP-210, 

Med, 362:206, Jan. 21, 2010.
2-   Cohn DH, Starman BJ, Blumberg B, Byers PH. 1990. Recurrence of lethal osteogenesis imperfecta due to 

parental mosaicismfor a dominant mutation in a human type I collagen gene)COLIAI). Am J Hum Genet 
46:591–601.

3-   Faivre L, Le Merrer M, Douvier S, Laurent N, Thauvin-Robinet C,Rousseau T, Vereecke I, Sagot P, Delezoide 
AL, Coucke P,Mortier G. 2004. Recurrence of achondrogenesis type II within the same family: Evidence for 
germline mosaicism. Am J Med Genet Part A 126A:308–312.

4-   Ferguson HL, Deere M, Evans R, Rotta J, Hall JG, Hecht JT. 1997. Mosaicism in pseudoachondroplasia. Am 
J Med Genet 70:287–291.

5-   Fryns JP, Kleczkowska A, Verresen H, Van Den Berghe H. 1983.Germline mosaicism in achondroplasia: A 
family with three affected siblings of normal parents. Clin Genet 24:156–158.
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)Acquired Aplastic Anemia( کم خوني آپالستيک اکتسابي 
آنمی آپالس��تيک ارث��ی كه معموال انمی فانكونی هم خوانده می ش��ود با نارس��ایی پيش رونده مغزاس��تخوان، ناهنجاری های 
مادرزادی واستعداد ابتال به بدخيمی مشخص می گردد. كم خونی فانكونی  بيماری است كه همه افراد خانواده را مبتال ساخته )ارثی( 

و اصواٌل بر مغز استخوان تأثير می گذارد. این بيماری منجر به عدم توليد همه انواع سلولهای خونی می شود

اسامی دیگر

كم خونی فانكونی، ایدیوپاتيک

شیوع و همه گیر شنا سی

این بيماری ژنتيكی از بيش از 60 كش��ور جهان گزارش ش��ده و در هر قوم و نژادی اعم از  س��فيد پوس��ت، هندی، آمریكائی و 
آس��يائی دیده ش��ده اس��ت. در حال حاضر در دنيا نزدیک به 1000 نفر از این بيماری رنج ميبرند. آنمی فانكونی در مردان نسبت به 
زنان بيش��تر دیده ميش��ود و شيوع آن 5-1 نفر در یک ميليون نفر است. شيوع آن در سفيد پوستان آفریقای جنوبی بيشتر و حدود 1 

در 22000 نفر ميباشد و شيوع هتروژن آن 1 در 77 نفر گزارش شده است. 

علت بیماری

گروهی از نقایص ژنتيكی پروتئين های موثر در ترميم DNA درآنمی فانكونی مش��خص شده است. تشخيص آنمی فانكونی بر 
پایه نشان دادن افزایش شكسته شدن كروموزوم ها پس از تماس سلول ها با عواملی كه به DNA صدمه می زنند صورت می گيرد. 
درآنمی فانكونی مكانيسم ترميمی صدمه به DNA در تمامی سلول ها غير طبيعی است كه ممكن است در ایجاد بدخيمی ها نقش 

داشته باشد.

عالیم ناشی از بیماری 

این بيماری ش��امل: ناهنجاری های اسكلتی،پيگمانتاسيون پوس��تی، كوتاهی قد، كوچک بودن سر، اختالالت كليوی و دستگاه 
تناس��لی و باریک شدن انگشت شست. چش��مان كوچک، لكه های شير قهوه ای متعدد روی پوست ميباشد، اما ممكن است عده ای 

ظاهری طبيعی داشته باشند.

روش تشخیص

برای تشخيص آنمی فانكونی آزمایش شكست كروموزومی )Chromosomal breakage test( انجام ميشود كه با تجزیه تحليل 

Mumbojumbo. irJamejamon line. ir Vista. ir
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جهش  )Mutation analysis( تأیيد ميش��ود. همچنين یافته هاي غير طبيعی در سلول هاي خوني و ناهنجاری های فيزیكی در 
بدن قابل شناسایي مي باشد. آزمایش هاي رایج برای كم خونی فانكونی عبارتند از:     

نمونه برداري مغز استخوان. شمارش كامل سلول هاي CBC و تست های تكاملی )اضافه كردن دارو به یک نمونه خون( برای 
بررسی آسيب به كروموزوم ها، بررسی های اشعه X و دیگر بررسی های تصویر برداری )CT اسكن، MRI(، تست شنوایی زنان باردار 

وقتي ممكن است نمونه برداری chorionic villou یا آمنيوسنتز در كودک متولد نشده را نيز شامل مي گردد.

درمان

داروهایی مثل فاكتورهای رش��د )مانند اریتروپویتين، G-CSF و GM-CSF( می توانند ش��مارش خون را برای مدت زمان 
كوتاه بهبود بخش��ند.پيوند مغز اس��تخوان می تواند ناشي از كمبود س��لول هاي خوني و كم خونی فانكونی را معالجه نماید. ) بهترین 
دهنده، برادر یا خواهری اس��ت كه نوع بافت آنها با بيمار تطبيق یافته اس��ت( بيمارانی كه پيوند موفقيت آميز مغز اس��تخوان داش��ته 
اند بدليل خطر بروز س��رطانهای دیگر، هنوز نيازمند كنترل منظم هس��تند. هورمون درمانی همراه با دوزهای پایين استروئيدها )مثل 
هيدروكورتيزون یا پردنيزون( برای افرادی تجویز می ش��ود كه دهنده مغز اس��تخوان ندارند. بيشتر بيماران به هورمون درمانی پاسخ 
می دهند. اما زمانيكه داروها متوقف می ش��وند هر فردی دارای اختالل بس��رعت بدتر می ش��ود. درمان های دیگر احتمااٌل عبارتند از:  

Zang 1 varzesh. blog fa. com
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آنتی بيوتيک ها ) احتم��ااٌل بصورت رگی( برای درمان تعداد پایين 
س��لولهای خون و عفونت ها  ب��كار رود. تزریق خون برای درمان 

عالئم مربوط به شمارش پایين خون  بكار ميرود. 

مراقبت ها ی الزم  

 ویزیت كلی اعض��ای خانواده ضروری بوده وكنترل آن ها از 
نظر هيجانات روحی و س��طح زندگی هدف اصلی مشاوره می باشد. 
وقتی كودک بيمار دچار اضطراب شود والدین نيز نخواهند توانست 
به وظایف درمانی خود عمل كنند. مشاوره از نظر بيماری های قلبی 
پوس��تی وگوارش در طول زندگی بيمار ضروریس��ت. مشكالتی از 
قبيل خونری��زی عفونت وتومورهای بدخيم بيمار را تهدید می كنند 
و در 10 درصد بيماران لوسمی درآینده بروز می كند. واكسيناسيون  

بر عليه پنوموكوک هپاتيت و عفونت واریس��الیی در جهت كاهش مش��كالت فردی مفيد ارزیابی می شود. بيماران مبتال به تغييرات 
س��لولی خونی خفيف تا ش��دید كه نيازی به ترانسفوزیون ندارند ممكن است تنها به كنترل های منظم، بررسی شمارش خونی رایج و 
آزمایش س��االنه مغز اس��تخوان نياز داشته باشند. مراقب بهداشتي با هدف ارزیابي فرد از نظر بروز سرطان و معمواًل سرطان خون یا 
لنفوم مفيد خواهد بود. افراد مبتال به این وضعيت بطور منظم به متخصص اختالالت خون )هماتولوژیس��ت(، پزشكی كه بيماریهای 
مرتبط با غدد را درمان می كند )اندوكرینولوژیس��ت ( و یک متخصص چش��م )چش��م پزش��ک( مراجعه می كنند. آنها ممكن است به 

پزشک استخوان )ارتوپد(، متخصص زنان یا متخصص بيماریهای كليوی )نفرولوژیست( نيز مراجعه نمایند.

پیش اگهی

ميانگين عمر بيمار20 تا30 سال و عمده ی بيماران در آینده به د ليل عدم عملكرد صحيح مغز استخوان و لوسمی و تومورهایی 
كه مغز استخوان را درگير مي نمایند فوت مي كنند. ميزان بقای 5 ساله مبتالیان 80% و بقای 10 ساله 71% می باشد. 

منا بع
1-   Joenje H, Patel KJ. The emerging genetic and molecular basis of Fanconi anaemia. Nat Rev Genet. 

2001;2)6):446-57.
2-   Handin RI. Lux SE, Thomasp, Stossel TP. Blood principle and practice of hematology. 2nd ed. Philadelphia: 

Lippincott Williams and Wilkins; 2003.
3-   Rosendorff J, Bernstein R, Macdougall L, Jenkins T. Fanconi anemia: another disease of unusually high 

prevalence in the Africaans population of South Africa. Am J Med Genet. 1987;27)4):793-7. 
4-   Giampitro PF, Adler-Brecher B, Verlander PC, Pavlakis SG, Davis JG, Auerbach AD. The need for more 

accurate and timely diagnosis in fanconi anemia: a report from the International Fanconi Anemia Registry. 
Pediatrics. 1993;91)6):1116-20.

5-   Vandenberg CJ, Gergely F, Ong CY, Pace P, Mallery DL, Hiom K, et al. BRCA1-independent ubiquitination 
of FANCD2. Mol Cell. 2003;12)1):247-54.

6-    Vale MJ, Dinis MJ, Bini-Antunes M, Porto B, Barbot J, Coutinho MB. Audiologic abnormalities of Fanconi 
anaemia. Acta Otolaryngol. 2008;10:1-5.

Health.niche.com



اطلن زوگی زاهسمای بيمازی های وادز 14

  )Acromegaly ( آکرومگالي
 در پزش��كی بزرگی غيرع��ادی بخش های پایانی بدن مانند بينی و آرواره و انگش��تان 
دست و پا را آكرومگالی می گویند. آكرومگالی، بيماری غده هيپوفيز است. غده هيپوفيز، غده 
ای كوچک اما بس��يار مهم اس��ت كه در قاعده مغز و پشت پل بينی قرار گرفته است. وجود 
تومور در این غده، عملكرد آن را تحت تأثير قرار می دهد. البته هميش��ه این تومورها نسبت 

به سرطانها كم خطرتر هستند و در هيچ جای دیگر رشد نمی كنند. 

اسامی دیگر 

Marie بيماری

شیوع و همه گیری شناسی

 آكرومگالی بيماری نادری اس��ت كه س��االنه از هریک ميليون نفر، فقط 4 نفر به آن 
مبتال می ش��وند و معمواًل در بزرگس��االن 50-30 ساله دیده می شود. اما در سنين دیگر هم 

ممكن است مشاهده شود.

علت بیماری 

آكرومگالی زمانی ایجاد می شود كه وجود یک تومور در غده هيپوفيز سبب توليد بيش از حد هورمون رشد شود. اگر آكرومگالی 
در س��نين رش��د )و قبل از توقف آن( بروز كند سبب ژیگانتيسم یا غول آسایی می شود زیرا افزایش هورمون رشد در بدن سبب رشد 

غيرمعمول استخوانهای پاها و بازوها می شود. 

عالیم ناشی از بیماری 

عالیم و نشانه های بيماری آكرومگالی 
در افراد بسيار متفاوت و متنوع است. اما این 
اطمينان وجود دارد كه با درمان بيش��تر این 
عالیم برطرف ش��وند. برخی از نش��انه های 
اوليه احس��اس خس��تگی و خ��واب آلودگی 
اس��ت. افزایش س��طح هورمون رشد سبب 
بزرگی دس��تها و پاها می شود. عالوه بر آن 
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این بيماری بر وضعيت چهره نيز تأثير می گذارد و گاه باعث برجس��تگی غيرمعمول چانه و 
فک و افزایش فاصله دندانها می ش��ود، تعریق زیاد به خصوص در زنان و یا پوست چرب از 
جمله مشكالت این افراد است. همچنين این بيماران از احساس فشار و درد در دستهایشان 

رنج می برند و در حدود 1/3 آنها مبتال به دیابت هستند. 
بزرگ ش��دن غده هيپوفيز ممكن اس��ت باعث س��ردرد شود. تحت فش��ار قرار گرفتن 
اعصابی كه از باالی غده هيپوفيز عبور می كنند س��بب ایجاد مش��كالتی در ميدان بينایی 
می گردد. وجود این تومور سبب كم كاری هيپوفيز می شود و از آنجایی كه این غده اعمال 
تخمدانها، بيضه، تيروئيد و غده آدرنال را در كنترل دارد، كم كاری آن عالئمی چون ناتوانی 
جنس��ی، ناباروری و دوره های قاعدگی نامنظم را ایجاد می كند. البته غده تيروئيد و آدرنال 
كمتر تحت تأثير كم كاری غده هيپوفيز قرار می گيرند. با توجه به شناخت این عالئم توسط 
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بيمار و خانواده او می توان از پيشرفت و گسترش آنها جلوگيری نمود. 

روش تشخیص 

پزشک انجام آزمایش قند خون را به شما توصيه می كند. ميزان قند و هورمون رشد خون شما اندازه گيری می شود، در صورتی 
كه مبتال به آكرومگالی باشيد ميزان هورمون رشد باالتر از مقدار طبيعی نشان داده می شود. 

اگر چنين باش��د س��ایر هورمونها مورد بررس��ی قرار می گيرند و در صورت كمبود، مقدار آنها، با دارو جایگزین می شود. عالوه بر 
آن با انجام یک اسكن )MRI یا CT اسكن( اندازه غده هيپوفيز معين می شود. ممكن است جهت واضح تر شدن تصاویر، از تزریق 

دارویی قبل از انجام اسكن استفاده شود. 

درمان 

آكرومگالی ممكن اس��ت با عمل جراحی بر روی هيپوفيز، درمان با اش��عه X، دارودرمانی و یا تركيبی از همه این موارد درمان 
شود. امروزه برای بيشتر بيماران )البته بسته به شرایط آنها( نخستين درمان، جراحی است.

هدف تمام روش��های درمانی كاهش توليد هورمون رش��د و رساندن آن به حد طبيعی است كه سبب از بين رفتن عالئم بيماری 
و بهبود وضعيت عمومی بيمار و كاهش مرگ و مير و نيز كاس��تن از اندازه تومور و همچنين كاهش دادن عوارض بيماریهایی اس��ت 

كه به همراه این بيماری پيش می آیند.

مراقبت های الزم 

بيماران مبتال به  آكرومگالی حتی پس از درمان، باید به طور مرتب و دوره ای مورد آزمایش و ارزیابی پزش��كان قرار بگيرند تا 
از فعاليت طبيعی غده هيپوفيز، مطمئن شوند.اغلب پزشكان انجام آزمایشات ساليانه را برای این افراد پيشنهاد می كنند.

پیش آگهی 

آكرومگالی با عوارض جدی و مرگ زودرس در ارتباط اس��ت. قبل از س��الهای اخير و اجرای روش درمانی مؤثرتر، ميزان مرگ 
و مير برای آكرومگالی 2 یا 3 برابر مورد انتظار در س��طح جهانی بوده اس��ت. گرچه امروزه پيش آگهی با توجه به استراتژیهای مدرن 
جراحی و درمان دارویی بهبود یافته، اما مطالعات نشان داده كه ریسک باالي مرگ و مير كلی برای این گونه بيماران همچنان باقی 
مانده اس��ت )1/6 در مقابل اقدامات عمومی جمعيت( بقای بيماران نيز مانند كيفيت زندگيش��ان با توجه به تعریف دقيق معيارهای 

كنترل بيوشيميایی و درمان جدی تر بيمارهایی مانند فشار خون باال، دیابت و آپنۀ خواب بهبود یافته است.

منابع
1-   Guyton Arthur C.,   Hall John E., 2006, Textbook of Medical Physiology, Eleventh edition, chapter 75 

Adrenocortical Hormones, p:927
2-    Melmed s., Colao A., Barkan A., Molitch M., Grossman A. B., Kleinberg D., Clemmons D., Chanson P.,  

Laws E., Schlechte J.,  Vance M. L., Ho K. and, Giustina A., 2009 Guidelines for Acromegaly Management: 
An Update J Clin Endocrinol Metab 94)5):1509.

3-   Ayuk J, Clayton RN, Holder G, Sheppard MC, Stewart PM, Bates AS 2004 Growth hormone and pituitary 
radiotherapy, but not serum insulin-like growth factor-I concentrations, predict excess mortality in patients 
with acromegaly. J Clin Endocrinol Metab 89:1613–1617

4-   Kauppinen-Makelin R, Sane T, Reunanen A, Valimaki MJ, Niskanen L, Markkanen H, Loyttyniemi E, Ebeling 
T, Jaatinen P, Laine H, Nuutila P, Salmela P, Salmi J, Stenman UH, Viikari J, Voutilainen E 2005 A nationwide 
survey of mortality in acromegaly. J Clin Endocrinol Metab 90:4081–4086
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)Addison’s Disease( بيماري آديسون 
 بيماری  آدیسون كه به آن  نارسایی  غده  فوق  كليوی، هيپو كورتيزوليسم و هيپو آدرناليسم نيز می گویند بيماری نادر مزمنی است 

كه در اثر تخریب  تدریجی  و پيش رونده غدد فوق كليوی  كه  در باالی  كليه ها قرار دارند، رخ می دهد. 
دو نوع بيماری آدیسون وجود دارد: اگر غده فوق كليه به دليل وجود مشكل در خودش، به مقدار كافی هورمون توليد نكند  به 
نام “نارسایی اوليه غده فوق كليه” خوانده می شود. اگر غده فوق كليه تحت تاثير دیگر مشكالت بدن به مقدار كافی هورمون توليد 

نكند، به نام “نارسایی ثانویه غده فوق كليه” خوانده می شود. 

اسامی دیگر 

ناكارایی غده فوق كليوی

شیوع و همه گیری شناسی 

بيماری  آدیسون  نادر است ، اما می توان  آن  را در هر سنی  دید. 
شيوع  آن  در مردان  و زنان  تقریبًا برابر است . 

ميزان فراوانی بيماری آدیس��ون در جمعيت انسانی گاهی در 
برخی منابع حدود 1 در 100.000 تخمين زده ش��ده است. بعضی 
س��ایتهای تحقيقاتی نزدیک ب��ه 60-40 مورد در ه��ر 1 ميليون 
جمعي��ت انس��انی )1/25000- 16600( ذكر كرده اند. آدیس��ون 
می تواند افراد با هر س��ن، جنس��يت، یا قومي��ت را مبتال كند، اما 
به طور معمول در بزرگس��االن بين 30 تا 50 س��ال مشاهده شده 
اس��ت. تحقيقات نشان داده است هيچ غالبيت قابل توجهی مبتنی 

بر قوميت وجود ندارد. 

پيگمانتاسيون در پوست و لكه های رنگی در لثه و غشای مخاطی و باندهای رنگی طولی در ناخن در بيماری آدیسون

fuckyeahmedicine.tumbl...
فرد سمت راست مبتال به بيماری آدیسون 
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عالیم ناشی از بیماری 

احساس ضعف و خستگی، دل درد و حالت تهوع و اسهال، كاهش اشتها و وزن، اسهال، سردرد، تعریق، احساس سردی بدن در 
تمام س��اعات، تغيير رفتار و خلق و خوی )افس��ردگی، پرخاشگری( كاهش فشار خون تا وضعيت از حال رفتگی، تيرگی رنگ پوست، 

پيدایش لكه های سفيد روی پوست، ریزش مو. برخی از این عالئم به دليل دفع سدیم و نمک در ادرار است.

علت بیماری 

به هورمونهای مترش��حه از بخش قش��ری غده فوق كليوی كورتيكواستروئيدها گفته می ش��ود. كورتيكواستروئيدها به دو گروه 
عمده مينرالوكورتيكوئيدها مانند آلدوس��ترون و گلوكوكورتيكوئيدها  مانند كورتيزون تقس��يم بندی می شوند. مينرالوكورتيكوئيدها در 
تنظي��م آب و الكتروليته��ا در بدن نقش دارند. گلوكوكورتيكوئيدها نقش��های مختلفی در بدن دارن��د از جمله كاهش التهاب، تخفيف 
واكنشهای ایمنی، تاثير بر متابوليسم و افزایش قند خون. سوخت  و ساز قند و پروتئين ، حفظ  فشار خون ، و پاسخ  به  استرس  جسمانی . 
باید توجه  داش��ت  كه  عالیم  بيماری  ممكن  اس��ت  به  آهستگی  و در طی  چند ماه  تا چند سال  بروز كنند.عالیم  به  علت  كاهش  سطح  
هورمون های  شبيه  كورتيزون  توليد شده  توسط  غدد فوق  كليوی  ایجاد می شوند. البته  علت  نارسایی  غدد فوق  كليوی  معمواًل نامعلوم  
است ، ولی  پزشكان  معتقدند كه  این  بيماری  از نوع  بيماری های  خود ایمنی  است . البته  نارسایی  غدد فوق  كليوی  ممكن  است  به  دنبال  
بيماری های  زیر نيز ایجاد ش��ود: بيماری  س��ل ، سرطان ، بيماریهای  غده  هيپوفيز و ایدز. استفاده  از داروهای  كورتيزونی  خوراكی  برای  
سایر بيماری ها. در این  حالت  نارسایی  وقتی  نمود می یابد كه  مصرف  این  داروها قطع  شود، زیرا گاهی  فعاليت  غدد فوق  كليوی  پس  

از قطع  دارو به  حالت  اوليه  بر نمی گردد.

درمان 

درم��ان با جایگزینی هورمونه��ای آدرنال )معموال به صورت خوراكی( می باش��د. كمب��ود گلوكوكورتيكوئيدها با مصرف قرص 
خوراكی هيدروكورتيزون یا پردنيزولون جبران می ش��ود. برای كمبود آلدوس��ترون از فلودروكورتيزون )Fludrocortisone( اس��تفاده 

می شود. این بيماری برای تمام عمر گریبانگير بيمار خواهد بود ولی با درمان مناسب سطح زندگی بيمار بهبود می یابد.
بحران آدیسون: یک خطر جدی برای سالمتی می باشد، چراكه فشار خون و قند خون پایين می آید و پتاسيم خون باال می رود. 

این بحران را باید درمان كرد. این درمان شامل تزریق داخل وریدی هيدروكورتيزون، محلول سالين و شكر )دكستروز( می باشد. 

مراقبت های الزم 

در نارسایی شدید فوق كليه در بيمار بحرانی رخ می دهد كه ممكن است ناشی از بيماریهای شناخته نشده قبلی از قبيل خونریزی 
غده فوق كليه ویا بيماریهای عود كننده نظير عفونتها و ضربه باش��د كه نياز به مداخالت اورژانس��ی پزشكی دارد اگر شما یا یكی  از 
اعضای  خانواده  تان عالیم  بيماری  آدیس��ون  را دارید، به  خصوص  عالیم  »بحران  غدد فوق كليوی «. در این  صورت  فوراً به پزش��ک 
مراجعه  نمایيد. »بحران  غدد فوق كليوی « یک  اورژانس  اس��ت  و ش��امل: دردهای ناگهانی در پاها و گاهی در پشت و شكم، استفراغ 
ش��دید و اسهال كه منجر به كاهش آب بدن می ش��ود، كاهش فشار خون، كاهش هوشياری زمانی كه بيمار سرپا می ایستد، كاهش 
قند خون، گيجی، سایكوز، بریده بریده سخن گفتن، بی حالی شدید، كاهش سدیم خون، كاهش پتاسيم خون، كاهش كلسيم خون، 

تشنج و تب می باشد.
 در مورد »بحران  غدد فوق كليوی « و ارتباط  آن  با اس��ترس  جس��مانی  )عفونت ، جراحی ، یا صدمات  جس��مانی ( اطالعات  خود را 
افزایش  دهيد. به هر پزشک  یا دندانپزشكی  كه  مراجعه  می كنيد، وی  را از بيماری  خود آگاه  سازید. اگر در جایی  زندگی  می كنيد یا به  
جایی  قصد مس��افرت  دارید كه  خدمات  پزش��كی  چندان  در دسترس  نيست ، باید دستورالعمل  مربوط  به  تزریق  كورتيزون  را در شرایط  

اورژانس  فرار بگيرید.
یک  دس��ت بند یا گردن آویز مخصوص  همراه  داش��ته  باشيد كه  روی  آن  مشخص  شده  باشد كه  شما آدیسون  دارید و ضمنًا دارو 

و دوز مصرفی  نيز روی  آن  قيد شده  باشد. 
مراقب  باشيد واكسيناسيون  شما به  روز باشد، از جمله  واكسيناسيون  آنفلوآنزا و ذات الریه.  اگر عالیم  جدید و نامنتظره  بروز كردند 
داروهای  مورد استفاده  برای  درمان ممكن  است  عوارض  جانبی  به  همراه  داشته  باشند. از آن  جمله  این عالیم عبارتند از: برآمده  شدن  
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شكم ، نازک  شدن  اندام ها، پف  كردن  صورت  و چشم ها، آكنه ، و رشد مو روی  صورت .

عوامل افزایش دهنده خطر 

1. استرس  
2. دیابت  شيرین  )مرض  قند( 

3. جراحی  
4. درمان ضد انعقادی 

روش تشخیص 

عالوه بر بررس��ی عالیم ذكرش��ده در این بيماری، آزمایشات شامل آزمایش خون برای اندازه گيری مقدار آنتی بادی ها، سدیم، 
پتاسيم، كورتيزول می باشد. نيز اندازه گيری سطح هورمون آدرنال و هورمون تحریک كننده آدرنال ) ACTH (، رنين، تصویربرداری، 

سی تی اسكن شكم، اولتراسوند، توموگرافی و MRI می تواند انجام گيرد.

پیش آگهی 

این  بيماری  برای  تمام  عمر گریبانگير بيمار خواهد بود ولی هيچ محدودیتی برای فعاليت در این بيماران وجود ندارد. 
اگر مبتال به  این  بيماری  هستيد، سعی  كنيد تا اصول  مراقبت  از خود را فرا بگيرید. توجه  دقيق  به  زمانبندی  مصرف  داروها بسيار 

حياتی  است.

منابع 
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)Acquired Immune Deficiency Syndrome( AIDS  ايدز، سندرم نقص اکتسابي ايمني
ایدز )AIDS ( مخفف عبارت  Acquired immune deficiency syndrome به معنی »سندرم نقص ایمنی اكتسابی « می باشد. 
این بيماری توس��ط ویروس )HIV(  كه ویروس نقص ایمنی انس��انی )human immunodeficiency virus( ناميده ميشود به وجود 
می آید. افراد مبتال به این بيماری بسيار بيشتر از افراد عادی مستعد ابتال به بيماریهای عفونی مانند عفونتهای فرصت طلب و تومورها 

هستند و این موضوع روند بيماری را وخيم تر می سازد. 

اسامی دیگر 

Wasting/lymph node syndrom ،ایدز

علت بیماری 

ایدز نتيجه نهایی بالينی عفونت با HIV اس��ت. HIV از دس��ته ی رتروویروسهاس��ت كه عمدتا” اندامهای حياتی سيستم ایمنی 
بدن انسان و سلولهایی از قبيل سلولهای 1T )زیر مجموعه ای از سلول های T(، ماكروفاژها و سلول های دندریتيک را آلوده می كند 

و به طور مستقيم و غير مستقيم سلولهای T  + CD4 از بين می برد.
فرد آلوده به اچ-آی-وی هنگامی به مرحلۀ ایدز می رسد كه شمار سلو های سفيد آنقدر كم شود كه نتوانند از پس انجام وظيفه 
معمولی خود برآیند. و در فقدان آنها بدن نمی تواند با عفونت ها مبارزه یا س��لولهای س��رطانی را بكشد. این دشواری اندک اندک در 
طول مدتی كه ش��خص + HIV می باش��د، پيش��رفت می كند كه ممكن است یک تا 15 سال به طول بكشد. البته افراد در این مدت 
بس��يار خوب و تندرس��ت به نظر می رسند و احس��اس خوبی نيز دارند. ولی در این مدت شمار ویروس چند برابر می شود. بر پایه این 
تعریف ایدز هنگامی رخ می دهد كه شمار سلول های T CD4+ به كمتر از 200 عدد در هر ميكروليتر خون می رسد و یا هنگامی كه 

بدن فرد دچار عفونت های فرصت طلب بشود.
این بيماری به وسيله ویرورسی به نام HIV به وجود می آید كه از راههای زیر انتقال می یابد 

رابطه جنسی از طریق واژن، مقعد ویا دهان
انتقال خون یا فراورده های آلوده خون

سوزن آلوده به هنگام تزریق 
مبادله بين مادر وجنين در دوران بارداری و زایمان

تغذیه با شير مادر
تماس غشای مخاطی و یا جریان خون با مایعات بدن نظير خون، منی، مایع واژینال، یا شير مادر

شیوع و همه گیری شناسی 

در س��ال 2009 سازمان جهانی بهداش��ت )WHO( تخمين زده است كه  در سراسر جهان 33/4 ميليون نفرمبتال به ایدززندگی 
می كنند. بنا به گزارش UNAIDS برآورد شده است كه در هر سال 2/7 ميليون 
عفونت جدید و 2 ميليون مرگ و مير ساالنه به دليل ابتال به ایدز در سال 2007 
وجود داش��ته است. 33/2 ميليون نفر در س��ال 2007 در سراسر جهان به ایدز 
مبتال بوده اند كه 2/1  ميليون نفر جان خود را از دس��ت داده اند كه 330000 
نفر كودک بودند و 76% نيز در كشورهای جنوب صحرای آفریقا رخ داده است. 
با توجه به برآورد برای س��ال 2009  در سراس��ر جهان حدود 60 ميليون نفر از 
زمان شروع این بيماری همه گير آلوده شده اند و حدود 25 ميليون مرگ و مير 
وجود داش��ته است كه به تنهایی 14 ميليون كودک بی گناه در آفریقای جنوبی 

بوده است. 
نخس��تين مورد گزارش و ثبت ش��ده ابتال به ایدز در ایران مربوط به سال 

1- CD4 + روبان قرمز نماد بين المللی آگاهی و توجه به ایدز است
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1366 و در مورد یک كودک شش ساله مبتال به بيماری هموفيلی است كه فرآورده های خونی آلوده دریافت كرده بود. براساس آمار 
جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تا تاریخ اول فروردین 1390 در مجموع 22 هزار و 727 نفر 
افراد مبتال به ویروس ایدز  شناسایی شده اند. حدود 40 درصد مبتالیان در گروه سنی 25 تا 35 سال قرار دارند و كمترین گستردگی 
در ميان گروه های س��نی 0 تا 4 س��ال، 5 تا 14 سال و باالی 65 سال )مجموعا 1/8 درصد( گزارش شده است. مطابق آمار قریب به 
95 درصد مبتالیان به ایدز در ایران را مردان تش��كيل می دهند. ميزان ابتال به HIV از اس��تان به استان فرق می كند. در غرب ایران 
85 درصد مبتالیان از ميان معتادان تزریقی هستند، بيش از 90 درصد زنان مبتال بدون اینكه آگاه باشند، از طریق شوهرانشان مبتال 

به HIV شده اند. مطابق آمار قریب به 95 درصد مبتالیان به ایدز در ایران را مردان تشكيل می دهند.

آمار بيماری ایدز در ایران 
22/727 نفر تا فروردین 1390جمعيت مبتالیان
0/02%درصد مبتالیان

7%جمعيت مبتالیان زن
93%جمعيت مبتالیان مرد
3/409  نفرجمعيت درگذشتگان

اگر چه ميزان مبتالیان به ایدز در ایران كم اس��ت. س��ازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی عوامل 
اصلی انتقال ایدز را استفاده معتادان تزریقی از سرنگ مشترک و پس از آن از راه آميزش جنسی می دانند. اكثر مراكز پزشكی معتقدند 
كه 60 درصد انتقال از طریق اس��تفاده از س��رنگ مشترک می باش��د )در ایران بيش از دو ميليون نفر خود را به عنوان معتاد ثبت نام 

كرده اند، كه از ميان آنها سيصد هزار نفر معتادان تزریقی هستند( و 35 درصد از طریق آميزش جنسی می باشد.

عالیم ناشی از بیماری 

پس از ورود ویروس اچ.آی.وی به بدن اولين عالیم به صورت یک سندرم شبه سرماخورگی به همراه بزرگ شدن غدد لنفاوی 
عارض می ش��ود كه معمواًل این عالیم بهبود یافته و ویروس به حالت نهفته در بدن باقی می ماند، این مرحله كه در آن فرد حامل 

بيماری تلقی ش��ده ولی عالیمی نش��ان نمی دهد ممكن است تا ده 
س��ال و بيشتر به طول بيانجامد. در مرحله آخر این بيماری با نقص 
سيستم ایمنی به علت فعاليت باالی ویروس و كاهش لنفوسيتهای 
نوع T در خون مش��خص می ش��ود كه ایدز ناميده می شود. در این 
مرحل��ه بدن در مع��رض عفونتهای فرصت طلب ناش��ی از باكتری، 
ویروس، قارچ و انگل هایی قرار می گيرد كه در افراد س��الم معمواًل 
به آسانی مهار می شوند. این بيماری تقریبا همه سيستم های ارگانی 
بدن را درگير ميكند. همچنين افراد مبتال ریسک باالیی برای ابتال 
به س��رطان های ویروسی مختلف نظير س��اركوم كاپوزی، سرطان 
گردن رحم و لنفوم را دارند. بعالوه، عالیم سيستميک عفونت نظير 
تب، تعریق)خصوصا ش��ب هنگام(، ت��ورم غددلنفاوی، لرز، ضعف و 

كاهش وزن را دارند.
این عوارض در ارگانهای مختلف به اش��كال زیر می تواند بروز 

نماید: 
ریه

پنومونی ناش��ی از پنوموسيستيس كه در افراد با دستگاه ایمنی 
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سالم نسبتا نادر می باشد ، ، اما در ميان افراد مبتال به اچ آی وی رایج است.
س��ل )TB( از جمله عفونت های منحصر به فرد مرتبط با اچ آی وی می باش��د و دليل آن قابليت س��رایت به افراد دارای دستگاه 
ایمنی سالم از طریق مسير تنفسی است كه به راحتی قابل درمان نيست. مقاومت به چند دارو یک مشكل جدی در این  بيماریست. 

دستگاهگوارش
ازوفاژی��ت الته��اب مخاط انتهای پایينی مری اس��ت. در افراد آلوده به اچ آی وی، به طور معم��ول به علت عفونت های قارچی 
)كاندیدیازیس( و یا ویروسی )هرپس سيمپلكس و یا سيتومگالو ویروس به وجود می آید. در موارد نادر، می تواند در اثر به مایكوباكتریوم 
ایجاد ش��ود. اس��هال مزمن غير قابل توضيح احتماال” در اثر باكتریهایی مانند سالمونال، شيگال، ليستریا و یا كمپيلوباكتر، عفونت های 
 )MAC( انگلی غير معمول و عفونت های فرصت طلب مانند كریپتوسپوریدیوزیس، ميكروسپوریدیوزیس، مایكوباكتریوم آویوم پيچيده
و ویروس ها ممكن اس��ت به وجود آید. در برخی موارد، اس��هال ممكن اس��ت یک عارضه جانبی ناشی از استفاده از چند دارو برای 
درمان اچ آی وی باش��د. همچنين ش��اید یک عارضه جانبی از آنتی بيوتيک های مورد اس��تفاده در درمان اسهال باكتریایی )معمواًل 

كلستریدیوم دیفيسيل( باشد. 
عصبیوروانی

 عفونت اچ آی وی ممكن اس��ت به انواع عوارض عصبی منجر ش��ود.این می تواند ناش��ی از عفونت سيس��تم عصبی توس��ط 
ارگانيسم های حساس، و یا به عنوان یک نتيجه مستقيم از خود بيماری باشد. 

توكسوپالس��ما گوندی باعث آنس��فاليت توكسوپالسمایی می شود اما سبب بيماری در چش��م ها و ریه ها نيزمی شود: مننژیت 
كریپتو كوكال توس��ط قارچ كریپتوكوكوس نئوفورمنس می تواند باعث تب، سردرد، خستگی، تهوع، و استفراغ شود. همچنين ممكن 

است در بيماران به تشنج و سردرگمی  منجر شود كه اگر بدون درمان رها شود، می تواند كشنده باشد.
تومورها در بيماران مبتال به عفونت HIV افزایش قابل مالحظه ای در بروز چندین سرطان مشاهده می شود. این امر در درجه 
اول به علت عفونت همزمان با ویروس دارای ژنوم DNA  به خصوص ویروس اپشتاین بار )EBV(، كاپوزی ساركوِم مرتبط با هرپس 

)KSHV( )هرپس انسانی - HHV-8( 8 (  و ویروس پاپيلومای انسانی )HPV( نيز شناخته می شود.
سرطان مهاجم دهانه رحم در زنان مبتال به اچ آی وی توسط ویروس پاپيلومای انسانی )HPV( می تواند ایجاد می شود.

عالوه بر تومورهای ذكر ش��ده در باال، بيماران مبتال به HIV در معرض خطر ابتال به برخی از تومورها و س��رطان های دیگر به 
ویژه بيماری هوچكين، كارسينوم مقعد و ركتوم، كارسينوم هپاتوسلوالر، سرطان سر و گردن و ریه هستند. علل برخی از این بيماریها 
ویروس ها می باش��ند از قبيل بيماری هوچكين )EBV(، س��رطان مقعد و ركتوم )HPV(، س��رطان سر و گردن )HPV(،و كارسينوم 
سلولهای كبدی )هپاتيت B یا C. جالب توجه است كه بروز بسياری از تومورهای معمول مانند سرطان پستان یا سرطان روده بزرگ 

در بيماران آلوده به اچ آی وی افزایش نمی یابد.

ضایعات پوستی نشان دهنده كاپوزی ساركوما در یک فرد مبتال به ایدز
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عفونت ه��ای دیگر در بيم��اران مبتال به ای��دز اغلب عفونت های 
فرص��ت طلب با عالئ��م غير اختصاص��ی بروز می كن��د، به خصوص 
ت��ب درجه پایين و كاه��ش وزن. از عفونت فرصت طل��ب عبارتند از: 
مایكوباكتریوم آویوم داخل س��لولی و س��يتومگالوویروس )CMV كه  
CMV می تواند باعث كوليت كوری ش��ود. پنيسيليوزیس ناشی از پنی 

س��يليوم مارنفئی در حال حاضر سومين عفونت شایع فرصت طلب بعد 
از س��ل خارج ریوی و كریپتوكوكوزیس در افراد HIV مثبت در منطقه 

بومی آسيای جنوب شرقی است.

روش تشخیص 

تشخيص بيماری ایدز در یک فرد آلوده به HIV برپایه ی حضور 
برخی از عالئم یا نش��انه هاست. در كشورهای در حال توسعه، سيستم 
مرحله بندی س��ازمان بهداش��ت جهانی برای عفونت HIV و بيماری، 
با اس��تفاده از داده های بالينی و آزمایشگاهی می باشد و در كشورهای 
 ،)CDC( توس��عه یافته، سيس��تم طبقه بندی مراكز كنترل بيماری ها

استفاده می شود.
سيستممرحلهبندیسازمانجهانیبهداشت

مرحله I: عفونت HIV بدون عالمت اس��ت و به عنوان ایدز طبقه 
بندی نمی شود.

مرحله II: شامل تظاهرات جزئی مخاطی و عفونت عودكننده دستگاه تنفسی فوقانی
مرحله III: شامل اسهال مزمن با علت ناشناخته برای مدت طوالنی تر از یک ماه، عفونت های باكتریایی شدید و سل ریوی

مرحله IV: ش��امل توكسوپالس��موزیس مغز، كاندیدیازیس مری، نای، برونش یا ریه ها و س��اركوم كاپوزی بوده و این بيماریها 
شاخص ایدز هستند.

HIV آزمون

تست HIV معموال در خون وریدی انجام می شود. آزمایشگاه های بسياری از آزمایش های غربالگری نسل چهارم كه آنتی بادی 
ضد IgG( HIV و IgM( و آنتی ژن HIV p24 را شناسایی می كند، استفاده می نمایند.تشخيص پادتن HIV و یا آنتی ژن آن در یک 
فرد دليل بر عفونت HIV می باش��د. افرادی كه اولين نمونه آنها عفونت HIV را نش��ان ميدهد باید یک بار دیگر آزمایش خون برای 

تایيد نتایج تكرار شود.
دوره پنجره )زمان بين عفونت اوليه تا تعيين آنتی بادی های قابل تش��خيص در برابر عفونت( متفاوت  بوده و از 6-3 ماه طول 
می كش��د. تشخيص ویروس با اس��تفاده از واكنش زنجيره ای پليمراز )PCR( در طول دوره پنجره امكان پذیر است، و شواهد نشان 
می دهد اغلب ممكن است عفونت زودتر از زمانی كه از نسل چهارم EIA برای آزمون غربالگری استفاده می شود تشخيص داده شود.

 به طور متداول آزمایش HIV برای بررس��ی عفونت در نوزادان و كودكانی )به عنوان مثال، بيماران جوان تر از 2 س��ال(، كه از 
مادران HIV مثبت متولد شده اند به دليل حضور آنتی بادی HIV مادر در خون كودک فاقد ارزش است. عفونت HIV تنها می تواند 

با روش PCR از DNAی ویروسی در لنفوسيت های كودكان تشخيص داده شود. 

درمان 

در مجموع پنج دسته دارو وجود دارد كه در مقاطع مختلف ورود و رشد HIV عمل می كنند:
داروهای ضد ایدز باید به صورت تركيبی مصرف ش��وند. معمواًل س��ه نوع داروی مختلف از دست كم دو دسته مختلف از داروها 
به طور هم زمان به بيمار تجویز می شود. با تغيير شكل دادن HIV، برخی از نمونه های این ویروس در مقابل داروها مقاوم می شوند. 
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بنابراین ش��انس كنترل HIV در صورت اس��تفاده از چند دارو بيش��تر خواهد بود. در برخی موارد از مبتالیان تازه، ویروسهایی ردیابی 
ش��ده اند ك��ه حتی پيش از آغاز معالجات در برابر داروهای موجود مقاومت نش��ان می دهند. در نهای��ت هنوز درمان قطعی برای این 

بيماری وجود ندارد و اغلب داروهای موجود نقش كند كنندگی در پيشرفت بيماری را اعمال می كنند. 
حاملگی نباید مانع دریافت درمان های مناس��ب ضد رتروویروس ش��ود. باید به مس��ائلی نظير تغييرات فارماكوكينتيكی ناشی از 
حاملگی، عوارض جانبی احتمالی داروها روی جنين و اثربخشی یک رژیم داروئی در كاهش ميزان انتقال پری ناتال ویروس، توجه 

داشته باشيم.
تصميم گيری در مورد درمان بایس��تی با مش��اوره، انجام شود. زیدوودین و الميوودین، فارماكوكينتيک مشابه دارند و زیدوودین 
عوارض خاصی در جنين ایجاد نمی كند ولی در مورد س��ایر داروها مطالعات كافی انجام نش��ده است. افاویرنز نبایستی مورد استفاده 
قرار گيرد چون در حيوانات تراتوژن شناخته شده است. زیدوودین ميزان انتقال را تا 70% كاهش می دهد. این دارو از هفته 14 تا 34 
حاملگی به ميزان 200 ميلی گرم سه بار در روز یا 300 ميلی گرم دو بار در روز داده می شود و پس از زایمان به مقدار 2mg/kg در 
طی یكساعت و سپس انفوزیون مداوم 1mg/kg در ساعت تا زمان وضع حمل 0 مقدار این دارو برای نوزاد 2mg/kg خوراكی هر 6 

ساعت تا 6 هفتگی تجویز می شود، در این صورت ميزان انتقال از 22/6% به 7/6% كاهش داده می شود.
نوزادان را بایستی پس از 48 ساعت، 14 روز و 2-1 ماه و 6-3 ماه آزمایش نمود و درصورت مثبت بودن رژیم آنتی رتروویرال 

به صورت تركيبی داده شود.

مراقبت های الزم 

پيشگيری
سه مسير اصلی انتقال HIV عبارتند از: تماس جنسی، قرار گرفتن در معرض بافت و یا مایعات آلوده بدن، و از مادر به جنين یا 
كودک. این امكان وجود دارد كه HIV در بزاق، اش��ک و ادرار افراد آلوده یافت ش��ود اما هيچ موردی از عفونت توسط این ترشحات 
ثبت نشده و خطر ابتال به عفونت ناچيز است. درمان ضد ویروسی بيماران آلوده نيز به ميزان قابل توجهی توانایی آنها را برای انتقال 

HIV به دیگران كاهش می دهد )با كاهش مقدار ویروس در مایعات بدن خود را به سطوح غير قابل كشف است(.

از آنج��ا كه تاكنون واكس��ن و یا عالج قطعی برای این بيماری كش��ف نشده اس��ت و در آینده نزدیک ني��ز امكان پذیر به نظر 
نمی رسد. مهم ترین راه مبارزه با این بيماری پيشگيری و آموزش است. گزارش سال 2007 بانک جهانی در مورد ایدز در جنوب آسيا، 
ش��يوع بيماری ایدز را »ش��دید« اما »قابل پيشگيری می داند. برای پيشگيری از انتقال HIV، بهترین راه خودداری از برقراری رابطه 
جنسی با فرد مبتال و یا استفاده از كاندوم های جنس التكس است. ذرات با ابعاد HIV نمی توانند از كاندوم التكس عبور كنند و اگر 
به درستی و به طور منظم استفاده شوند شيوه كاماًل موثری در كاهش خطر انتقال بيماری محسوب می شوند. هرچند تنها شيوه صد 

در صد موثر خودداری كامل از آميزش جنسی با افراد مشكوک به داشتن رفتارهای پرخطر است.
مطالعات تصادفی كنترل دار نشان داده اند كه ختنه مردان باعث كاهش خطر ابتال به عفونت HIV در ميان مردان دگرجنسگرا 
تا 60 % بوده اس��ت. مطالعه س��ه ساله در آفریقای جنوبی كه در سال 2010 تكميل شد، نشان داد كه ژل ضد ميكروبی واژینال پس 

از یک سال استفاده می تواند ميزان عفونت در ميان زنان را 50 درصد و پس از دو سال و نيم 39 درصد كاهش دهد.
كاركنان مراقبت های بهداش��تی می توانند با به كارگيری اقدامات احتياطی برای كاهش خطر قرار گرفتن در معرض خون آلوده 
خطر آلودگی به HIV را كاهش دهند. این اقدامات احتياطی ش��امل اس��تفاده از دس��تكش، ماس��ک، عينک یا محافظ و روپوش و یا 
پيش بند كه برای جلوگيری از قرار گرفتن پوس��ت یا غش��اهای مخاطی در معرض پاتوژنهای منتقله از راه خون اس��ت. شستش��وی 
مكرر و كامل بالفاصله پس از آلوده ش��دن پوس��ت با خون یا س��ایر مایعات بدن، می تواند احتمال عفونت را كاهش دهد. در نهایت 
برای جلوگيری از صدمات احتمالی وارده از سرس��وزن آلوده، اش��ياء تيز مانند س��وزن جراحی و شيش��ه با دقت دور انداخته شوند. از 
آنجا كه استفاده از مواد مخدر تزریقی عامل مهم در انتقال اچ آی وی در كشورهای توسعه یافته مي باشد از استراتژی های كاهش 
آس��يب برای كاهش عفونت های ناشی از س��وء مصرف مواد مخدر استفاده می شود. معتادان تزریقی می توانند با خودداری از مصرف 

سرنگ های مشترک خطر ابتال به HIV را كاهش دهند.
مادران مبتال به HIV  باید از شيردهی به نوزاد خود اجتناب كنند. با این حال اگر تنها راه موجود شيردهی است فقط شيردهی 
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در طی ماه های اول زندگی توصيه می شود و در اسرع وقت باید قطع شود.
روش دیگر برای كنترل رفتارهای پرخطر، آموزش بهداش��ت اس��ت. مطالعات متعدد تاثير مثبت آموزش و پرورش و سواد را در 

رفتار جنسی محتاطانه  بر سالمت نشان داده اند.

پیش آگهی 

به علت پيش داوری و ترس از س��رایت بيماری، این بيماران درمورد انتخاب مس��كن، ش��غل، مراقبت های بهداشتی و حمایت 
عمومی مورد تبعيض قرار می گيرند. رفتارهای نامناس��ب و تحقيرآميز موجب انزوای بيمار گش��ته، فرصت آموزش را از وی می گيرد. 
وحش��ت از مرگ، وحش��ت طرد و تنهایی و انگ اجتماعی، اخراج كارگران مبتال و بدنامی از طرف دوس��تان و خانواده سبب می شود 
افرادی كه گمان می كنند ممكن است آلوده باشند، وضعيت خودشان را تا جایی كه مقدور است مخفی نگه دارند كه این خود موجب 

گسترش آلودگی است.
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   )Albinism, oculocutaneous( آلبينيسم چشمي – پوستي
آلبينيسم از كلمه یونانی )Albus( به معنی سفيد گرفته شده است. زالی یا آلبينيسم نوعی بيماری ژنتيكی و تا حدی شایع در بين 
جوامع انسانی است كه بر اثر آن بدن قادر به ساخت رنگدانه مالنين نبوده و پوست، مو و چشمان شخص زال رنگ روشنی به خود 
می گيرد، از هر 17 هزار نفر یک نفر به زالی دچار می ش��ود. یک اختالل موروثی اس��ت كه به دليل فقدان یک آنزیمی ایجاد می شود 

كه در توليد مالنين نقش دارد. افراد مبتال به این اختالل فاقد رنگدانه می باشند و یا نمی توانند رنگدانه توليد كنند.
آلبينيسم كه در ایران به نام »پيسی« نيز شناخته شده است، از بيماری هایی است كه گرچه نارسایی های چندانی همچون سایر 
بيماری های قلبی و عروقی برای فرد مبتال ایجاد نمی كند، اما به دليل ویژگی های خاص این بيماری و آگاهی نه چندان زیاد جوامع 
از آن، بيمارانی كه به آن مبتال هستند مشكالت روانی زیادی را در جامعه احساس می كنند. البته در كنار این مشكالت روانی، اختالل 

در دید مهم ترین مشكل فيزیكی این بيماران است. 
دو گروه اصلی آلبينيسم در انسان وجود دارد: 

1.  چشمی، پوستی
2.  چشمی 

در آلبينيسم نوع دوم)چشمی( فقط چشم ها دچار كمبود رنگيزه هستند. 
در آلبينيسم نوع اول از دست رفتن رنگيزه در مو،چشم ها  و پوست رخ می دهد. افراد دارای آلبينيسم چشمی، مو و پوست نرمال 
دارند و بسياری حتی ممكن است رنگ چشم نرمال نيز داشته باشند. آلبينوها یا افرادی كه پوست، مو و غالبا چشمان سفيد دارند، به 

بيماری ای مبتال هستند كه در آن فرد به طور كامل یا نسبی، از داشتن رنگدانه های پوست، چشم و موها محروم است.

اسامی دیگر 

زالی

شیوع و همه گیری شناسی 

براس��اس اعالم س��ازمان ملی آلبينيسم و pigmentation آمریكا، تقریبا از هر 17 هزار آمریكایی یک نفر به گونه ای از آلبينيسم 
مبتالست؛ اما این وضعيت در شرق آفریقا شدیدتر است، به طوری كه آمار یک در هر 3000 نفر به ثبت رسيده است. آلبينيسم هم 
در زنان و هم در مردان روی می دهد. تحقيقات اخيری كه درخصوص این بيماری انجام شده، نشان می دهد كه در سراسر جهان نوع 
اول این بيماری به ازای هر 40 هزار نفر، در یک نفر روی می دهد؛ اما نوع دوم این بيماری شایع تر است؛ به طوری كه آمار یک در 

www.blind.vcp.ir
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هر 15 هزار تن به ثبت رسيده است. آلبينيسم چشمی نيز به ازای هر یک نفر در 50 هزار نفر به ثبت رسيده است.

عالیم ناشی از بیماری 

بيشتر بيمارانی كه به نوع اول مبتال هستند، پوست و موی سفيدی همچون برف دارند و این در حالی است كه اثری از رنگدانه 
نيز در چش��مان آنها دیده نمی ش��ود. در این افراد عنبيه چشم به رنگ آبی پریده بسيار مالیم است، حال آن كه ممكن است مردمک 
چشم قرمز رنگ باشد. این سرخ رنگی ناشی از نوری است كه وارد مردمک شده و رگ های خونی در شبكيه را منعكس می كند. البته 
به صورت طبيعی مردمک چشم مشكی است، زیرا مولكول های رنگدانه در شبكيه، نوری را كه وارد چشم می شود جذب می كنند و 
از پرش آن به محيط اطراف جلوگيری می كنند. در بيمارانی كه به نوع دوم مبتال هستند نيز مقادیر بسيار كمی رنگدانه توليد می شود 
و از این رو ممكن اس��ت موی این افراد بلوند روش��ن تا قهوه ای روشن باشد. معموال عنبيه این افراد از طيف رنگی آبی تا خاكستری 
روش��ن اس��ت و مردمک نيز قرمز تيره تا خاكستری روش��ن. در كل، بيماران مبتال به آلبينيسم حساسيت زیادی به نورهای روشن و 
شدید و درخشندگی آن دارند. كندی در بينایی در دوران كودكی از مهم ترین نشانه های این بيماری است كه پزشكان توجه خاصی به 
آن دارند. از سوی دیگر، دوربينی و نزدیک بينی كه با ناهمخوانی در بينایی همراه است، این افراد را با مشكالت زیادی همراه می كند. 

اما انحراف در چشم ها كه هم به صورت عمودی و هم افقی است، از دیگر نشانه های روشن ابتال به این بيماری به شمار می آید.
نوزادان مبتال به آلبينيسم ممكن است طوری رفتار كنند گویی كه در چند هفته نخست زندگی خود چيزی نمی بينند. این دسته 
از بيماران بتدریج برای مشاهده اطراف دقت بيشتری به خرج می دهند. تحقيقات نشان می دهند كودكی كه به این بيماری مبتالست، 
برای دیدن محيط اطراف و پردازش اطالعات بصری انرژی و تالش بيش��تری به خرج می دهد كه این مس��أله می تواند به خستگی، 

كج خلقی و در نهایت انحراف بيشتر چشم منجر شود.
در بسياری از موارد دیده شده است كه كودكان مبتال به این بيماری، تنها از یک چشم خود برای دیدن اطراف استفاده می كنند. 
برخی از این كودكان برای مشاهده دقيق اجسام مختلف آنها را به چشم خود نزدیک می كنند و گرچه استفاده از تكنيک های اصالح 

دید از جمله استفاده از عينک و لنزهای طبی در بين آنها شایع است، اما بهبود چندانی در بينایی شان حاصل نمی شود.

www.dermaamin.com
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علت بیماری 

 محقق��ان ب��ر این باورند جهش های ژنتيكی كه توليد رنگدانه یا »مالني��ن« را تحت تأثير خود قرار می دهند، نقش اصلی را در 
ابتالی افراد به این بيماری ایفا می كند. ژن زالی مغلوب اس��ت یعنی اگر فردی یک ژن زالی  كه در واقع ژن س��اخت مالنين اس��ت 
كه به دالیلی معيوب ش��ده روی یک كروموزوم داش��ته باش��د اگر ژن س��الم دومی كروموزوم دیگر داشته باشد آن ژن سالم وظيفه 
ژن معيوب را برعهده می گيرد و فرد دچار زالی نمی ش��ود. اگر فرزندی از پدر و مادری كه هر دو یک ژن زالی دارند متولد ش��ود 25 
درصد احتمال دارد كه كودک زال باش��د، 50 درصد احتمال ناقل بودن وجود دارد   یک ژن معيوب داش��ته باشد و 25 درصد احتمال 
دارد كه ژن های كامال سالم داشته باشد. اگر یكی از والدین سالم و دیگری زال باشد همه فرزندان ناقل و اگر یكی ناقل و دیگری 
زال باش��د 25 درصد احتمال ناقل بودن فرزند و 75 درصد احتمال زال بودن فرزندان وجود دارد. اگر والدین هر دو زال باش��ند همه 

فرزندان زال خواهند شد.

روش تشخیص بیماری 

آنچه كه در سال های اخير در مواجهه با آلبينيسم مشخص شده، گویای آن است كه تقابل با این بيماری و بخصوص تشخيص 
آن، یكی از چالش برانگيزترین موضوعات علمی و پزش��كی دوران معاصر اس��ت. در صورتی كه نش��انه های اوليه ابتال به آلبينيس��م 
تش��خيص داده ش��ود، ارجاع به پزشک متخصص ضروري اس��ت. اگر كودكی به زالي مبتال باشد، تشخيص بيشتر بر مبنای توجه به 
رنگ موی پوس��ت و موهای س��ر خواهد بود. گذش��ته از آن، تشخيص اوليه این بيماری می تواند براس��اس ایجاد و افزایش حركات 
پرشی و سریع در ناحيه چشم ها باشد؛ به طوری كه حتی این نشانه را می توان در نوزاد مبتال و مستعد به آلبينيسم مشاهده كرد. در 
این زمينه، بررس��ی های مختلفی نيز برای تش��خيص اوليه این بيماری وجود دارد؛ مشاهده عبور نور از طریق عنبيه، نارسایی در رشد 

شبكيه مركزی و فقدان رنگدانه مالنين در چشم.
در گذشته، از آزمون های پزشكی نظير بررسی پياز موها برای تشخيص آلبينيسم استفاده می شد؛ اما در حال حاضر و همزمان با 
توس��عه تكنيک های تشخيصی، آزمون های ژنتيكی دقيق تری ارائه شده است كه با استفاده از آنها می توان طبقه بندی های دقيقی از 
این بيماری داش��ت. یكی از این تكنيک ها كه به آن VEP گفته می ش��ود و برای تشخيص انحراف فيبرهای شبكيه ای عصب بينایی 

به كار گرفته می شود، از روش های مهم تشخيصی در تشخيص اوليه و موقع آلبينيسم به شمار می آید.

مراقبت های الزم 

افرادی كه به آلبينيس��م مبتال هس��تند از نظر قانونی نابينا فرض می ش��وند زیرا س��لول های دریافت كننده نوری در شبكيه این 
بيماران كه وظيفه ردیابی نور را دارند، بش��دت از نور اش��باع ش��ده و در نتيجه پيام های گيج كننده ای را به مغز ارس��ال می كنند. اگر 
به فردی كه به آلبينيس��م مبتال هس��ت  نگاه كنيد، متوجه حركات س��ریع و پرشی چشم این افراد خواهيد بود. این وضعيت، به دليل 
مواجه ش��دن چشم ها با محرک های بصری گيج كننده است. اش��كاالت بينایی دیگری همچون لوچی، تنبلی چشم، آستيكماتيسم و 
عدم ارتباط چشمی نيز ممكن است در این افراد وجود داشته باشد. همچنين به دليل این  كه در افراد زال نور از عنبيه نيز وارد چشم 
می ش��ود این موضوع باعث می ش��ود كه تمركز تصویر در یک نقطه وجود نداش��ته باشد و باعث عدم دید صحيح می شود. مغز برای 
رس��يدن به دید بهتر یكی از چش��م ها را از مس��ير اصلی منحرف می كند و باعث بروز لوچی می ش��ود. تنبلی چشم هم به دليل عدم 

موفقيت چشم ها در درست دیدن به وجود می آید. 
بر اساس تحقيقات مشخص شده است كه مبتالیان به آلبينيسم بشدت در معرض خطر ابتال به نوعی سرطان پوستی موسوم به 
»كارس��ينوما« قرار دارند. كارس��ينوما، غده سرطانی الیه برونی پوست بدن است كه ممكن است الیه های عمقی پوست را نيز تحت 

تأثير قرار دهد. از سوی دیگر، ثابت شده است كه این افراد ممكن است به پيری زودرس مبتال شوند.

درمان 

ب��ا توج��ه به ارثی بودن بيماری تا كنون درمانی ب��رای آن وجود ندارد. با این حال، محققان علوم پزش��كی به مبتالیان به این 
بيماری توصيه می كنند كه تا حد امكان خود را از نور خورش��يد محافظت كنند. به علت فقدان رنگيزه، نور زیادی از طریق مردمک 
وارد چش��م ش��ده كه می تواند تا حدی باعث آسيب های چشمی شود، به همين جهت الزم است افراد مبتال به این بيماری چشم ها و 
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پوس��ت خود را در برابر اش��عه های مضر خورشيدی حفظ كنند. در هنگام مطالعه هم الزم است كه منبع نوری از پشت تابيده شود تا 
آسيبی به چشم وارد نشود.

گرچه هنوز یک روش درمانی برای كمک به این افراد ارائه نش��ده اس��ت، اما تحقيقاتی نيز در این زمينه در دس��ت انجام است. 
به عنوان مثال ریچارد كينگ، محققی در دانش��گاه مينه س��وتا در تالش است تا روش های درمانی ژنتيكی را برای این بيماری ارائه 
كند. در قالب این پروژه، داروهایی توليد می ش��ود كه وارد س��لول های بيمار می شوند و جهش های ژنتيكی مسؤول ایجاد آلبينيسم را 
اصالح می كنند. تاكنون دانشمندان پيشرفت هایی در خصوص اصالح این جهش ها در پوست و موی موش های آزمایشگاهی مبتال 

به آلبينيسم داشته اند، اما تا كاربردی شدن این یافته ها برای بيماران انسانی راه طوالنی در پيش است.

پیش آگهی 

افراد سفيدرویی كه از بيماری آلبينيسم رنج می برند، زندگی عادی دارند. البته در این رهگذر، حمایت های روحی و روانی از سوی 
اعضای خانواده، دوستان و معلمان نقش مهمی در كمک به رشد طبيعی و اجتماعی كودک مبتال به این بيماری دارد. این حمایت ها 
موجب می شود تا چنين كودكانی تصویر بهتری از حضور خود در جامعه ترسيم و از گوشه گيری های احتمالی پرهيز كنند. نكته جالب 
این اس��ت كه در بسياری از كشورهای توس��عه یافته دنيا، كالس های مخصوصی برای تقویت روحيه این افراد برگزار می شود كه در 

آنها راهكارهای ساده و مناسبی برای درگير شدن هرچه عادی تر این افراد در زندگی روزمره ارائه می شود.
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      )Alkaptonuria( آلکاپتونوريا
 بيماری آلكاپتونوری )ادرار س��ياه( یک اختالل نادر متابوليكی با ش��يوع یک در یک ميليون بروز مي كند كه به صورت اتوزومی 
مغلوب به ارث ميرسد و با عالئم هموجنتيسيک اسيدوری) وجود هموجنتيسيک اسيد در ادرار(، آرتریت )التهاب مفاصل( آكرونوزیس 

)رسوب رنگدانه در بافت پيوندی( مشخص می گردد. 

شیوع و همه گیری شناسی 

شيوع بيماری 9-1 نفر در یک ميليون فرد است. بسياری از بيماران بدون عالمتند و تا زمان بلوغ از بيماری خود اطالعی ندارند. 

اسامی دیگر 

Ochronosis

علت بیماری 

فقدان آنزیم هموژنتيسيک اسيد اكسيداز متابوليسم فنيل آالنين-تيروزین را درمرحله اسيد هموژنتيسيک مهار می سازد. بنابراین 
اسيدهموژنتيس��يک در بدن تجمع می یابد. به طورطبيعی اسيدهموژنتيسيک درخون یا ادرار وجود ندارد ولی در آلكاپتونوریا این اسيد 
دربين سلولها و داخل سلولها به صورت گراندلریاهوموژن تجمع می یابدومقادیرزیادی ازآن ازطریق ادراردفع ميگردد. اكسيداسيون و 
پلی مریزاسيون این تركيب درادرار)كهنه(و در معرض هوا قرارگرفته ماده ای شببه مالنين وسياه رنگ را به وجود می آورد كه تيرگی 

ادرارنظير جوهر)urine as ink(را سبب می گردد. 
اس��يد هموژنتيسيک عالوه بر رسوب مس��تقيم دربافتها با مهار آنزیم ليزیل ئيدروكسيالز، مهاركننده بيوسنتز كالژن نيز هست 
بدین ترتيب كه اسيدهموژنتيس��يک نگهداری ش��ده دربدن ب��ه طورانتخابی به الياف كالژن بافت همبن��د و تاندونها و وترعضالنی 
وغضروفها متصل ش��ده وآنها را به رنگ آبی مایل به س��ياه در می آورد.اوكرونروز اصطالحی اس��ت كه تيره ش��دن بافتهارا توصيف 
می كندبه دليل تجمع پليمر س��ياه اسيدهموژنتيسيک در غضروف و بافتهای مزانش��يمی دیگر ميباشد.اوكرونروز در بافتهای مختلف 
مانند غضروفها)بينی.گوش.دنده.حنجره.نای.مفاصل( و تاندونها و نس��وج نرم)گونه. دست.فقرات....(اپيدرم. اندوكارد و انتيمای عروق. 
كليه. پروستات. ریه. صلبيه ملتحمه و قرنيه. پرده صماخ رخ می دهد ولی بيشتر در گوشها، بينی و گونه ها دیده می شود كه به دليل 
تجمع پليمر س��ياه اسيدهموژنتيس��يک در غضروف و بافتهای مزانشيمی دیگر ميباش��د. اوكرونروز مي تواند در بافتهای مختلف مانند 

غضروفها )بينی. گوش. دنده. حنجره. نای. مفاصل( و تاندونها و نسوج نرم )گونه. دست. فقرات.. ..( اپيدرم تشكيل شود.

www.symptomsbook.com/ochronosis-Stages-Diseas
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عالیم ناشی از بیماری 

 اگرچه هموژنتيک اس��يداوری ممكن اس��ت بصورت زودرس در 
اوایل نوزادی و بدليل تيره ش��دن پوش��ک نوزاد تش��خيص داده شود. 
پيگمانتاس��يون غيرطبيعی سطح پوست پوشانندهی مفاصل بعد از دهۀ 
س��وم زندگی قابل مشاهده است. بيش��تر بيماران ممكن است تا حدود 
40 س��الگی از بيماری خود اطالعی نداشته باشند، ولی بعد ازآن وجود 
رنگ دانه در صلبيه و یا غضروف گوش ش��روع به ظاهرش��دن می كند. 
ظهور رنگ دانه ممكن است در دندان ها، مخاط دهان، ناخن، یا پوست 

مشاهده گردد.
ادرار س��ياه رن��گ، آبی فام بودن چش��م ها، گوش ه��ا یا بينی و 
افزایش هموجنتيسيک اسيد در ادرار و خون از نشانه های بيماری است.

در اث��ر افزایش هموجنتيس��يک اس��يد بافتهای بدن تيره ش��ده و 
رنگدانه ها در قس��مت های غضروفی مفاصل، گوش، پوس��ت و صلبيه چشم انباشته می ش��وند. این بيماری باعث انحطاط پيشرونده 
غضروف به دنبال انباش��تگی هموجنتيس��يک اسيد می شود. پيامد این امر اس��تئو آرتریت زود هنگام )قبل از 55 سالگی( در مفاصلی 
چون ستون مهره ها، زانوها، ران و شانه ها و همچنين پيری زودرس می باشد.  بروز عالمت در مفاصل با درد، تورم و محدودیت در 

حركت آنها خواهد بود. 
در شخص مبتال رسوب كلسيم در غضروف ها ميتواند بوسيله اشعه X مورد بررسی قرار گيرد. در مردان رسوب كلسيم در غده 

پروستات رخ داده و به دنبال آن اختالالت جنسی بروز می كند. دریچه های  قلب هم ممكن است دچار اختالل شود. 
جدی ترین عارضه اوكرونروز ناشی از رسوب رنگدانه ها در غضروفهای مفصلی می باشد.به دالیل نامشخصی این پيگمانتاسيون 
موجب می شود كه غضروف لغزندگی طبيعی خود را از دست داده شكننده و شياردار گردد.فرسایش و پاره شدگی این غضروف رشته 
رش��ته به درون اس��تخوان زیرین رانده می شود و باعث تشدید بيشتر آسيب می گردد. عالئم اصلی بيماری در رابطه با رسوب پيگمان 
در اعضای گرفتار می باش��د كه مهمترین آنها شامل آرتروپاتی اكرونوتيک،  اك�رون�وزیس ق�لب�ی- ع�روق�ی، سن�گ ه�ای كليوی و 
پروستات، و اكرونوزیس جلدی و چشمی است. آرتریت مشكل اصلی بيماران به صورت عدم توانایی و از كارافتادگی است و تقریبًا در 
تمام بيماران با افزایش سن ظاهر می  شود. اولين عالیم معمواًل در مفصل ران، ستون فقرات، زانو، و مفاصلی كه عمده وزن بدن را 
تحمل می كنند دیده می ش��ود.این بيماری در مردان ش��دیدتر است، اگر چه شيوع آن در هر دو جنس یكسان می باشد.در یک بررسی 

www.gfmer.ch
B و ادرار بيمار الكاپتونوریا A ادرار فرد سالم
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كلی بر روی تعدادی بيمار، مش��خص ش��د كه اكثر بيماران باالی40 س��ال عالیم آرتروپاتی را به صورت تغييرات دژنراتيو و رس��وب 
پيگمان نشان می دهند. شایعترین محل آن مفاصل زانو، شانه، و لگن است. رسوب پيگمان در سيستم قلبی- عروقی بيماران بيشتر 
در اندوكاردیوم، دریچه های قلبی خصوصًا آئورت و ميترال و دیوارۀ شرایين و وریدها است و در بيماران باالی 50 سال شيوع تنگی 
دریچه آئورت افزایش می یابد.رس��وب پيگمان در دس��تگاه ادراری- تناسلی به طور شایع دیده می شو د و در حدود 60%موارد همراه 
با س��نگ كليه و 100% موارد همراه با سنگ پروستات هس��تند. گرفتاری چشمی تا 70% موارد در بيماران به صورت پيگمانتاسيون 
دیده می شود و نقص قابل مالحظه ای ایجاد نمی كند. آسيب مفصلی دژنراتيو به آهستگی به پيش می رود و معموال با دهه چهارم 

زندگی از نظر بالينی قابل تشخيص نمی باشد. آرتریت در مردان معموال شدیدتر است.
آرتریت ناش��ی از این بيماری خصوصيات بالينی آرتریت روماتيس��می را دارد  ولی در پرتونگاری خصوصيت استئوآرتریت را دارا 
می باش��د.تغييرات دژنراتيو و مهره های كمری همراه با كم ش��دن فضای مفصلی و چس��بيدن جسم مهره ها مشخصه بيماری است 
پاتوژنز تغييرات آرتریتی هنوز مش��خص نش��ده است. آسيب مفصلی دژنراتيو با وجود آنكه تهدیدی جهت ادامه زندگی نيست ناتوانی 
موجود در اشكال حاد استئوآرتریت افراد مسن می باشد ولی در عارضه آلكاپتونوری این آرتروپاتی در سنين بسيار پایينی رخ می دهد.

درمان

استراژی درمانی ابداع شده بر مغشوش كردن مسير تبدیل فنيالالنين به تيروزین متمركز شده است. آسكوربيک اسيد )ویتامين
C( می تواند از رسوب پيگمان های بيماری جلوگيری كند و مفاصل آسيب دیده می توانند مورد جراحی قرار بگيرند. 

روش تشخیص 

آلكاپتونوریا توسط آزمایش ادرار تشخيص داده می شود. هنگامی كه كلریدفریک به ادرار در حال آزمایش افزوده شود رنگ آنرا 
در بيماران مبتال س��ياه و س��فيد می كند قبل از اینكه تشخيص آلكاپتونوریا توسط تست تشخيصی انجام شود این آزمایش با استفاده 

از كروماتوگرافي كاغذي و كرماتوگرافي الیه نازک انجام مي پذیرد.
در آلكاپتونوریا، ميانگين س��طح پالس��ما 6/6 ميكروگرم در ميليمتر و ميانگين س��طح اداری 3/12 ميلی مول در مول كراتينين 

می باشد.

مراقبت های الزم 

كاهش فنيل آالنين و تيروزین باعث كاهش رفع اسيد هموجنتيستيک در ادرار كودک می شود. اینكه محدود كردن رژیم غذایی 
سبک در مراحل اوليه زندگی از عوارض بعدی آن جلوگيری می كند یا نه؟ معلوم نيست، ولی چنين اقدامی عاقالنه به نظر می رسد.

cumc.coursecards.com/images/uploads/
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پیش آگهی 

س��ایر اعضای خانواده باید تحت مش��اورۀ ژنتيكی قرار گيرند. درمان پزشكی سير رس��وب رنگدانه را كندتر ميكند. این موضوع 
عوارض مفصلی و قلبی را به تعویق مياندازد. متأس��فانه تاكنون هيچ اقدام پيش��گيرانه یا درمانی در رابطه با این بيماری وجود ندارد. 

محدود كردن رژیم غذایی سودمند خواهد بود، اما رعایت آن اغلب محدود كننده است.
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  )Alopecia Areata( آلوپسي آره آتا
آلوپس��ی آره آتا یک علت ش��ایع ریزش مو اس��ت و معمواًل باعث ایجاد نواحی گرد طاس روی پوست سر می شود گرچه ممكن 

است.  این  بيماری  غير از پوست  سر، ابروها، مژه ها، ناحيه  تناسلی ، و زیر بغل  را نيز درگير كند. 

اسامی دیگر 

كچلی موضعی، كچلی عصبی 

شیوع و همه گیری شناسی 

ای��ن بيماری در  0/1-0/2 درصد از انس��انها در هر دو جنس زن ومرد اتف��اق می افتد. كچلی منطقه ای در افرادی كه به ظاهر 
سالم و بدون اختالالت پوستی هستند بروز می كند. بروز اوليه اغلب درابتدای دوران كودكی، در اواخر سال های نوجوانی و یا جوانان 
بالغ می باش��د، اما می تواند در تمام س��نين رخ می دهد. فردی كه دچار آلوپس��ی آره آتاست نسبت به بقيه افراد جامعه شانس بيشتری 

برای گرفتاریهای دیگر خود ایمنی دارد مثل بيماریهای تيروئيد، دیابت و ویتيليگو، آسم، آلرژی. 

علت بیماری 

آلوپس��ی یک بيماری خودایمنی اس��ت و این حالت به این دليل ایجاد می شود كه سيستم ایمنی بدن فرد فوليكول مو را خودی 
تش��خيص نداده و به عنوان یک غریبه با آن برخورد می كند و پاس��خ ایمنی ایجاد ش��ده توسط بدن اغلب به صورت ریزش تكه ای 
 مو روی پوست سر است. لنفوسيت های T در اطراف فوليكول مبتال مجتمع شده و باعث التهاب و متعاقب آن ریزش مو می شود. در 
این حالت آسيب فوليكول مو دائمی نيست. این مشكل افراد همه سنين را می تواند درگير كند و غالبًا در بچگی شروع شده و ممكن 
اس��ت در خانواده و فاميل موارد آن دیده ش��ود. چند مورد از نوزادانی كه با كچلی منطقه ای مادرزادی به دنيا آمده اند نيز ثبت ش��ده 
اس��ت، با این حال این موارد، بيماری خود ایمنی محس��وب نمی شود چرا كه سيس��تم ایمنی نوزاد به طور كامل توسعه نيافته است. 
پژوهش ها حاكی از آن است كه این بيماری ممكن است اساس ژنتيكی داشته باشد و قابل سرایت نيست. تكه های طاس شده معموال 

به اندازه یک سكه است اما در برخی افراد ریزش مو ممكن است شدیدتر باشد و حتی به طاسی كامل منتهی شود. 
اما عوامل  افزایش دهنده  ی خطر برای بعضی از افراد با س��ابقه  خانوادگی  طاس��ی  منطقه ای، استرس و به خصوص حوادثی مثل 

داغدیدگی، جدایی، تصادفات می باشند. این بيماری ربطی به رژیم غذایی یا كمبود ویتامين ندارد.

عالیم ناشی از بیماری

ریزش  ناگهانی  موها در یک  منطقه  دایره ای  با حاشيه  كاماًل مشخص .
 در موارد نادر، ریزش  مو ممكن  است  كامل  باشد )طاسی  كلی (. هيچ  دردی  وجود ندارد
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هيچ  خارشی  وجود ندارد
در ناخن ها ممكن است ضایعاتی به نام تراكيونيشيا Trachyonychia ایجاد شود.

معمواًل، آلوپسی آره آتا شامل ریزش مو در یک یا چند لكه ی گرد بر روی پوست سر است. ممكن است ریزش مو بيشتر منتشر 
ش��ود و كل پوس��ت س��ر را فرا گيرد كه در این صورت بيماری كچلی منطقه ای منتشر )diffuse ( ناميده می شود. اگر كچلی منطقه 
ای تنها در یک نقطه رخ دهد این طاسی را كچلی منطقه ای نقطه ای )monolocularis( گویند. این اتفاق در هر نقطه بر روی سر 

ممكن است دیده شود. 
كچلی منطقه ای متعدد )multilocularis( به نقاط متعدد از ریزش مو اش��اره می نماید. این بيماری ممكن اس��ت فقط به ریش 
محدود ش��ود كه در آن صورت اس��ت به نام كچلی منطقه ای ریش ناميده می شود. اگر بيمار همه ی موی سر خود را از دست دهد، 

این بيماری به نام كچلی كامل )Alopecia totalis( ناميده می شود.
اگر تمام مو های بدن، از جمله موهای ناحيه تناسلی را از دست داده باشد، آلوپسی عمومی )universalis( تشخيص  داده می شود 

كه این دو نوع كچلی اخير نادر هستند.

روش تشخیص 

كچلی منطقه ای معمواًل بر اس��اس ویژگی های بالينی تش��خيص داده می ش��ود. مش��اهده ی مو )Trichoscopy( ممكن است 
ب��ه تش��خيص افتراق��ی كمک كند. در آلوپس��ی آره آتا در مو ب��ه طور منظم توزیع نقطه ه��ای زرد )نقطه های هيپر كراتينه ش��ده(، 
موهای به ش��كل micro-exclamation  و نقطه های س��ياه )موهای تخریب شده در باز ش��دن فوليكول مو( دیده می شود.بيوپسی 
 peribulbar ب��ه ندرت در كچلی منطقه ای مورد نياز اس��ت. یافته های هيس��تولوژیک ش��امل ارتش��اح لنفوس��يتی اطراف پياز م��و 
 )“swarm of  bees”( می باشد. گاهی اوقات در كچلی منطقه ای غير فعال ارتشاح التهابی وجود ندارد. سایر یافته های مفيد عبارتند از: زیادی

incontinence رنگدانه در پياز مو و تغيير در نسبت آناژن به تلوژن است.

درمان 

در موارد س��اده  و خود محدود شونده  كه  طاس��ی  اصاًل جلب  توجه  نمی كند، شاید هيچ گونه  درمانی  الزم  نباشد. به  همان  ترتيبی  
كه  قباًل حمام  می گرفته اید یا از شامپو استفاده  می كرده اید عمل  كنيد. این  بيماری  مسری  نيست . سعی  كنيد موی  اطراف  ناحيه  طاس  

را به  شدت  نكشيد. 
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در مواردی كه ریزش ش��دید مو وجود داش��ته باش��د، درمان با كلوبتازول )clobetasol ( و كورتيكواس��تروئيدها یا فلوسينوناید 
)fluocinonide ( به ش��كل  تزریق كورتيكواس��تروئيد و یا كرم می تواند صورت گيرد. تزریقات اس��تروئيدی معموال در محل نواحی 
كوچكی ریزش مو بر روی سر و یا به خصوص در مو ابرو استفاده می شود. تاثير این درمان نامشخص است. برخی از داروهای دیگر 
مانند مينوكس��يدیل، پماد الوكون)elocon كرم اس��تروئيدی(، از مواد محرک )آنترالين موضعی یا قطران زغال سنگ(، و ایمونوتراپی 
موضعی با سيكلوس��پورین و گاهی از تركيبات مختلف استفاده می شود.كورتيكواستروئيدهای خوراكی ریزش مو را كاهش می دهند، 

اما فقط در مدتی كه این داروها دریافت می شوند مؤثر بوده و دارای اثرات جانبی جدی نيز هستند.
 )Protopic( برای تكه های كوچک در ریش یا س��ر جهت س��ركوب ممكن اس��ت از پماد تاكروليموس موضعی مانند پروتوپيک
اس��تفاده ش��ود. نشانه ها تا زمانی كه اس��ترس یا عوامل دیگر تشدید كننده وجود دارد ممكن اس��ت باقی بماند.در  بعضی  از بيماران  
می توان  داروی  تریامسينولون  را در پوست  سر تزریق  كرد.ممكن  است  نور شيمی  درمانی  با روش  PUVA توصيه  شود. در این  روش  
اول  یک  دارو داده  می شود كه  پوست  را به  اشعه  فرابنفش  حساس  می سازد، سپس  یک  مقدار مشخص  و كنترل  شده  از اشعه  فرابنفش  

تابانده  می شود. در مرحله  حاد بيماری  می توان از كاله گيس  در انواع مختلف و پایدار استفاده  نمود.

مراقبت های الزم 

در حال  حاضر راهی برای  پيش��گيری  از آن ش��ناخته نشده اس��ت.معمواًل بيماری خوب  می شود، به  نحوی  كه  رشد مجدد مو در 
عرض  18 ماه  تا 3 سال  ناحيه  طاسی  را ترميم  می كند. در بيمارانی  كه  تعداد این  نواحی  كم  و اندازه  آنها كوچک  است  معمواًل بهبودی  
كامل  اس��ت . این  اختالل  در 25% موارد دوباره  رخ  می دهد. ریزش  كل  موها و كندبودن  یا ناكامل  بودن رش��د مجدد مو از عوارض  

احتمالی  است.

پیش آگهی 

 در بس��ياری از موارد كه تعداد نقاط كچلی كم اس��ت، پس از چند ماه تا یک س��ال مو دوباره رش��د ميكند. در مواردی كه تعداد 
نقاط بيشتراست، مو ميتواند رشد كند و یا به كچلی كامل )Alopecia totalis( و یا در موارد نادر به نوع عمومی)universalis( پيش 

رفت نماید.
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آلوپس��ی آره آتا عمدتا” اثرات  روحی   و روانی )تغيير قيافه در اثر از دس��ت دادن مو( به همراه دارد. پوس��ت سر نيز در مقابل نور 
خورش��يد آسان تر می سوزد. از دس��ت دادن موهای بينی باعث افزایش شدت تب یونجه و بيماریهای حساسيتی مشابه می گردد. در 

همچنين در بيماران ممكن است ناخن نابجا تشكيل شود زیرا مو و ناخن هر دو از كراتين شكل می گيرند 
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)Alzheimer's Disease( آلزايمر 
بيماری آلزایمر در ادبيات پزش��كی نيز به عنوان بيماری آلزایمر ش��ناخته می ش��ود، ش��ایعترین ش��كل زوال عقل اس��ت. هيچ 
درمانی برای این بيماری وجود ندارد و در نهایت با مرگ ختم می ش��ود. برای اولين بار توس��ط روانپزش��ک آلمانی و آلویس آلزایمر 

)نوروپاتولوژیست = آسيب شناس اعصاب( در سال 1906 شرح داده شد و بعد از او به این نام شناخته شد.

اسامی دیگر

دمانس پيری  

شیوع و همه گیری شناسی 

بيماری آلزایمر اغلب اوقات، در افراد باالی 65 س��ال تش��خيص داده شده، اگر چه آلزایمر زودرس با شيوع كمتر می تواند بسيار 
زودتر نيز رخ دهد. در سال 2006 حدود 26/6 ميليون بيمار در سراسر جهان از این بيماری رنج ميبردند. تعداد بيماران آلزایمر در سال 
2050 حدود 1 در 85 نفر در سطح جهان  پيش بينی شده است.اگر چه بيماری آلزایمر  در افراد مختلف به اشكال متفاوت می تواند 
بروز كند اما بسياری از عالئم مشترک هستند. عالئم زودهنگام اغلب به اشتباه نگرانی وابسته به سن و یا عوارض استرس محسوب 
می شوند.س��ن یک عامل خطر اصلی بيماری و بروز برای تمام س��نين برابر نيست: هر پنج سال پس از سن از 65 سالگی، خطر ابتال 
به این بيماری را در حدود دو برابر افزایش می دهد. تفاوتهای جنسی در ميزان بروز  وجود دارد زنان به ویژه در افراد مسن تر از 85 

سال در معرض خطر باالتری از ابتال به آلزایمر هستند.

علت بیماری 

بيماری آلزایمر با از دس��ت رفتن نورونها و سيناپس��ها در قشر مغزی و برخی مناطق ساب كورتيكال مشخص می شودو منجر به  
آسيب مناطقی از جمله لوب تمپورال، لوب آهيانه و بخش هایی از قشر پيشانی و شكنج سينگوليت می شود. علت اكثر موارد آلزایمر، 
هنوز اساس��ا ناش��ناخته می باش��د به جز در 1% تا 5% از موارد كه در آن تفاوت های ژنتيكی علت بيماری شناس��ایی شده اند. چندین 
فرضيه سعی در توضيح علت این بيماری دارند. قدیمی ترین فرضيه  كه در حال حاضر روش های درمان دارویی بر آن استوار است، 
فرضيه كولينرژیک می باش��د كه پيش��نهاد می كند بيماری آلزایمر با كاهش سنتز اس��تيل كولين انتقال دهنده عصبی ایجاد می شود. 
فرضيه كولينرژیک زیاد مورد حمایت نيس��ت زیرا عمدتا داروهایی كه برای درمان كمبود اس��تيل كولين اس��تفاده می شوند زیاد موثر 
نبوده اند. دیگر اثرات كولينرژیک نيز مطرح می شوند، برای مثال شروع تجمع آميلوئيد در مقياس بزرگ كه منجر به التهاب عصبی 

عمومی می گردد. 

مقایسه مغز طبيعی )چپ( و مغز فرد مبتال به آلزایمر)راست(
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عالیم ناشی از بیماری 

در مراحل اوليه، ش��ایع ترین عالئم اش��كال  در به خاطر س��پردن وقایع اخير است. هنگامی كه ش��ک به بيماری آلزایمر وجود 
داشته باشد، در صورت موجود بودن، اغلب به دنبال اسكن مغز، تشخيص معموال با تست توانایی تفكر و ارزیابی رفتار تایيد می شود.

با پيش��رفت بيماری، عالیم می تواند ش��امل گيجی، تحریک پذیری و پرخاشگری، نوسانات خلقی، اختالل تكلم و در دراز مدت 
از دست دادن حافظه باشد. به تدریج عملكردهای بدن از بين رفته و در نهایت منجر به مرگ می شود. از آنجا كه این بيماری در هر 

فرد متفاوت است و پيش بينی این كه چگونه او را تحت تاثير قرار خواهد داد، دشوار است. 
تغييرات رفتاری و عصبی ش��ایع تر می ش��وند. س��رگردانی، تحریک پذیری، حس��اس از نظر عاطفی كه منجر به گریه می شود، 
عصيان، تعدی غير عمدی و یا مقاومت در برابر مراقبت، تظاهرات مش��ترک هس��تند. در طب،، همچنين به عنوان س��ندرم غروب 
آفتاب)sundowning ( نيز می تواند ظاهر ش��ود. این س��ندرم شامل بروز یا افزایش یک یا چند رفتار غير طبيعی در ریتم شبانه روزی 
اس��ت كه به طور معمول در اواخر بعد از ظهر، عصر و ش��ب رخ می دهد. در حدود 30% از افراد مبتال به آلزایمر س��ندرم توهم تغيير 
هویت )misidentifications(  رخ می دهد كه بيمار اعتقاد دارد كه هویت یک فرد، شیء یا مكان به نحوی تغيير كرده و یا مخدوش 
ش��ده است.بيمار واقف به روند بيماری و ناتوانيهای خود نيست )anosognosia(. بی اختياری ادراری می تواند ایجاد شود. این عالئم 
ایجاد اس��ترس ب��رای اقوام و مراقبان می نماید، كه می تواند با انتقال فرد از منزل ب��ه اماكن دیگری كه دارای امكانات مراقبت های 

طوالنی مدت هستند كاهش یابد.

روش تشخیص 

بيماری آلزایمر قبل از اینكه پيشرفت نماید و كامال” آشكار و قابل تشخيص باشد، سالها بصورت شناخته نشده توسعه می یابد. 
بيماری آلزایمر معموال از س��ابقه بالينی بيمار، س��ابقه جانبی از اقوام و مش��اهدات بالينی بر اس��اس وجود مش��خصه و ویژگی های 
عصبی و روانش��ناختی عصبی تش��خيص داده می شود. روشهای پيشرفته پزشكی مانند تصویربرداری توموگرافی كامپيوتری )CT( و 
یا تصویربرداری با رزونانس مغناطيس��ی )MRI( و توموگرافی كامپيوتری با تک فوتون انتش��اری )SPECT( و یا توموگرافی تابش 
پوزیترون )PET( برای كمک به رد دیگر آسيب های احتمالی مغزی یا سایر زیرگروه های اختالالت عقل می تواند مورد استفاده قرار 
گيرد.ارزیابی عملكرد عقالنی از جمله تس��ت حافظه بيش��تر می تواند برای مش��خص كردن مرحله بيماری استفاده شود. سازمانهای 
پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی معيارهای تشخيصی را تهيه كرده اند كه تشخيص را برای پزشكان تسهيل و استاندارد می كند.

http://www.lehmanmac.com/?p=1556 از مغز فرد مبتال به آلزایمر، نشان دهنده كاهش Scan
عملكرد در لوبهای تمپورال
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درمان 

درمان ه��ای كنونی تنها به نش��انه ها و عالئ��م این بيماری كمک می كند و نمی تواند موج��ب  متوقف یا معكوس كردن روند 
پيشرفت این بيماری شود. در سال 2012 بيش از 1000 آزمایش بالينی انجام شده و یا در حال انجام جهت پيدا كردن راه هایی برای 
درمان این بيماری اس��ت، اما معلوم نيس��ت كه كدام یک از آنها موثر خواهد بود. تحریک ذهنی، ورزش، و تعادل غذایی روزانه، به 
عنوان راه های ممكن برای به تاخير انداختن عالیم بيماری در افراد س��الم مس��ن تر پيشنهاد می شود، اما تاثير آنها هنوز ثابت نشده 
است.از آنجا كه آلزایمر قابل درمان نبوده و پيش رونده است، بيمار متكی به كمک دیگران برای ادامه زندگی می باشد. نقش مراقبت 
اصلی اغلب به عهده ی همس��ر و یا یكی از بس��تگان نزدیک اس��ت. در مراقبت از بيمارآلزایمر عوامل  اجتماعی، روانی، فيزیكی و 
اقتصادی زندگی می تواند بر مراقبت كننده فشار وارد آورد. در كشورهای توسعه یافته این بيماری یكی از پرهزینه ترین بيماریها در 

جامعه است.

مراقبت های الزم 

آخرین مرحله از بيماری ش��خص به طور كامل وابس��ته به مراقبان خود می ش��ود. كالم به عبارات س��اده و یا حتی تک واژه ها 
كاهش می یابد و در نهایت به از دست دادن كامل بيان منجر می شود. با وجود از دست دادن توانایی های گفتاری مردم اغلب آنها و 
س��يگنالهای احساس��ی آنها را درک می كنند. اگر چه پرخاشگری هنوز هم می تواند وجود داشته باشد اما بی تفاوتی و خستگی مفرط 
بيشتر رایج است. بيمار آلزایمر در نهایت قادر به انجام حتی ساده ترین وظایف خود بدون كمک دیگران نخواهد بود. توده عضالنی 
و تحرک رو به زوال آنان را به نقطه ای می رس��اند كه بس��تری می ش��وند و حتی توانایی تغذیه خود را از دست می دهند. آلزایمر یک 
بيماری ترمينال)انتهایی( اس��ت كه معموال علت مرگ عوامل خارجی از قبيل عفونت، فش��ار زخم و یا ذات الریه می باشد و  بيماری 
به خودی خود عامل مرگ نيست. در حال حاضر دليلی قطعی برای حمایت از اینكه اقدامی خاص می توان برای جلوگيری از آلزایمر 
انجام داد، موجود نيست. مطالعات جهانی اقداماتی را برای جلوگيری یا به تاخير انداختن شروع آلزایمر انجام داده اند كه اغلب نتایج 
متناقض اس��ت. با این حال، مطالعات انجام ش��ده پيش��نهاد كرده اند كه ارتباطی بين اصالح برخی از عوامل، از جمله رژیم غذایی، 
خطر بيماریهای قلبی عروقی، محصوالت دارویی، و یا فعاليت های فكری با پيش��رفت بيماری آلزایمر وجود دارد. با تحقيقات بيشتر، 

از جمله آزمایش های بالينی، آشكار خواهد شد كه آیا این عوامل می تواند برای جلوگيری از آلزایمر كمک كند.

پیش آگهی

تش��خيص بيماری آلزایمر در مراحل اوليه دش��وار اس��ت. معمواًل پس از اختالل ش��ناختی كه فعاليت زندگی روزانه را به خطر 
می اندازد تش��خيص قطعی داده می ش��ود در حالی كه این فرد هنوز هم ممكن اس��ت زندگی مستقل داشته باشد. عالئم از مشكالت 
خفيف شناختی مانند از دست دادن حافظه، افزایش اختالالت شناختی و غير شناختی تا از بين رفتن هر گونه امكان زندگی مستقل 

پيش ميرود.
كمت��ر از 3 درصد ازبيماران بيش از چهارده س��ال زندگی می كنند، بيماری ه��اي متعدد دارای ارتباط قابل توجهی با كاهش بقا 
هس��تند. افزایش جدی در اختالل ش��ناختی، كاهش سطح عملكردی، سابقه سقوط، و اختالالت مشاهده شده در معاینات عصبی بقا 

را كاهش می دهند.
بيماریهای توام دیگر مانند مشكالت قلبی، دیابت یا سوء سابقه مصرف الكل نيز با كاهش بقا در ارتباطند. در مردان پيش آگهی 

بقای مطلوب كمتر از زنان است.در 70 درصد از موارد  ذات الریه و كم آبی بدن از شایع ترین علل مرگ فوری می باشد.
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)Amyotrophic Lateral Sclerosis( ميوتروفيک لترال اسکلروزيس
آميوتروفيک لترال اسكلروزیس یا ALS یک بيماری شایع در ميان بيماری های عصبی عضالنی است كه با تخریب سلول های 
عصبی كه وظيفه فرستادن پيام های حركتی مغز و نخاع به عضالت را دارند، موجب می شوند كه بيمار قدرت حركت و توانایی كنترل 
عضالت خود را از دست بدهد و بعد به تدریج این عضالت تحليل بروند. ALS، بيماری اعصاب حركتی است و طی آن سلول های 
عصبی در مغز و نخاع تخریب می ش��وند و می ميرند. عضالتی كه از این س��لو ل ها دستور می گيرند. به تدریج كه عملكرد ارادی خود 

را از دست دادند، تحليل می روند و الغر و ضعيف می شوند. در جریان ALS باالخره همه عضالت ارادی مبتال و فلج می شوند.
 عضله دیافراگم و عضالت بين دنده ای جدار قفس��ه س��ينه هم در جریان این بيماری و اغلب در مراحل نهایی آن فلج می شوند 

و تنفس مختل می شود، طوری كه باید با كمک دستگاه های حمایت كننده  تنفس به بيمار اكسيژن رسانی كرد. 

اسامی دیگر

)Charcoat disese ، ALS( بيماری چاركوت

شیوع و همه گیری شناسی 

 در كش��ور آمریكا هر س��ال پنج هزار نفر را مبتال می كند و آقایان بيشتر از خانم ها به این بيماری مبتال می شوند شيوع كلی آن 
را 1 تا 9 در صدهزار نفر تخمين می زنند. س��ن بين 40 تا 60 س��ال س��ن شایع ابتال است، اگر چه مبتالیان جوان تر و پيرتر هم دیده 
ش��ده اند. با این همه هنوز علت به وجود آمدن این بيماری و حتی درمان قطعی آن مش��خص نش��ده است. مشكالت وراثتی در 5 تا 

10 درصد موارد و اختالالت اتوایميون از علت های احتمالی دیگر هستند.

علت بیماری 

هنوز علت به وجود آمدن این بيماری و حتی درمان قطعی آن مشخص نشده است. 
مشكالت وراثتی در 5 تا 10 درصد موارد و اختالالت اتوایميون از علتهای احتمالی دیگر هستند.

عالیم ناشی از بیماری

بس��ته به اینكه ابتدا س��لول  های عصبی مربوط به كدام عضالت درگير شوند، عالیم اوليه بيماری متفاوت اند. گاهی عضالت پا 
درگير می شوند و بيمار موقع راه رفتن احساس عجيبی در پا پيدا می كند و نوع راه رفتن او عوض می شود و زمين می خورد. درگيری 
عضالت دس��ت، موجب می ش��ود مشكالتی در انجام كارهای س��اده و مهارت های دست مانند بستن دكمه ها، نوشتن و یا استفاده از 
كليد مختل شود. گاهی هم اختالل در صحبت از عالیم اوليه است. اما پيش از اینها، كرامپ، سفتی عضالت، پرش عضالت و ضعف 

lougehrigsdisease-als.comhowshealth.com
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اغلب در یكی از اندام ها به وجود می آید و با پيش��رفت تخریب اس��ت كه ضعف و فلج نهایی صورت می گيرد. اگر چه در جریان این 
بيماری هيچ یک از سلو ل های عصبی مربوط به حواس پنج گانه آسيب نمی بينند و هوشياری بيمار هم حتی تا مراحل نهایی بيماری 
تغيير نمی كند اما گاهی اختالل شخصيت، اختالل حواس و از دست دادن حافظه دیده می شود كه می تواند به دليل افسردگی  ناشی 

از بيماری باشد. عضالت چشم و مثانه و روده ها هم اغلب سالم اند و بيماری می تواند چشم های خود را حركت بدهد.

روش تشخیص 

 MRI هنوز هيچ تست تشخيصی دقيق برای تشخيص قطعی این بيماری وجود ندارد. تخریب سلول های عصبی حتی در تصاویر
هم دیده نمی شوند. اگر چه MRI و سی تی اسكن برای رد كردن بيماری های دیگر باید انجام شود. نوار عصبی و عضالنی می توانند 
تخریب س��لول های عصبی حركتی را نش��ان بدهند. در كنار اینها، شرح حال دقيق، یک معاینه عصبی كامل و سنجش رفلكس ها از 

سوی متخصص مغز و اعصاب می تواند تشخيص ALS را مطرح كند. 

درمان 

داروی دیلوزول با كاهش ترشح گلوتامات )كه در به وجود آمدن بيماری نقش دارد( یكی از معدود داروهای بيماری ALS است. 
این دارو درمان قطعی نمی كند بلكه فقط پيش��رفت بيماری را كند می كند. بقيه داروها بيش��تر برای درمان عالمتی و حمایتی تجویز 
می ش��وند. اس��تفاده از دستگاه های كمک كننده تنفس، گفتار درمانی، كاردرمانی و استفاده از پرستار خانگی از درمان های جانبی این 

بيماری است.

مراقبت های الزم 

با پيش��رفت بيماری عالیم حركتی ش��دیدتر شده و در نتيجه مشكالت روحی و روانی بيمار افزایش می یابد. خطر عفونت نيز با 
توجه به مش��كالت به وجود آمده تش��دید می ش��ود. اگر چه مراقبت های روحی بيمار هر دو جنبه روانی و پزشكی آنرا در بر می گيرد 
اما تشخيص آن استرس زاست و باعث احساس خشم، ترس و تغيير در شيوه زندگی است. توجه به استفاده به موقع از فرآوری تأثير 

عمده ای بر روی كيفيت زندگی گذاشته و مشكالتی چون سوء هاضمه و گرسنگی را به حداقل رسانده است.

پیش آگهی

اغلب افراد مبتال به این بيماری هم س��ه تا پنج س��ال پس از شروع عالیم اوليه به دليل همين مشكالت و نارسایی های تنفسی 
و پنومونی های مكرر جان خود را از دست می دهند. اگرچه مطالعات نشان داده است كه 10 درصد این بيماران می توانند بيش از 10 

سال زندگی كنند و سرعت پيشرفت بيماری شان كندتر از بقيه افراد است. 
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   )Behcet’s Syndrome( سندرم بهجت 
س��ندرم بهجت )BS( یا بيماری بهجت یک واسكوليت )التهاب عروق خونی( سيستميک با علت ناشناخته است كه با زخم های 
عودكننده دهان و ناحيه تناسلی و درگيری چشم، مفاصل، پوست، عروق و سيستم ایمنی همراه است. سندرم بهجت به افتخار یک 

پزشک ترک به نام پروفسور دكتر هولوسی بهجت كه این بيماری را در سال 1937 شرح داده است، به نام او ناميده شده است.

شیوع و همه گیری شناسی 

 سندرم بهجت در برخی مناطق دنيا بيشتر دیده می شود. توزیع جغرافيایی سندروم بهجت با مسير جاده تاریخی ابریشم تطابق 
دارد. این بيماری بيشتر در كشورهای خاور دور، خاور ميانه و مدیترانه ای مانند: ژاپن، كره، چين، ایران، تركيه، تونس و مراكش دیده 

می شود. 
شيوع آن در جمعيت بزرگساالن ژاپن 1 نفر از هر 10 هزار نفر جمعيت و در تركيه 1 تا 3 نفر از هر 1000 نفر جمعيت است. موارد 
اندكی نيز از آمریكا و استراليا گزارش شده است، سندرم بهجت كودكان حتی در مناطق پر خطر نيز نادر است. معيارهای تشخيصی 
در 3% بيماران مبتال قبل از سن 16 سالگی كامل می گردد. به طور كلی، سن شروع بيماری 20 تا 35 سالگی است. بيماری در هر 

دو جنس به نسبت مساوی دیده می شود، اما افراد مذكر به بيماری شدیدتری دچار می شوند. 

علت بیماری 

علت بيماری ناشناخته مانده است )ایدیوپاتيک(. استعداد ژنتيكی می تواند باعث ابتالی فرد به بيماری شود. در حال حاضر هيچ 
محرک آغازگری برای ایجاد بيماری شناخته نشده است.

تحقيقات وس��يعی بر روی علل ایجاد و درمان بيماری در مراكز علمی گوناگون در دس��ت انجام اس��ت. هيچ الگویی كه بيانگر 
ارثی بودن س��ندرم بهجت باش��د وجود ندارد، اما برخی عوامل مس��تعد كننده ژنتيكی شناخته شده است. بيماری خصوصًا در بيماران 
مدیترانه ای یا خاوردور با عامل مس��تعدكننده ژنتيكی )HLA-B5( همراه است. مواردی از بيماری در افراد یک خانواده گزارش شده 

است.

عالیم ناشی از بیماری 

زخمهای دهانی )آفت(: این ضایعات اغلب اوقات وجود دارند. زخمهای دهانی در دو سوم بيماران دیده می شود. اكثر كودكان به 
زخمهای كوچک و متعددی دچار می شوند كه از سایر زخمهای دهانی شایع دوران كودكی قابل تشخيص نيستند. 

زخمهای ناحيه تناسلی: در پسران زخمها بر روی كيسه بيضه و با شيوع كمتر بر روی آلت تناسلی واقع شده اند. زخمها در افراد 
مذكر بالغ اثر برجا می گذارند. در دختران اكثراً دستگاه تناسلی خارجی درگير می شود. این زخمها مشابه آفت دهانی هستند. كودكان 

نابالغ است. 
درگيری پوس��تی: ضایعات پوس��تی انواع گوناگونی دارند. ضایعات مشابه آكنه فقط پس از بلوغ بروز می كنند. ضایعات برجسته، 
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قرمزرن��گ و دردن��اک كه ”اریت��م ندوزوم“ نام دارند در ناحيه تحتانی پاها دیده می ش��وند. این ضایعات در هنگام بلوغ بيش��تر دیده 
می شوند.

درگيری چشمی: یكی از شایعترین تظاهرات بيماری است. در 50% كل بيماران و در 70% پسران دیده می شود. دختران كمتر 
مبتال می ش��وند. بيماری در تعداد كثيری از بيماران به صورت دو طرفه اس��ت. چش��مها معمواًل در طی 3 سال نخست بيماری مبتال 

می گردند.
س��ير بالينی بيماری چش��می مزمن است و گاهی اوقات تش��دید می گردد. هر دو اتاقک قدامی و خلفی چشم )یووئيت قدامی و 

خلفی( پس از دوره های شعله ور شدن بيماری دچار تغييراتی می شوند كه كم كم باعث از دست رفتن بينایی می شود.
درگيری مفصلی: حدود 30 تا 50 درصد كودكان مبتال به س��ندرم بهجت به آن دچار می ش��وند. معمواًل زانو، مچ پا، مچ دس��ت 
و آرن��ج درگير می ش��ود. درگيری مفصلی به صورت مونوآرتيكولر )تک مفصلی( ی��ا اوليگوآرتيكولر )درگيری كمتر از 4 مفصل( دیده 
می شود. این التهاب معمواًل چند هفته به طول می انجامد و سپس بدون برجا گذاشتن عارضه برطرف می شود. آسيب مفصلی بسيار 

نادر است. 
درگيری عصبی: ندرتًا در كودكان رخ می دهد. تش��نج، افزایش فش��ار داخل مغزی همراه با س��ردرد و عالیم مغزی ممكن است 

روی دهد. انواع بسيار شدید بيماری در افراد مذكر دیده می شود. برخی بيماران به اختالالت روانی دچار می گردند.
درگيری عروقی: در حدود 12 تا 30 درصد موارد س��ندرم بهجت جوانان دیده می ش��ود. ممكن است پيش آگهی نامطلوبی داشته 

باشد. معمواًل عروق بزرگ را گرفتار می كند. شایع ترین محل درگيری ساق پاست كه به تورم دردناک آن می انجامد. 
درگيری گوارشی: این حالت بيشتر در بيماران خاور دور دیده می شود. بررسی روده ها نشان دهنده زخمهای روده ای است. 

روش تشخیص 

هيچ آزمون آزمایش��گاهی تشخيصی برای سندرم بهجت وجود ندارد. در حدود نصف كودكان مبتال ناقل HLA-B5 هستند كه 
موجب بيماری ش��دیدتری می ش��ود. واكنش پاترجی بيانگر واكنش پوست بيماران مبتال به سندرم بهجت به خراش پوستی با سوزن 
است. این حالت گاهی به عنوان یک تست تشخيصی به كار می رود؛ بدین صورت كه پس از سوراخ كردن پوست با سوزن استریل 
در ناحيه س��اعد، یک برجس��تگی )به صورت پاپول یا پوس��چول( در طی 24 تا 48 ساعت بعد ایجاد می شود. این تست در 60 تا 70 

درصد بيماران مثبت است.

درمان 

از آنجا كه علت سندرم بهجت ناشناخته مانده است، درمان خاصی هم برایش وجود ندارد. داروهای مختلفی در درمان بيماران 

tsfannymaelivershunt.commedicalpicturesinfo
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مبتالبه بهجت مورد استفاده قرار می گيرند. در مواردی كه بيماری خفيف و محدود به آفت های دهانی یا تناسلی باشد، از درمان های 
موضعی استفاده می شود. داروهای كورتونی موضعی )پمادها یا كرم ها یا خميرها( اغلب درمان ها را تشكيل می دهند. اما در مواردی 
كه بيماری اندكی شدیدتر باشد درمان های خوراكی و تزریقی مورد استفاده قرار می گيرند. درباره هر عارضه ای دارویی خاص ممكن 
اس��ت برای بيمار تجویز ش��ود، بنابراین داروهای مختلفی مانند تاليدوميد، آسپرین، كلشی سين، پردنيزولون، آزاتيوپرین و اینترفرون 
بسته به مورد و بسته به اینكه چه مشكلی برای بيمار ایجاد شده باشد، استفاده می شوند. دیده شده كه شروع زودرس آزاتيوپرین در 

كنترل درازمدت بيماری بهجت تاثيرات خوبی داشته است.

مراقبت های الزم 

ش��ایعترین مش��كل این گروه از بيماران زخمهای عود كننده دهان هس��تند كه مش��كالتی را برای كودک ایجاد می كنند. این 
ضایعات دهانی دردناک هستند و نوشيدن و غذا خوردن را دچار اختالل می كنند. درگيری چشمی می تواند مشكالت عدیده ای برای 
خانواده ایجاد كند. یكی از مشكالت اساسی زندگی جنسی بيماران، وجود زخمهای تناسلی است. این زخمها ممكن است دردناک و 

عودكننده باشند و در نتيجه روابط جنسی بيمار را دچار اختالل كنند. 
 معاینات دوره ای برای پيگيری فعاليت بيماری و درمان و خصوصًا برای التهاب چش��می مورد نيازند. چش��م بيمار باید توس��ط 

چشم پزشک متخصص در درمان یووئيت معاینه شود. فاصله بين معاینات دوره ای به فعاليت بيماری و درمان دارویی بستگی دارد.

 پیش آگهی

در ح��ال حاضر اطالعات جامعی درباره پيش آگهی درازمدت بيماری در كودكان در دس��ترس نيس��ت. ام��ا با اطالعات موجود 
می دانيم كه بسياری از بيماران مبتال به سندرم بهجت ممكن است احتياجی به درمان نداشته باشند.

با این وجود، كودكان مبتال به درگيری های چش��می، عصبی و عروقی نياز به درمانهای ویژه و پيگيری دارند. پس��ران جوان در 
مقایسه با دختران به انواع شدیدتر بيماری مبتال می شوند. درگيری چشمی در چند سال نخست بيماری پدیدار می شود.

 س��ندرم بهجت در موارد نادر می تواند كش��نده باش��د. عل��ت چنين موارد درگيری عروقی )پارگی ش��ریانهای ریوی یا س��ایر 
آنوریس��م های محيطی(، بيماری ش��دید سيستم عصبی، زخمهای و سوراخ شدگی های گوارش��ی است كه مخصوصًا در برخی نژادها 
)مانند ژاپنی ها( بيشتر دیده می شود. معمواًل سير بيماری دربرگيرنده دوره هایی از عود و فروكش نمودن بيماری است. به طور كلی، 

با گذشت زمان از فعاليت بيماری كاسته می شود.

rarediseasecommunities.orgarchrheumatol.net



اطلن زوگی زاهسمای بيمازی های وادز 52

منابع 
1-   American College of Physicians )ACP). Medical Knowledge Self-Assessment Program )MKSAP-15): 

Rheumatology. “Systemic vasculitis - Behcet disease.” p. 71-73. ISBN 978-1-934465-30-1
2-   Eye )2011-01-07). “Access : A case of anterior ischemic optic neuropathy associated with Behcet’s disease : 

Eye”. Nature.com. Retrieved 2011-08-03.
3-   Ozdal, PC; Ortaç S, Taşkintuna I, Firat E (Sep-Oct 2002). “Posterior segment involvement in ocular Behçet’s 

disease”. European Journal of Ophthalmology 12 )5): 424–431. PMID 12474927.
4-   “Behcet Disease: Overview - eMedicine Dermatology”. Retrieved 2009-03-28.
5-   CMDT )Current Medical Diagnosis & Treatment) 2007, Chapter 20, page 872
6-   Sfikakis PP, Theodossiadis PG, Katsiari CG, Kaklamanis P, Markomichelakis NN (2001). “Effect of 

infliximab on sight-threatening panuveitis in Behcet’s disease”. Lancet 358 (9278): 295–6. doi:10.1016/
S0140-6736)01)05497-6. PMID 11498218.

7-   Sfikakis PP (2002). “Behçet’s disease: a new target for anti-tumour necrosis factor treatment”. Ann Rheum Dis 
61 Suppl 2 )Suppl 2): ii51–3. doi:10.1136/ard.61.suppl_2.ii51. PMC 1766720. PMID 12379622.

8-   Melikoglu M, Fresko I, Mat C, Ozyazgan Y, Gogus F, Yurdakul S, Hamuryudan V, Yazici H )2005). “Short-
term trial of etanercept in Behcet’s disease: a double blind, placebo controlled study”. J Rheumatol 32 )1): 
98–105. PMID 15630733.

9-   Alpsoy E, Durusoy C, Yilmaz E, Ozgurel Y, Ermis O, Yazar S, Basaran E )2002). “Interferon alfa-2a in the 
treatment of Behcet disease: a randomized placebo-controlled and double-blind study”. Arch Dermatol 138 
)4): 467–71. doi:10.1001/archderm.138.4.467. PMID 11939808.

10-   Kotter I, Zierhut M, Eckstein AK, Vonthein R, Ness T, Gunaydin I, Grimbacher B, Blaschke S, Meyer-
Riemann W, Peter HH, Stubiger N )2003). “Human recombinant interferon alfa-2a for the treatment of 
Behçet’s disease with sight threatening posterior or panuveitis”. Br J Ophthalmol 87 )4): 423–31. doi:10.1136/
bjo.87.4.423. PMC 1771623. PMID 12642304.

11-   Yurdakul S, Mat C, Tuzun Y, Ozyazgan Y, Hamuryudan V, Uysal O, Senocak M, Yazici H )2001). “A 
double-blind trial of colchicine in Behcet’s syndrome”. Arthritis Rheum 44 )11): 2686–92. doi:10.1002/1529-
0131)200111)44:11<2686::AID-ART448>3.0.CO;2-H. PMID 11710724.

12-   Matsuda T, Ohno S, Hirohata S, Miyanaga Y, Ujihara H, Inaba G, Nakamura S, Tanaka S, Kogure M, 
Mizushima Y (2003). “Efficacy of rebamipide as adjunctive therapy in the treatment of recurrent oral aphthous 
ulcers in patients with Behcet’s disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled study”. Drugs R D 4 
)1): 19–28. doi:10.2165/00126839-200304010-00002. PMID 12568631.

13-   Sharquie KE, Najim RA, Abu-Raghif AR )2002). “Dapsone in Behcet’s disease: a double-blind, placebo-
controlled, cross-over study”. J Dermatol 29 )5): 267–79. PMID 12081158.

14-   Voros, G.M., S.S. Sandhu, and R. Pandit, Acute optic neuropathy in patients with Behcet’s disease. Report of 
two cases. Ophthalmologica, 2006. 220)6): p. 400-5.

15-   Durrani K, Papaliodis GN )2008). “The genetics of Adamantiades-Behcet’s disease”. Semin Ophthalmol 23 
)1): 73–9. doi:10.1080/08820530701745264. PMID 18214795.

16-   Hou S, Yang P, Du L et al )July 2008). “SUMO4 gene polymorphisms in Chinese Han patients with Behcet’s 
disease”. Clin. Immunol. 129 )1): 170–5. doi:10.1016/j.clim.2008.06.006. PMID 18657476.

17-   Ahn JK, Park YG )October 2007). “Human leukocyte antigen B27 and B51 double-positive Behçet uveitis”. 
Arch. Ophthalmol. 125 )10): 1375–80. doi:10.1001/archopht.125.10.1375. PMID 17923546.

18-   Yanagihori H, Oyama N, Nakamura K, Mizuki N, Oguma K, Kaneko F )July 2006). “Role of IL-12B promoter 



53  تسيزب بردن آيادژور ن ) ييکني آ      
polymorphism in Adamantiades-Behcet’s disease susceptibility: An involvement of Th1 immunoreactivity 
against Streptococcus Sanguinis antigen”. J. Invest. Dermatol. 126 )7): 1534–40. 

19-   Escudier M, Bagan J, Scully C )March 2006). “Number VII Behçet’s disease )Adamantiades syndrome)”. 
Oral Dis 12 )2): 78–84. doi:10.1111/j.1601-0825.2005.01144.x. PMID 16476027.

20-   Alpsoy E. Behcet’s disease: treatment of mucocutaneous lesions. Clin Exp Rheumatol. Jul-Aug 
2005;23)4):532-9. [Medline]. 



اطلن زوگی زاهسمای بيمازی های وادز 54

         )Down Syndrome( سندرم داون 
  س��ندرم داون كه در گذش��ته مونگوليس��م نيز ناميده می شد، یک بيماری ژنتيكی اس��ت كه به دليل افزایش تعدادی كامل یا 
نس��بی در كروم��وزم 21 به وجود می آید. این بيم��اری دارای عالیم مختلف از جمله ناهنجاری های عمده و یا خفيف در س��اختار یا 
عملكرد ارگان ها می باشد. از جمله عالیم عمده و زودرس كه در تقریبًا همه بيماران مشاهده می شود وجود مشكالت یادگيری و نيز 
محدودیت و تاخير رش��د و نمو می باش��د. افراد مبتال به سندرم داون توان ذهنی پایين تر از حد ميانگين دارند و به طور معمول دچار 

ناتوانی ذهنی خفيف تا متوسط هستند. تعداد كمی از مبتالیان به سندرم داون دچار ناتوانی شدید ذهنی هستند.

اسامی دیگر 

تریزومی 21 

شیوع و همه گیری شناسی 

متوس��ط ميزان بروز این س��ندرم مابين 1 در 600 تا 1 در 1000 مورد از تولد نوزادان زنده گزارش ش��ده است كه این ميزان در 
مادران جوان كم تر و باافزایش س��ن مادر افزایش می یابد. با این وجود در حدود دو س��وم مبتالیان به سندرم داون از مادران زیر 35 

سال متولد می شوند.

علت بیماری 

ب��ه طور معمول، هر كودک در زمان لقاح، اطالعات ژنتيكی خود را به وس��يله 46 كروم��وزوم از والدین خود به ارث ميبرد: 23 
كروموزوم از مادر و 23 كروموزوم از پدر. اما در اكثر موارد بروز سندرم داون، كودک یک كروموزوم اضافه دریافت ميكند و به جای 

46، 47 كروموزوم به او منتقل ميشود. این ماده اضافه ژنتيكی موجب تاخير در رشد جسمانی و عقالنی كودک ميشود.

عالیم ناشی از بیماری 

• شلي عمومي بدن و استخوان پشت سري صاف و نامتقارن	
• شكاف چشمي تنگ و مورب )شبيه مغول ها(	
• استخوان هاي گونه بلند	
• 	)Epicanthal fold) پلک سوم
• فاصل��ه بيش از معمول بين دو چش��م )هایپرتلوریس��م(، آب 	

مروارید، انحراف چشم ها
• صورت گرد و پهن و صاف، نيمرخ تخت	
• پهن بودن تيغه بيني،  پل بيني مسطح،  بيني كوچک	
• قاعده بيني فرورفته و سوراخهاي بيني كمي سر باال	
• دهان كوچک، زبان بزرگتر از معمول و س��طح آن شيارهاي 	

عميق دارد. )بزرگي زبان نس��بت به دهان ( گوش كوچک و 
گرد با ارتفاع كم  كه نرمه آن به پوست چسبيده.

• وجود خط عرضي در كف دست (Simian crease( كه موازي 	
خط مفاصل انگش��تان و كف دست ميباشد. )وجود یک خط 

افقي در كف دست بجاي دو خط افقي
•  فق��دان یكي از بندهاي انگش��تان و معموال انگش��ت پنجم 	

)Clinodactyly)

• انگشتان كوچک هستند و بسمت داخل انحنا دارند.	
• گردن كوتاه هنگام تولد پوس��ت پش��ت گردن ش��ل و چين 	
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خورده است. 
• زیاد بودن فاصله بين انگشت شصت پا و انگشت كناري كه بصورت شياري به كف پا امتداد یافته و به عقب كشيده ميشود.	
• موهاي بدن نازک و ظریف و تنک ميباشد.	
• 	    )  50-25=IQ ( عقب ماندگي ذهني شدید تا متوسط
• در دوران نوزادي پوست بدن شل و قابل كشش بوده ، ممكن است سيانوزه باشد و بعدا" رنگ پریده و یا چرب به نظر آید.	
• شل بودن عضالت شكم	
• شكم برآمده ممكن است فتق نافي دیده شود.	
•  ناهنجاري لگن  تغيير شكل و پهن بودن استخوان هاي لگن 	
•  وزن پایينتر ازسن جنيني در هنگام تولد	
• در بدو تولد آرام و بيش از معمول مي خوابد و معموال هنگام گرسنگي براي شير خوردن گریه نمي كند	

روش تشخیص 

غربالگ��ری جني��ن ی��ک زن ب��اردار جهت 
تشخيص س��ندروم داون: س��طح پایين AFP در 
60 درص��د موارد می تواند نش��انه س��ندروم داون 
باش��د اما هنگام��ی كه نتایج تس��ت AFP همراه 
با نتایج دو تس��ت استریول و HCG مورد بررسی 
قرار گيرد، احتمال تش��خيص سندروم داون تا 80 
درصد افزایش می یابد. انجام این آزمایشات شيوه 
انتخابی موسس��ه جهانی پزش��كی جنين است و 
در بي��ن هفته 11 ت��ا 14 حاملگی به همه مادران 
باردار توصيه می ش��ود. در این روش از ماركرهای 
سونوگرافی، بيوشيمی، مشاوره و نرم افزار استاندارد 
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استفاده می شود. در صورت انجام در مراكز مورد تایيد موسسه جهانی پزشكی جنين 90 تا 95 در صد دقت دارد.

درمان 

تا كنون درمانی برای این بيماری وجود ندارد و درمان با هدف افزایش سطح زندگی بيمار و رفع عالیم یا مشكالت وی می باشد. 
حمایت روحی و روانی بيمار از الویت اصلی برخوردار است. 

مراقبت های الزم 

در گذش��ته برای پيش��گيری از س��ندرم داون توصيه می ش��د كه همه مادران باالی 35 سال توس��ط آزمایش سلول های مایع 
آمنيوتيک )آمنيوسنتز( یا نمونه گيری از پرزهای جفتی )CVS( تحت بررسی قرار گيرند. اما از آنجا كه بيش از دو سوم نوزادان مبتال 
به س��ندرم داون از مادران زیر 35 س��ال متولد می شوند در حال حاضر شيوه های غربالگری سندرم داون به همه مادران باردار توصيه 
می شود.در این شيوه ها كه معمواًل در سه ماهه اول بارداری یا سه ماهه دوم بارداری انجام می گيرند از روش های غير تهاجمی همانند 

بررسی خون مادر یا سونوگرافی استفاده می شود.
نيمی از تمام كودكانی كه با سندرم داون متولد ميشوند دچار نقص قلب مادرزادی بوده و مستعد ابتال به فشارخون ریوی هستند. 
این مشكالت توسط كاردیوگرافی اطفال قابل شناسایی هستند و بيشتر آنها با دارو یا جراحی رفع ميشوند. تقریبا نيمی از این كودكان 
دارای مش��كالت ش��نوایی و بينایی هستند. كاهش شنوایی ميتواند به دليل جمع ش��دن مایع در گوش ميانی یا ناهنجاری ساختمان 
گوش باش��د. مش��كالت بينایی معموال شامل تاربينی )تنبلی چشم(، نزدیک یا دور بينی و افزایش احتمال ابتال به آب مروارید است. 
در مورد چنين كودكانی، مراجعه برای س��نجش بينایی و ش��نوایی بس��يار ضروری است و تا قبل از اینكه هر مشكل احتمالی توانایی 

صحبت كردن یا مهارتهای دیگر آنها تحت الشعاع قرار دهد، در رفع آن بكوشند. 
از دیگر نارس��ایيها معمول در مبتالیان به س��ندرم داون ميتوان به مش��كالت غده تيروئيد، ناهنجاری روده، مشكالت تنفسی، 
چاقی، حساس��يت بيش از حد به عفونت و ش��انس فزاینده ابتال به س��رطان خون را نام برد. خوشبختانه بسياری از این حاالت قابل 

درمان هستند. 
امروزه بسياری از كودكان مبتال به سندرم داون به سن مدرسه ميرسند و از بسياری فعاليتهای مناسب سنشان بهره مند هستند. 
عده كمی از آنها به كالج هم رفته اند. بسياری از آنها توانسته اند به یک زندگی نيمه مستقل دست یابند و عده دیگری كه همچنان 

در خانه والدین خود زندگی ميكنند در حدی هستند كه ميتوانند شغلی داشته باشند و در اجتماع به موفقيتهایی دست یابند.

پیش آگهی 

ميزان بروز ناهنجاریهای قلبی شایع )60-40( درصد می باشد.مردان معموال عقيم و زنان دچار بلوغ دیررس و یا ئسگی زودرس 
می باشند و در خانمها نسبت به افراد عادی باروری كمتر است  و 50% احتمال بدنيا آمدن فرزند مبتال وجود دارد. طول عمر متوسط 
مبتالیان 40 س��ال اس��ت ولی اگر بيماری های دیگری مانند نارس��ایی قلبی و ریوی نداشته باشند50  تا 60  سال هم عمر می كنند. 
اختالالت تيروئيد )هيپو تيروئيدیس��م(، آترزی روده، اختالالت مادرزادی قلبی و دیابت، احتمال افس��ردگی و آلزایمر در این بيماران  

بيشتر دیده ميشود.

منابع 
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  )Distal Myopathy( ميوپاتي ديستال
 بيماریهای ماهيچه های انتهایی  از نظر بالينی و آس��يب شناس��ی یک دس��ته غير متجانس از اختالالت ژنتيكی هستند. در این 
بيماری ماهيچه های  باال و پایين دستها و پاها نامتناسب به نظر می رسد. در سال 1951 توسط »ولندر« گروه وسيعی از بيمارانی را 
كه حامل ژن غالب كرموزومی از این بيماری بودند و در قالب ش��روع ثانویه خویش��اوندی انتقال می یافت در سوئد مورد بررسی قرار 

داد و این دسته از اختالالت مورد تأیيد قرار گرفت.
با مقایس��ه ش��كلهای مختلف��ی از بيماری ماهيچه ه��ای انتهایی،  تغيير پذی��ری خصوصيات ظاهری این بيم��اری تا حد قابل 
مالحظه ای نش��ان داده ش��ده است در مراحلی از سن كه نشانه های تكامل اوليه بيماری ظاهر می شود نمونۀ متفاوت از ماهيچه های 

دست ها و پاها و گروه دیگری از ماهيچه ها همچون گردن و صورت درگير این مشكل می شوند.

شیوع و همه گیری شناسی  

ن��وع اتوزوم��ال غالب، به طور تيپيک بعد از چهل س��الگی تظاهر می كند.ميزان ش��يوع این بيم��اری در جمعيت عمومی 6  در 
100000 تخمين زده می شود. 

علت  بیماری 

این بيماری به ش��كل ژنتيكی با توارث اتوزومال غالب به ارث می رس��د. جهش در ژن موجود در كروموزوم قطعه 2p شماره 13 
باعث این بيماری می گردد.در برخی از انواع این بيماری اختالل در آنزیم س��نتز كننده اس��يد سالس��يليک به عنوان علت بروز مطرح 

گردیده است.

عالئم ناشی از بیماری

عالئم و نشانه های آن نوعًا با شروع ضعف در انگشت و ماهيچه های بازكننده بازو كه عمومًا در دورۀ 10 ساله آشكار ميشود و 
كه با تحليل رفتن ماهيچه های بين انگش��ت و كف دس��ت همراه است و همچنين ماهيچه های خم كننده انگشت و بازو و ضعف در 

قسمت پنجه و ماهيچه های باز كننده قوزک پا كه ممكن است پس از چندین سال از پيشرفت بيماری ایجاد شود.

archneur.ama-assn.orgarchneur.ama-assn.org sekmchd.org
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برخ��ی از بيماران ش��روع ضع��ف را در 
قس��مت پائي��ن ماهيچه ه��ای پ��ا احس��اس 

می كنند. ضعف ابتدائی شایع نيست.
تارهاي جمع كننده عمقی در مراحل اوليه 
محافظت می ش��وند و بيماران شاید از سردی 
انگش��تان ش��كایت كنند ولی حس انگشتان 
توس��ط آزمایش��ات بالين��ی نرمال هس��تند و 
پيش��رفت بيماری كند اس��ت و بيم��اران به 

زندگی نرمال اميدوارند.
عالئم و نش��انه هایی كه در منابع متعدد 
ب��رای بيماری تحليل انته��اء ماهيچه ای ذكر 

شده است شامل 6 عالمت می باشد:
سستی دستها

ضعف پاها
سختی راه رفتن

نقص در عملكرد دست
ضعف در چنگ زدن

سقوط مداوم

روش تشخیص 

 بعد از بررسی دقيق پروندۀ پزشكی بيمار 
پزش��ک تمام آزمایش��ات فيزیكی را برای رد  
بيماریه��ای دیگر انجام خواه��د داد، اگر این 
بيم��اری مدنظر قرار گيرد. ان��واع مختلفی از 

آزمایش��ات آزمایش��گاهی كه تش��خيص بيماری را تصدیق می كند می توانند مورد اس��تفاده قرار گيرند. آزمایشات خون: زمانيكه این 
آزمایش��ات برای تش��خيصMD انجام شد پزشكان به دنبال آنزیمی هس��تند كه كراتين كيناز )CK( ناميده می شود مقدار این آنزیم 
به واس��طه ماهيچه مصدوم باال می رود و ش��اید برخی ش��كلهایی از بيماری MD را قبل از اینكه نشانه های فيزیكی آن ظاهر بشود 

آشكار كند.

درمان  

هيچ درمانی برای بيماری تحليل ماهيچه ای وجود ندارد، اگر چه داروهایی كه هنوز 
در مرحلۀ آزمایش اثراتی را در كند ش��دن و یا به تعویق انداختن پيشرفت بيماری از خود 
نش��ان داده اند ولي در حال حاضر درمان برای جلوگيری از عوارض بيماری كه ش��امل: 
كاهش تحرک، انقباضات ماهيچه ایی، كج شدگی تيره پشت از پهلو )قوزک، نارسائی های 
قلبی، اختالالت تنفسی( كه همه اینها ناشی از عملكرد بيماری است در نظر گرفته نشده 

است.
معالجهفيزیکی)فيزیوتراپی(

فيزیوتراپی به ویژه كشش منظم در كمک كردن به حفظ ميزان حركت ماهيچه های 
مبتال به این عارضه مهم اس��ت و همچنين مانع انقباضات آنها ش��ده و یا انقباضات را به 

تعویق می اندازد.

neurology.orgneurology.org

weblio.jp
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كش��يدن ماهيچه های دیگر برای جبران كردن ضعف ماهيچه های ابتالء ش��ده ش��اید مفيد باش��د. مخصوصًا در مراحل اوليه 
ضعف ناش��ی از »MD« ورزش��های منظم در خوب نگه داشتن و سطح س��المتی بسيار مهم است اما تمرینات شدید ممكن است به 
ماهيچه های پش��ت صدمه بزند. برای بيماران، آنهائيكه ماهيچه های پایش��ان دچار این عارضه است، بستن آتل در مواقعی كه بيمار  

پياده روی می كند به كشيدن ماهيچه كمک كند.
جراحی

اگر انقباضات ماهيچه ای جدی شود، برای برطرف كردن این مشكل از جراحی و قطع كردن تار )زردپی( ماهيچۀ مبتالء به این 
عارضه استفاده می گردد و اگر دوباره رشد كرد آن را در وضعيت نرمال ایستاده آتل بندی می كنند.

درمان حرفه ایی

درمان حرفه ای ش��امل بكارگرفتن متدها و ابزارهایی است كه برای جبران كردن كمبود كشش حركتی بيمار زندگی روزمره در 
منزل صورت می گيرد از جمله: كمک برای لباس پوشيدن و استفاده از لوازم، ویلچر و كمكهای محاوره ای.

 مراقبت های الزم  

زمانيكه ماهيچه های دیافراگم یا ماهيچه های دیگر تنفس��ی بيش از حد ضعيف ش��وند بطوریكه عملكرد آنها كاهش یابد. بيمار 
برای بهتر نفس كش��يدن به دس��تگاه تنفس مصنوع��ی نياز پيدا می كند، در این صورت هوا از طری��ق لوله تنفس دهانی وارد ریه ها 
مي ش��ود و از طرفی برای حفظ س��المتی ریه ها و كاهش خطر ابتالء به عوارض تنفس��ی كمک می كند. مانند بسياری از اختالالت 
دیگر دانستن و مطالعه كردن دربارۀ بيماری تحليل ماهيچه ایی مهمترین وسيله برای مهار كردن و جلوگيری از عوارض این بيماری 

می باشد.
تغذیه برای درمان عوارض ناشی از این بيماری مؤثر نيست ولی برای حفظ سالمتی كمک می كند.

پیش آگهی 

بيماری تحليل ماهيچه ای پيشرفت كندی دارد و زندگی را تهدید نمی كند. این بيماری ممكن است به طور ناگهانی یا تدریجی 
بروز كند. بيشتر بيماران در نهایت به دليل ضعف عضالنی نيازمند استفاده از صندلی چرخدار شده یا به كلی زمينگير می شوند. برخی 
عالیم بيماری با درمان قابل كنترل اس��ت، ولی گاهی بيماری در اندک زمانی به مرگ می انجامد. فروكش بيماری یا بهبود خودبه 

خود ممكن است اتفاق بيفتد، بخصوص در كودكان.تحقيقات علمی درباره علل و درمان این بيماری ادامه دارد.

منابع   
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  )Encephalocele ( انسفالوسل
  عب��ارت اس��ت از بيرون زدگی پوش��ش روی مغ��ز و مایع نخاع همراه باباف��ت مغز از محل نقص اس��تخوانی جمجمه كه در 
75%موارد در ناحيه اس��تخوان پس س��ری ودر 25%موارد در ناحيه پيش��انی دیده ميشود.گاهی هم در نقاطی مثل ناحيه كام وداخل 
دهان وجود دارد.این بيماری عبارت اس��ت از ضایعه ای بصورت كيس��ه گرد مواج بالونی شكل كه از شكاف استخوان جمجمه بيرون 

زده است ومحتوای آن پوشش مغزی مایع نخاع وبافت مغزی ميباشد. 

  شیوع و همه گیری شناسی 

ميزان بروز انسفالوسل 1/7 در هر 1000 تولد در كشور انگلستان و 1 در هر 400.000 تولد در آمریكا است. در سال 2003 یک 
مورد از مرگ كودكان نارس به خاطر انسفالوسل بوده در انگلستان و 5 مورد از سكته ها نيز بخاطر انسفالوسل بوده است.

علت بیماری  

گرچه علت دقيق آن مش��خص نيست اما انسفالوس��لها از شكستن كامل لوله های عصبی در طول رشد جنين به وجود می آیند. 
تحقيقات نشان داده است كه تراتوژنها )موادی كه به عنوان عامل نقص جنين به هنگام تولد شناخته شده اند( و تریبان آبی )مایعی 
كه برای رنگ آميزی بافت های مرده و س��لولهای آبی مورد اس��تفاده قرار می گيرد( و آرس��ينک ممكن اس��ت به جنين درحال رش��د 

آسيب رسانده و دليل ابتالء به انسفالوسل شود. سطح مناسبی از اسيد فوليک برای كمک 
به جلوگيری از چنين نقصی در دوران قبل و اوایل بارداری نش��ان داده ش��ده است و به 

زنان باردار توصيه می شود كه روزانه 400 ميكروگرم اسيد فوليک مصرف كنند.

عالیم ناشی از بیماری 

این ناهنجاری با مشكالت دیگری نيز همراه است كه عبارتند از: 
اختالالت ذهنی شدید 

تاخير تكامل 
كوچک بودن مغز  

ضعف  انقباض عضالت

bmc.med.utoronto.ca commons.wikimedia.org
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روش تشخیص 

تش��خيص بر اس��اس مش��اهده و معاینه بالينی است كه با سی تی اس��كن و ام آر آی مغز تایيد ميگردد.تشخيص قبل از تولد با 
بررسی افزایش ميزان آلفا فيتو پروتئين در كيسه آب و سو نوگرافی امكان پذیر است. 

درمان 

در حال حاضر تنها درمان مؤثر برای انسفالوس��ل عمل جراحی ترميمی اس��ت كه در اول دوران بارداری انجام می ش��ود. اینكه 
درم��ان آن تا چه حد می تواند دقيق و درس��ت انجام گيرد بس��تگی به محل و اندازۀ انسفالوس��ل دارد اگر چ��ه برآمدگی های بزرگ 
می توانند بدون ایجاد ناتوانی خارج شوند. جراحی ضایعۀ پشت جمجمه را ترميم می كند و معمواًل از فشاری كه منجر به كندی رشد 

مغز می شود می كاهد.
درمان از طریق جراحی اس��ت كه بهتر اس��ت هر چه سریعتر انجام گيرد ولی در مواقعی كه محتوای آن بافت مغزی قابل توجه 

است نتيجه خوبی ندارد اما انجام آن ضروری است. 

مراقبت های الزم  

در س��ال 1996 ادارۀ غذا و دارویی ایاالت متحده امریكا مقررات نياز به افزودن اس��يد فوليک به نان غنی ش��ده، غالت، آرد و 
غالت دیگر را ایجاد كرد. توجه داش��ته باش��يد كه در چهار هفتۀ اول بارداری )كه حتی بسياری از زنها نمی دانند كه باردارند( مصرف 
به اندازه اسيدفوليک برای عملكرد مناسب فرآیند عصبی ضروری است، بنابراین برای كاهش خطرات ناشی از نقص در هنگام تولد 
به زنان عالوه بر خوردن غذاهای غنی و مقوی و اس��يد فوليک خوردن مكمل های غنی ش��ده نيز توصيه ش��ده است. خوردن روزانه 
400 ميكروگرم اس��يدفوليک به زنان باردار توصيه می ش��ود، زنانی كه باردارند باید روزانه 10 ميلی گرم و زنانی كه قباًل كودک دارای 
نقص لوله عصبی داش��ته اند باید 40 یا 50 ميلی گرم روزانه دریافت كنند با این حال دانش��مندان در س��ال 2011 جهش ژنتيكی كه 

پاسخ منفی به كالسهای اسيد فوليک داده اند را گزارش كرده اند.

 humpath.com
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پیش آگهی 

اغل��ب مبتالیان بعد از تولد می ميرند البته تعدادی از مبتالیان ممكن 
است سالم وبدون مشكل باشند كه تعداد آنها بسيار كم است. 
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 )Endocarditis, Infective ( آندوکارديت عفوني
اندوكاردیت، التهاب عفونی الیه اندوكاردیوم قلب اس��ت. در اغلب بيماران دریچه های قلبی درگير می شوند. افرادیكه مشكالت 
ساختاری قلب دارند در معرض خطر بيشتری هستند. اندوكاردیت در افراد باالتر از پنجاه سال شایعتر است. در مردان بيشتر از زنان 
دیده می ش��ود. در معتادین تزریقی این بيماری با ش��يوع زیاد دیده می شود در حاليكه در كودكان به ندرت دیده می شود. آندوكاردیت  
عبارت  است  از یک  عفونت  غير مسری  كه  عضله  قلب ، دریچه های  قلب ، و آندوكاردیوم  )پوشش  داخلی  حفرات  یا دریچه های  قلب ( را 
درگير می سازد. افراد با بيماریهای موجود دریچه های قلب)تنگی آئورت، تنگی ميترال، پس زدن ميترال، غيره( و افرادی كه متحمل 
تعویض دریچه قلبی شده اند در افزایش خطر توسعه اندوكاردیت هستند. به این افراد معمواًل قبل از هر پروسه ای كه ممكن است 

باكتری را به گردش خون بياورد آنتی بيوتيک داده می شود. 

شیوع و همه گیری شناسی

دركشورهای توسعه یافته ميزان بروز اندوكاردیت درمحدوده  7 مورد در هر 100000نفر در سال می باشد و از سال1950تا2000 
ثابت مانده است.ميزان بروز اندوكاردیت درميان سالمندان به ميزان قابل توجهی افزایش یافته است.

علت بیماری 

اندوكاردیت با رشد باكتریها روی یكی از دریچه های قلب 
 ”vegetation“ ایجاد می ش��ود كه منجر به توده عفونی به نام
می گردد. عفونت ممكن است در طی دوره های مختصر وجود 
باكت��ری در گردش خون مثاًل پس از خدمات دندانپزش��كی، 
كولونوس��كوپی و پروسه های مش��ابه دیگر ایجاد شود. علت 
اصلی اندوكاردی��ت باكتریهای اس��تافيلوكوک، انتروكوک، و 
استرپتوكوک می باشند. این باكتریها در نقاط دیگر بدن بدون 
اینكه عالئم��ی از عفونت بروز دهند مثل لثه ها، دهان، بينی 
و روده بزرگ، مجاری ادراری، پوس��ت و واژن به طور طبيعی 
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وجود دارند. در مواردی كه این باكتریها وارد جریان خون می ش��وند ) جراحی دندان، زخم، اعتياد تزریقی، جراحی پروس��تات، س��قط، 
جراحی س��زارین و …(  ميتوانند به قلب رس��يده و باعث بروز مش��كل شوند. قارچها ) كاندیدا، آس��پرژیلوس ( خصوصًا در معتادین 
تزریقی باعث اندوكاردیت می شوند. باكتری ها یا قارچ ها به  دریچه ها، عضله ، و پوشش  داخلی  قلب  آسيب  وارد می آورند یا آسيبی  كه  

از قبل  وجود داشته  است  را تشدید می كنند.
عوارض این بيماري ش��امل نارس��ائی احتقانی قلب، پارگی رشته های عضالنی داخل حفرات قلبی، آبسه عضالت یا دریچه های 

قلبی، تخریب دریچه های قلبی، اختالالت ریتم قلبی و …

عالیم ناشی از بیماری 

بيماران مبتال به اندوكاردیت می توانند عالیم زیر را نشان دهند:
تب

خستگی
لرز

ضعف
درد مفاصل و عضالت

تعریق های شبانه
تورم )تجمع مایع( در پا)ها( و شكم

احساس ناخوشی
كوتاه شدن تنفس 

گاه گاه ضایعات پوستی كوچک و پراكنده بيماران ممكن است كم خونی، خون در ادرار، افزایش محتوای گلبول های سفيد خون 
و افزایش صداهای قلبی جدید را نيز بروز دهند. 

در مواردیكه ش��خص اندوكاردیت عفونی مزمن دارد ماهها تب خفيف خس��تگی، كاهش وزن و تعریق شبانه وجود داشته كه در 
صورت عدم درمان منجر به مرگ می شود. خطر دیگر اندوكاردیت كنده شدن ضایعات جوانه زده روی دریچه ها و رها شدن آنها در 
گردش خون و نهایتًا گيركردن در یک رگ و عدم اكس��يژن رس��انی كافی به بافت منتهی به آن می باش��د كه منجر به آسيب سلولی 

برگشت ناپذیر در آن منطقه می شود. 

روش تشخیص 

اقدامات  شامل: شمارش  سلول های  خون  و كشت  خون ، نوار قلب ، عكس برداری  از قلب  و ریه ها با اشعه  ایكس ، و اكوكاردیوگرام  

Accessmedicine. caMedicalook.com
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، بس��تری  ش��دن  در بيمارستان  در مرحله  حاد بيماری . زمانی  كه  وضعيت  بيمار با ثبات  شد، بعضی  از بيماران  را می توان  از بيمارستان  
ترخيص  كرد و ادامه  مراقبت  از آنها را در منزل  پی  گرفت .

درمان 

ه��دف  درمان ، ریش��ه كنی  ميكروب ها با دارو، و فراه��م  آوردن  مراقبت های  حمایتی  برای  رفع  عالیم  اس��ت .درمان اصلی آنتی 
بيوتيک های تهاجمی هستند كه به طور معمول به صورت داخل وریدی معمواًل برای 6-4 هفته داده می شوند. مدت و شدت درمان 
به ش��دت عفونت و نوع ارگانيس��م باكتریایی مسئول بس��تگی دارد. در مواردیكه دریچه توسط عفونت به شدت تخریب شده است و 
منجر به نقص عملكرد شدید دریچه شده باشد، تعویض دریچه از طریق جراحی ممكن است ضروری باشد. پاسخ به درمان با كاهش 
تب، كش��ت های باكتریایی خونی منفی و یافته های اكوكاردیوگرافی نش��ان داده می ش��ود. آنتی بيوتيک تزریقی به تشخيص پزشک 
معالج برای مدت طوالنی تجویز می ش��ود. نوع آنتی بيوتيک تجویزی به نوع عامل ایجاد كننده بيماری بس��تگی دارد. در بعضی از 

بيماران تعویض دریچه قلبی درمان دیگر مورد نياز است. 

مراقبت های الزم 

ب��رای پيش��گيری از اندوكاردیت نظرات متفاوتی وجود دارد. ولی در كس��انيكه در س��مع قلب عالم��ت غيرطبيعی دارند هنگام 
جراحيهای ذكر ش��ده بایس��تی به صورت پشگيرانه آنتی بيوتيک مصرف كنند و یا اینكه تنها كسانيكه دریچه قلب مصنوعی دارند یا 
بيمارانيكه مش��كل قلبی اثبات شده ای دارند بایس��تی به صورت پيشگيرانه آنتی بيوتيک مصرف كنند. پيش  از انجام  هر گونه  اقدام  
پزشكی  كه  امكان  ورود باكتری ها به  خون  در طی  آن  وجود دارد به  پزشک  یا دندانپزشک  اطالع  دهيد و آنتی بيوتيک  مناسب  جهت  
پيش��گيری  از بروز آندوكاردیت  دریافت  كنيد. این  مس��أله  به  خصوص  باید قبل  از كارهای دندانپزش��كی ،زایمان ، و جراحی  در دستگاه  
ادراری  یا گوارش  مدنظر قرار گيرد. هيچگاه  الكل  ننوشيد. تا زمان  بهبودی  كامل  در رختخواب  استراحت  كنيد. زمانی  كه  در رختخواب  
اس��تراحت  می كنيد، پاهای  خود را مرتب  خم  و راس��ت  كنيد تا از تشكيل  لخته  در سياهرگ های  عمقی  پا پيشگيری  شود. فعاليت های  

عادی  خود را در صورتی  كه  وضعيت  جسمی تان  اجازه  دهد از سر بگيرید.
تشكيل  لخته های  خونی  ممكن  است  به  مغز، كليه ها، یا احشای  شكمی  بروند و باعث  بروز عفونت ، آبسه ، یا سكته  مغزی  شوند. 
اگر دریچه  قلبتان  آس��يب  دیده  اس��ت ، قبل  از هر اقدام  پزش��كی ، مشكل  خود را به  پزشک  یا دندانپزش��ک  اطالع  دهيد. در برخی  از 

موقعيت ها، نياز به  استفاده  از آنتی بيوتيک  برای  پيشگيری  از آندوكاردیت  وجود خواهد داشت .

پیش آگهی

این بيماري معمواًل با تش��خيص  و درمان زودهنگام  قابل  معالجه  است ، امابهبود ممكن  است  هفته ها طول  بكشد. اگر درمان به  
تأخي��ر افتد، عملكرد قلب  كاهش  یافته  و نارس��ایی  احتقانی  قلب  و مرگ  رخ  خواه��د داد. پس  از رهایی  از آندوكاریت ، مرتب  زیر نظر 
پزش��ک  باش��يد تا از عود بيماری  پيشگيری  شود. هميشه  دست بند یا گردن آویز مخصوص  كه  نشان  دهنده  مشكل  پزشكی  شما باشد 
همراه  داشته  باشيد. در كيف  پول  خود روی  یک  كارت  فهرست  آنتی بيوتيک های  مورد نياز برای  مصرف  پيش  از كارهای  دندانپزشكی  

و پزشكی  را یادداشت  كنيد.
در این ش��رایط به پزش��ک خود مراجعه فرمایيد: 1. وجود خون  در ادرار2. تنگی  نفس  یا درد قفسه  سينه 3. ضعف  یا فلج  ناگهانی  

در عضالت صورت ، تنه ، یا اندام ها4. افزایش  وزن  بدن  بدون  اینكه  رژیم  غذایی  تغيير كرده  باشد. 
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 )Endometriosis( آندومتريوزيس 
آندومتریوزیس یک بيماری پيچيده و مربوط به سيستم ایمنی و یا هورمونی است كه دختران و زنان را در سنين باروری گرفتار 
می كند. آندومتریوز ع�ب�ارت اس�ت از اختاللی كه در آن ب�اف�ت م�ش�اب�ه پ�وشش داخلی رح�م در ن�ق�اطی غيرمعمول كه بيشت�ر 
در قسمت پایينی شكم است ظاهر می شود. این بيماری به طور معمول یک بيماری خوش خيم است)به سرطان ارتباطی ندارد(، اما 

یک بيماری پيشرفت كننده، ناتوان كننده است كه تقریبًا زنان را انحصاراً در طی سالهای باروری شان مبتال می كند. 

شیوع و همه گیری شناسی 

براس��اس آمار، ممكن اس��ت40-30% زنان مبتال به آندومتریوز قادر به بچه دار ش��دن نباش��ند. باردار ش��دن در زنان مبتال به 
آندومتریوز، دش��وارتر از س��ایرین است. ای�ن بي�ماری در هر سنی از بلوغ تا یائس��گی می تواند رخ دهد، اما بيشتر در سنين20 تا 30 
س��الگی ظاهر می شود. ش��يوع واقعی آندومتریوز در جمعی كلی هنوز مشخص نيست،چون باید این برآورد بر اساس رؤیت ارگانهای 

لگنی باشد.
ح��دود 25 ت��ا 50 درصد زنان ن��ازا، آندومتریوز دارند و 50-30 درصد زن��ان مبتال به آندومتریوز نازا هس��تند. اگر چه همراهی 

آندومتریوز با نازایی به خوبی مشخص شده است، ولی مكانيزم پاتوفيزیولوژیک آن به خوبی معلوم نيست.

علت بیماری

تئوری هایی درباره علت آندومتریوزیس ش��ناخته نش��ده اس��ت ولی تعدادی تئوری تا بحال پيشنهاد شده است: یک تئوری بنام 
قاعدگی برگشت كننده )Rettograde Menstruation( یا تئوری مهاجرت از راه لوله های فالوپ می باشد كه هنگام قاعدگی مقداری 
از بافت های موجود در خون قاعدگی از ميان لوله های فالوپ برگشت نموده داخل حفره شكم كاشته شده و رشد می كنند. عده ای از 
صاحب نظران عقيده دارند كه همه زنانی كه برگشت بافت موجود در خون قاعدگی را تجربه می كنند، یک مشكل سيستم ایمنی و 
یا مشكل هورمونی باعث می شود كه این بافت ریشه دوانيده و رشد نماید در تئوری دیگر چنين بيان می شود كه بافت آندومتریال از 
رحم به دیگر بخش های بدن از راه لنف یا خون گسترش می یابد. یک تئوری ژنتيكی هم می گوید كه در خانواده های خاص ممكن 

است فاكتورهای مستعد كننده برای این بيماری وجود داشته باشند. 

 عالیم ناشی از بیماری 

 آندومتریوز از زخم های كوچک در اندام های لگنی گرفته تا كيست های بزرگ تخمدانی را شامل می شود. زخم های آندومتریوز 
در هر جایی در حفره لگنی دیده می شود: تخمدان ها، لوله های فالوپی، و جداره لگن. و سایر نقاط معمول بدن از جمله ليگامنت های 
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داخل رحمی و جدار ركتوم و واژن عالوه بر این، روی زخم های مربوط به سزارین، زخم های الپاراسكوپی و الپاراتومی، روی مثانه، 
روده، روده های داخلی، روده بزرگ، آپاندیس و ركتوم نيز دیده می ش��ود  عالئ�م ش��ایع ای�ن بي�ماری درد لگنی ف�زای�ن�ده به هنگام 
عادت ماهيان�ه است كه ب�ه خص�وص در روزهای آخ�ر شدت می یابد: قاعدگي دردناک، گاهی اوقات گرفتگی های عضالنی ناراحت 
كننده ) ناتوان كننده ( . درد ممكن اس��ت به مرور زمان بدتر ش��ود ) درد پيش��رو ( همچنين درد  قس��مت پایين كمرمربوط به لگن 

خاصره و همچنين دردهای مزمن كه مربوط به لگن خاصره است بطور عادی با درد قسمت پایين كمر یا شكم درد همراه است.

روش تشخیص 

این بيماری تنها با آزمایش درون ناحيه لگن خاصره)پایين تنه( بدن، با اس��تفاده از یک دوربين كه الپاروس��كوپ گفته می شود 
می تواند با اطمينان تایيد شود. تنها راه تشخيص  نهایی اندومتریوزیس از طریق الپاراسكوپی است و یا توسط طرق دیگر جراحی با 

نمونه برداري موضعی است. تشخيص بر اساس ظاهر شدن مشخصات بيماری است و باید با یک بيوپسی تایيد شود.

درمان 

با گذشت سالها، درمان آندو متریوز گوناگون شده ولی هنوز درمان مطمئنی پيدا نشده است. برداشتن رحم و تخمدان به عنوان 
یک درمان قطعی در نظر گرفته می ش��ود. ولی تحقيقات انجمن و دیگر محققان ميزان باالیی از ادامه بيماری یا بازگش��ت دوباره را 

نشان داده است و به این دليل  زنان نياز به داشتن آگاهی به مراحلی دارند كه برای محافظت از خود باید آنها را اجرا نمایند.
معموال برای تسكين درد مسكن تجویز می شود. درمان های هورمونی شامل قرص های جلوگيری، داروهای پروژسترونی مانند 
مدروكی پروژس��تون )Medroxy Progesterone(، یک مش��تق تستوس��ترون بنام دانازل )Danazol( و آگونيست های هورمون آزاد 

كننده گنادوتروپين مانند لوپروالید )Leuprolide( می باشند.

مراقبت های الزم 

دیگ��ر عوارض، بس��ته به نوع منطقه ضایع��ات می توانند بصورت پارگی ضایعات )كه می تواند منجر به گس��ترش آن به مناطق 
جدید شود(، تشكيل چسبندگی ها، خونریزی روده یا انسداد )اگر ضایعات درون یا نزدیک روده ها باشند(، تداخل در عمل مثانه )اگر 
ضایعات روی مثانه یا داخل آن باش��ند( و دیگر مش��كالت باش��ند. به نظر می رسد كه عالئم با گذشت زمان بدتر شوند در حاليكه در 

برخی موارد، دوره های بهبود موقت و بازگشت دوباره وجود دارد.
 برداش��تن كيس��ت تخمدان ممكن است موجب برداش��ته ش��دن برخی از بافت های نزدیک تخمدان، مانند برخی فوليكول ها 
)تخمک های احتمالی( شود. این روش به ویژه در زنانی كه تخمدان آن ها پيش تر نيز مورد عمل جراحی قرار گرفته است، موجب 
كند ش��دن عملكرد تخمدان می ش��ود.ورزش نقش مهمی در كاهش درد آندومتریوز دارد و حتی می تواند باعث كند ش��دن روند رشد 

آندومتریوز شود.

پیش آگهی 

ب��ه دلي��ل اینكه بيماری و عالیم به دامنه زندگی توليد مثلی مرتبط می ش��وند، رخداد آن بين افراد مختلف متغير خواهد بود. لذا  
عالیم در بيماریهای دیگر نيز یافت می ش��وند، تشخيص اندومتریوزیس می تواند زمان زیادی طول بكشد و بررسی های زیادی را در 

پی داشته باشد.
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)Epilepsy( اپي لپسي
   اپی لپس��ی عبارت اس��ت از هر نوع فعاليت همزمان و غيرطبيعی ناگهانی به صورت موضعی یا منتش��ر در گروههای نورونی 
سلس��له اعصاب مركزی )نورون به معنای س��لول عصبی اس��ت( كه ممكن است همراه با یک س��ری حركات، احساسات و تغييرات 
سيستم عصبی خودمختار در فرد اپی لپتيک باشد. در صورت بروز این فعاليت ناگهانی به صورت موضعی، آن را اپی لپسی موضعی 

و در صورت بروز این فعاليت ناگهانی به صورت منتشر و در تمام مغز، آن را اپی لپسی عمومی می خوانند. 

اسامی دیگر

seizures ،صرع

شیوع و همه گیری شناسی 

به طور كلی 2تا2/5 نفر در هر 1000 نفر تولد زنده در كش��ورهای توس��عه یافته مبتال به اپی لپس��ی  هس��تند.مطالعات صورت 
گرفته در هندوستان شيوع این بيماری را 5/33 در هر 1000 نفر گزارش نموده و در آمریكا 2/6 در هر 1000 نفر ذكر گردیده است. 

علت بیماری 

علت اصلی این مش��كل را كاهش آس��تانه تحریک پذیری در بعضی از گروههای نورونی در نواحی خاصی از مغز می دانند كه 
سبب می شود وقتی یک تحریک عادی دریافت می كنند، به طور همزمان تحریک شوند و این عالئم بالينی را ایجاد كنند.

در حدود 70-50 در صد موارد صرع، كه علت توليد سيگنالهای مغزی غير طبيعی مشخص نيست و به این نوع صرع » صرع 
با علت نامش��خص « می گویند. س��ایر موارد صرع كه البته درصد كمتری از موارد بيماری را تشكيل می دهند. تا حدی علت شناخته 
شده ای دارند. مثاًل بعضی از انواع صرع در اثر » آسيب مغزی « در بدو تولد بوجود می آیند كه این آسيب ها می توانند در اثر كاهش 
اكس��يژن رس��انی به مغز، ضربه به سر یا خونریزی ش��دید، عدم تطابق و سازگاری خون مادر و بچه، عفونت ) قبل، حين و بالفاصله 
بعد از تولد( بوجود آیند. بعضی از انواع صرع نيز ارثی می باشند مثل » صرع ميوكلونيک جوانان «. سایر علل ایجاد صرع مثل ضربه 
به سر، استفاده زیاد از الكل، نقایص مادرزادی، التهاب بافت مغز یا نخاع، بيماریهائی مثل سرخک، اوریون و دیفتری، استنشاق و یا 
خوردن مواد سمی مثل سرب، جيوه و یا مونواكسيد كربن و یا قطع ناگهانی داروهای ضد صرع هستند. صرع همچنين یكی از عالئم 

سایر بيماریها مثل فلج مغزی، نورو فيبروز ماتوز، كمبود پيروات و یا اوتيسم.. . نيز می باشد

عالیم ناشی از بیماری

عالئ��م تش��نجات صرعی به ناحي��ه ای از 
مغز كه تحت تأثير س��يگنالهای غير طبيعی قرار 
می گيرد بس��تگی دارد. مغز به دو نيمكره تقسيم 
می ش��ود و هر نيمكره نيز از چهار قسمت اصلی 
تش��كيل شده اس��ت بنامهای قس��مت پيشانی، 

گيجگاهی باالی سری یا آهيانه و پس سری. 
قس��مت پيش��انی، رفتارهای حركتی ما را 
كنت��رل می كنند مثل صحبت كردن، فكر كردن 
و طرح و برنامه ریختن و همچنين خلق و خوی 
فرد و صرع این ناحيه شامل یک گروه تشنجات 
كوتاه است كه س��ریعًا آغاز شده و ناگهان اتمام 

می یابند. 
قسمت آهيانه یا باالی سری دریافت كننده 
ورودی های حس بدن بوده و آنها را تفسير كرده 

steadyhealth.com
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و حركات بدن را كنترل می كند. صرع این ناحيه تمایل دارد كه به سایر نقاط مغز گشترش  یابد. 
در قس��مت پس س��ری كه تفسير ورودی های بينائی را بر عهده دارد، در صورت درگيری آن و ایجاد تشنج در این كانون، شاهد 
توهمات بينائی، چشمک زدنهای سریع و پلک زدنهای مكرر و سایر عالئم مربوط به چشم خواهيم بود. قسمت گيجگاهی در حافظه 
و احساس��ات دخالت دارد و صرع این ناحيه كه معمواًل در دوران كودكی آغاز می ش��ود معمواًل قبل از شروع حمله صرع، یک عالئم 

آگاه كننده ) بنام Aura( كه ممكن است بينائی، شنوائی، حس چشائی و.. . باشد رخ می دهند و سپس فرد حمله را تجربه می كند.
بس��ته به اینكه كدام قس��مت مغز درگير باشد عالئم ممكن است حركتی باشد )مثل حركات شدید ناگهانی قسمتی از بدن( و یا 
حس��ی باش��د مثل احساس مور مور و خواب رفتگی در یک س��مت بدن و یا عالئم بينائی كه مثاًل فرد چيزهائی را می بيند كه واقعًا 
وجود نداش��ته و بقيه آنها را نمی بينند و یا عالئم ش��نوائی كه فرد صدای شخصی یا موسيقی و.. . را بصورت خيالی می شنود. تشنج 

می تواند همچنين باعث اختالل هوشياری، تهوع و فشارهای احساسی به فرد شود. 

روش تشخیص

برای تش��خيص بيماری معمواًل از تاریخچه ای كه بيمار یا همراهان با توصيف حمالت بيماری به پزش��ک می دهند، در كنار 
انجام یک آزمایش » الكترو انسفالوگرام « یا » نوار مغز « ناميده می شود، استفاده می گردد در نوار مغز چندین الكترود در مكانهای 
مختلف س��ر بيمار قرار داده ش��ده و فعاليت الكتریكی مغز در آن نواحی اندازه گيری می ش��ود و نوار مغز طوالنی مدت و یا نوار مغز 
ویدئوئی از وی گرفته می ش��ود تا امواج غير طبيعی مش��خص گردد. البته اگر پزشک به صرع مشكوک شود عالوه بر نوار مغز برای 
پی بردن به دليل صرع ممكن اس��ت آزمایش��ات خونی برای چک كردن قند خون، كلسيم، سدیم و یا آزمایشاتی كه عملكرد كليه یا 
كبد را می سنجند و اندازه گيری تعداد گلبولهای سفيد خون انجام شوند. با كمک تستهای فوق پزشک برای نوع درمان و طول دوره 

درمان بيمار تصميم گيری خواهد كرد.

درمان  

فردی كه در حال تشنج است نمی توان حركات او را مهار كرد. توصيه پزشكان در این حالت شل كردن و باز كردن دكمه های 
لباس، دور كردن هرگونه جس��م نوک تيز و س��فت از نزدیكی بيمار در حال تشنج است تا به خود صدمه ای نزند. گرچه نباید چيزی 
را در داخل دهان فرد در حال تشنج قرار داد ولی اگر بيمار در حال تشنج محكم زبان خود را گاز گرفته است می توان یک پارچه را 
چند تا كرد و بين دندان و زبان بيمار قرار داد تا از صدمه بيش��تر به زبان بيمار جلوگيری ش��ود. چرخاندن س��ر بيمار به یک طرف نيز 

باعث می شود  كه تنفس بيمار راحت تر صورت گيرد. 

webmd.com
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گاهی نيز تش��نج در اثر یک مش��كل زمينه ای پزش��كی ایجاد ش��ده ) مثاًل كاهش قند خون ( كه با رفع آن، تشنج نيز بر طرف 
می گردد، ولی صرع كاًل با داروهای ضد صرع كنترل می شود.

 بعضی از بيماران با یک یا چند دارو كنترل می شوند. 
بيش��ترین داروهای مورد اس��تفاده در درمان بيماری صرع عبارتند از: فنی توئين، كاربامازپين، فنو باربيتال، پریميدون، والپوریک 
اس��يد، كلونازپام، و اتوسوكس��اميد. بيمارانی كه از داروهای ضد صرع اس��تفاده می كنند باید بطور مرتب ویزیت شده و سطوح خونی 
داروهای آنها چک ش��ود و همچنين عوارض مثل گيجی، تنبلی و خس��تگی، پر فعاليتی، حركات غير قابل كنترل چش��م، مشكالت 

گفتاری یا بينائی، تهوع و استفراغ و اختالل خواب بررسی شوند.
صرع مداوم نيز ابتدا توسط داروهائی مثل دیازپام، فنی توئين،فنو باربيتال درمان می شود و اگر به اینها جواب نداد، سایر اقدامات 
توسط پزشک انجام خواهد شد. اگر تشنج بعلت كاهش قند خون ایجاد شده باشد با تزریق محلول گلوكز وریدی، تشنج رفع خواهد 

شد. جراحی و درمان صرع وقتی مورد استفاده قرار می گيرد كه توسط دارو صرع كنترل نشود.

 مراقبت های الزم 

این افراد برای پيش��گيری از حمالت صرع بهتر اس��ت یک رژیم غذائی سالم، خواب كافی و سطوح استرس پائين داشته باشند. 
همچنين از آنجا كه كه تب ممكن اس��ت، ایجاد تش��نج كند، با اولين عالئم بيماری داورهای ضدتب باید تجویز شود. اگر تشنج شما 
با مقدمه )Aura( شروع می شود و به شما حالتی دست می دهد كه می فهميد تا چند لحظه دیگر تشنج خواهيد كرد، سریعًا خود را به 
یک مكان امن رسانده و در حالت درازكش قرار گرفته تا تشنج شما تمام شود. به اطرافيان خود بياموزید كه هنگاميكه شما را در حال 
تش��نج دیدند، چكار كنند و چه اقداماتی را انجام دهند. همچنين بعضی از روش��ها را هرگز به تنهائی انجام ندهيد، مثل شنا كردن یا 
دوچرخه سواری تا در صورت بروز حادثه كسی بتواند شما را نجات دهد. در هنگام ورزشهائی مثل دوچرخه سواری، اسكيت سواری، 

موتور سواری و.. . حتمًا كاله ایمنی بر سر بگذارید.
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 پیش آگهی 

اكثر افراد مبتال به صرع می توانند تش��نج خود را با دارو درمان كنند. در این ميان برخی از افراد مبتال به صرع نمی توانند تش��نج 
خود را با داروهائی ضد صرع كنترل كنند كه بس��ياری از آنها می توانند تحت عمل جراحی درمان ش��وند. وقتی كه یک بيمار برای 
چندین س��ال متوالی دارای صرع عمومی بوده اس��ت پزشک وی بسته به سن ونوع تشنج آن ممكن است داروی وی را قطع كند در 
حدود سه چهارم از بزرگساالن كه به علت مصرف دارو به مدت 3 سال تشنج نداشته اند بعد از قطع دارو درمانی دوباره مبتال به تشنج 
ش��ده اند. برای كس��انی كه صدمات مغزی داشته اند، بيش از یک داروی صرع اس��تفاده كرده اند، سابقۀ فاميلی صرع داشته اند، صرع 

جزئی را تجربه كرده اند یا در طی درمان اختالالت EEG داشته اند پيش آگهی اميدوار كننده ای وجود ندارد.
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)Factor XIII Deficiency( XIII  نقص فاکتور
هموفيل��ی  عبارت  اس��ت از یک  نوع  كمبود ارثی  یكی  از فاكتورهای  انعقادی  خ��ون  )فاكتور 8( كه  منجر به  وقوع  خونریزی های  
خطرناک  می ش��ود. بيماری هموفيلی كه از نقص یا فقدان فاكتورهای انعقادی در خون ناش��ی می شود یک بيماری خونریزی دهنده 
است كه علت ارثی و ژنتيكی دارد و به طور مادام العمر گریبانگير فرد مبتال است. شایعترین انواع هموفيلی عبارت است از: هموفيلی 
A یا كالسيک: به دليل كمبود یا فقدان فاكتور انعقادی VIII( 8( هموفيلی B یا كرسميس، به دليل كمبود یا فقدان فاكتور انعقادی 9 
)IX( فاكتور 8 و 9 فقط دو ماده از 13 ماده انعقادی در خون انسان است كه به آنها فاكتورهای انعقادی می گویند و تعادل و تنظيم در 
آنها باعث جلوگيری از خونریزیهای داخلی و خارجی و به اصطالح انعقاد خون می شود. هموفيلی از نظر شدت به سه دسته هموفيلی 

شدید، هموفيلی متوسط، هموفيلی خفيف تقسيم می شود. 

شیوع و همه گیری شناسی 

این  كمبود در 1 نفر از هر 10000 مرد وجود دارد و در همان  اوایل  كودكی  خود را نشان  می دهد. در حالی كه در سال 77 حدود 
87 نوزاد هموفيلی در ایران متولد ش��دند، در س��ال جاری پس از گذش��ت 5 ماه تنها شاهد تولد دو پسر هموفيلی در كشور بودیم. به 
گزارش خبرنگار »بهداش��ت و درمان« خبرگزاری دانش��جویان ایران، در سال 87، 69 نوزاد، سال 79، 71 نوزاد، در سال 80، 49 نفر، 
81، 44 نفر، س��ال 82، 50 نفر، در س��ال 83، 29 نوزاد هموفيلی در كش��ور متولد شده اند كه این كاهش نرخ تولد هموفيلی حاكی از 

مؤثر بودن روش های پيشگيری و آگاهی مردم از این بيماریست. 
بيماریهای هموفيلی از نظر ش��يوع هيج مانع جغرافيایی ندارد و چگونگی ش��يوع بيم��اری هموفيلی )هموفيلی به معنای علمی 
كمبود فاكتور 8 و 9 ( به این صورت است كه از هر 10 هزار نفر ذكور جمعيت كشور یک نفر به هموفيلی نوع A یعنی كمبود فاكتور 
8 انعقادی مبتال می شود و آمار افراد یا كمبود فاكتور انعقادی 9 یعنی مبتالیان به هموفيلی B كمتر از 1/3 هموفيلی های A است. 
كمبود فاكتور 8 و 9 كه هموفيلی ناميده می ش��ود بيماری ارثی اس��ت كه وابسته به جنس بوده و زنان این بيماری را انتقال داده 
و فرزندان ذكور آنها به این بيماری منتقل و فرزندان دختر آنها ممكن اس��ت مانند مادر ناقل باش��ند. احتمال تولد یک هموفيلی از 
مادر ناقل 50 درصد همچنين امكان تولد یک دختر ناقل از مادر ناقل 50 درصد است كه می توانند از طریق آزمایشگاهی تولد فرزند 

پسر سالم كنترل شود. 

learningcommunity202.org
learningcommunity202.org
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11 نوع اختالل انعقادی دیگر و بيماری ون ویلبراند و كمبود و اختالل پالكت ارثی وابس��ته به جنس نبوده و زن و مرد به آن 
مبتال می شوند. هموفيلی ها، در نظر عوام خونشان دیر بند می آید اما واقعيت آن است كه آنها خونشان بند نمی آید مگر آنكه آنچه 
را نياز دارند به خون آنها افزوده شود. كشيدن دندان، دیگر جراحی ها و حتی فيزیوتراپی این نوع بيماران می بایست با تامين فاكتور 
انعقادی كه بيمار در بدن خود كم دارد تحقق می یابد. تهران با بيش از 1701 نفر و بوشهر با 11 نفر بيشترین و كمترین مبتالیان به 
هموفيلی را دارند. یكی از دالیل ازیاد بيمار هموفيلی در تهران مهاجرت بيماران برای نزدیک شدن به امور درمانی ذكر شده است. 
وجود بالغ بر 75 درصد معلوليت در جامعه هموفيلی تاثير این اظهار نظر است. بيماری هموفيلی در اثر ضربه و جراحت در معرض 

خونریزی های مختلف در مفاصل قرار دارد كه اگر رسيدگی دقيق نشود می تواند به معلوليت های مختلف منجر شود. 
در كش��ورهای اروپایی بيماران را در س��نين آسيب پذیر به خصوص در بدو تولد تا 12 الی 13 سالگی از طریق اجرای طرح های 
پيش��گيرانه كه اس��اس آن تزریق فاكتورهای خونی طی هفته است، در مقابل حوادث مختلف ایمن نگه می دارند. ولی متاسفانه یک 
مش��كل جدی همواره زن ناقل هموفيلی را دچار اضطراب می كند نبود قانون س��قط جنين است كه طبيعتا كليه سقط های جنين این 
افراد در مراكز غير قانونی انجام می شود كه این نشان می دهد كه حقيقت سالها صدها نفر از زنان جامعه هموفيلی در خطر قرار دارند 

اگر بحث قانونی شدن سقط جنين هموفيلی انجام نشود عمال دختران ناقل شانس ازدواج را از دست می دهند.

علت بیماری 

هموفيل��ی بيماری ارثی و ژنتيكی اس��ت كه عمدتًا از طری��ق انتقال ژن معيوب كه روی كروموزوم x ناقل مؤنث می باش��د به 
فرزندان ذكور صورت مي گيرد. در 25% موارد، این انتقال بر اثر جهش ژنتيكی در مادر بدون وجود س��ابقه قبلی در خانواده می باش��د. 
ب��ا اجرای طرح ملی شناس��ایی ناقلي��ن ژن هموفيلی در خانواده های دور و نزدیک فرد مبتال به هموفيلی و انجام آزمایش��ات ژنتيک 
می توان از تولد نوزاد مبتال به بيماری هموفيلی جلوگيری نمود. عمومًا مردان گرفتار بيماری می ش��وند و آنرا از طریق دخترانش��ان 
منتقل می كنند، عمومًا دختران گرفتار بيماری هموفيلی نمی ش��وند ولی آن را به فرزندان پس��ر خود منتقل می كنند به همين دليل به 

آنها ناقل می گویند
هموفيل��ی A و B، بيماری ه��ای ارثی هس��تند كه از طری��ق ژن موجود برروی كروموزوم X منتقل می ش��وند. زن ها دارای دو 
كروكوزوم X هستند در حاليكه مردها دارای یک كرموزوم X و یک كروموزوم y می باشند. یک خانم حامل هموفيلی، ژن هموفيلی 
را برروی یكی از كروموزوم های X خود دارا می باشد و به احتمال 50 درصد این ژن معيوب را به فرزندان پسر خود منتقل می كند. 
مردهایی كه ژن معيوب را به ارث می برند، مبتال به هموفيلی می ش��وند. مردان مبتال به هموفيلی ژن را به فرزندان پس��ر خود 

منتقل نمی نمایند ولی آنها ژن را به دختران خود منتقل می كنند.
خانم هایی كه ژن معيوب را به ارث می برند، حامل هموفيلی می ش��وند و به احتمال 50 درصد این ژن را به فرزندانش��ان منتقل 
می كنن��د. اگ��ر چه خانم هایی كه ژن را به ارث می برند اغلب دارای مش��كل فعال با هموفيلی نيس��تند اما برخی اختالالت مرتبط با 
خونریزی نظير خونریزی بيش از حد ماهيانه، خونریزی بينی مكرر و ش��دید و خونریزی بعد از اعمال جراحی و دندانپزش��كی در این 

افراد رخ می دهد. 
در حدود 1/3از بيماران هموفيلی هيچ شرح فاميلی از بيماری ندارند. این موارد در نتيجه ایجاد خودبخودی ژن معيوب در زنان 

می باشد.

عالیم ناشی از بیماری 

این  بيماری  در حال  حاضر غيرقابل  معالجه  اس��ت ، اما مرگبار نيس��ت . اگر بتوان  خونریزی  را كنترل  كرد، می توان  انتظار عمری  
نزدی��ک  به  عمر طبيعی  را داش��ت . تحقيقات  علمی  در زمينه  علل  و درمان هموفيلی  ادام��ه  دارد، بنابراین  اميد می رود كه  روز به  روز 

درمان های  مؤثرتری  عرضه  شوند و نهایتًا بتوان  این  بيماری  را معالجه  نمود.
خونریزی  خطرناک  كه  نيازمند درمان اورژانس  باش��د. معلوليت  دایمی  مفصل  در اثر خونریزی  مداوم  در مفصل ، س��ردرد، فلج  یا 

اغما در اثر خونریزی  به  درون  مغز.
به طور كلی 1 در 10000 از نوزادان پسری كه به دنيا می آیند دچار كمبود یا اختالل عملكرد فاكتور 8 هستند.

بيماری حاصل هموفيلی A ناميده می شود و از خصوصيات آن می توان به خونریزی های درون بافتهای نرم، عضالت و مفاصلی 
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كه وزن بدن را تحمل می  كنند اشاره كرد. خونریزی های ناشی از هموفيلی ممكن است در هر عضوی ظاهر شوند و در صورتی كه 
درمان نش��وند ممكن اس��ت روزها یا هفته ها ادامه یابند. این خونریزی منجر به تجمع وس��يع خونی می شود كه بخشی از آن منعقد 

شده و به بافتهای مجاور فشار می آورد.
عالی��م اولي��ه هموفيلی خونریزیهای طوالنی پس از خراش��های كوچک اس��ت. البته عقيده عمومی بر این اس��ت كه اینگونه 
خونریزیهای كوچک ولی طوالنی باعث مرگ شخص مبتال نمی شود ولی به تدریج بيماری پيشرفت نموده عالیم شدیدتری از قبيل 

خونریزیهای دردناک داخل مفصلی مانند مفصل زانو ایجاد خواهد كرد.
اینگونه حوادث با كوچک ترین تحریكی پيش می آید و احتمااًل یک پسر بچه را از انجام بازی محبوبش یعنی فوتبال و یا انجام 
هر كار كوچک دیگری كه احتمال دارد زانو دچار پيچيدگی شود باز می دارد. تجمع خون در مفاصل ممكن است باعث خشک شدن 

مفصل شده و كودک را بطور كامل فلج كند و یا خونریزیهای غير منتظره ای در ماهيچه ها به وقوع بپيوندد.
دردناک  و متورم  شدن  مفاصل  یا تورم  در پا یا دست  )خصوصًا زانو یا آرنج ( 

خونمردگی های  مكرر 
خونریزی  زیاد از بریدگی های  مختصر 

خونریزی  خود به  خودی  از بينی  
وجود خون  در ادرار

روش تشخیص 

استفاده از تستهای انعقادی و اندازه گيری فاكتورهای انعقادی و هم چنين 
سوال از والدین برای شناسایی فرد مبتال در خانواده كمک زیادی به پزشک در 

تشخيص ميكند. آزمایشات الزم عبارتند از:
 PT. PTT. BT.PLT 8 اندازه گيری فاكتورانعقادی

امروزه با كمک بيوپس��ی از پرزهای كوریونی و یا آمنيوس��نتز در اوایل 
حاملگی و تكنيكهای ژنتيكی ميتوان هموفيلی را قبل از تولد تشخيص داد. 
تشخيص هموفيلی ممكن است از طریق راههای مختلف صورت گيرد.

جهت افراد دارای س��ابقه خانوادگی بيماری.بهترین راه بررسی جنين از نظر 
درگيری اس��ت.آناليز نمونه خون كودک یا فرد بزرگسال مبتال كمبود فاكتور 
انعقادی را نش��ان ميدهد.خون ریزی طوالنی م��دت به دنبال ختنه می تواند 
نخستين نشانگر این باشد كه پسر بچه به هموفيلی مبتالست.گاهی در پسر 
بچه هایی كه هنوز ختنه نش��ده اند .وقتی كودک متحرک تر ش��ده و ما بين 
9 تا 18 ماهگی خون مردگی.به س��ادگی زیر پوس��ت رخ می دهد.اگر ش��ما 

خواستار بچه دار شدن هستيد و در ضمن هموفيلی دارید یا فكر می كنيد ناقل 
این بيماری هس��تيد .آزمایش های پيش از تولد و مشاوره ژنتيكی می تواند به 
ش��ما كمک كند كه دریابيد آیا قادر به انتقال این مشكل به فرزندتان هستيد 

یا نه.

درمان 

درم��ان زودرس بيماران هموفيل مؤثرتر و كم خرج تر اس��ت و جان بيمار 
را نجات می دهد.

هموفيلی  با آزمایش��ات  انعقادی  تش��خيص  داده  می شود كه  نشان دهنده  
فعالي��ت  پایين  فاكتور 8 خواهند ب��ود. عالیم  خونریزی  را یاد بگيرید تا مراقب  
بروز آن  باشيد. خونریزی  را معمواًل می توان  با تزریق  فاكتور 8 در منزل  كنترل  
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كرد. اگر خونریزی  ش��دید یا غيرمعمول  باش��د، امكان  دارد بستری  كردن  برای  كنترل  خونریزی  ضروری  باشد. هميشه  یک  دست بند 
یا گردن آویز كه  نش��ان دهنده  بيماری  ش��ما باشد به  همراه  داشته  باشيد، تا در موارد اورژانس  بهتر و سریع تر بتوان  به  شما كمک  كرد. 

بهتر است  قبل  از ازدواج  یا بچه دار شدن  برای  مشاوره  ژنتيكی  مراجعه  نمایيد.
خونریزی  را می توان  با تزریق  فاكتور 8 تغليظ  ش��ده  كنترل  نمود. فاكتور 8 باید در زودترین  زمان  ممكن  پس  از آغاز خونریزی  
داده  شود. ضمنًا می توان  دوزهایی  از فاكتور 8 را به  عنوان  پيشگيری  مصرف  كرد و بيماران  خود می توانند تزریق  را فرا گيرند. امكان  

دارد داروهایی  برای  كاهش  درد مفصل  تجویز شوند. آسپيرین  مصرف  نكنيد، زیرا ممكن  است  خونریزی  را زیادتر كند.

مراقبت های الزم 

س��عی  كنيد هر اندازه  كه  می توانيد زندگی  عادی  داش��ته  باشيد. حفظ  آمادگی  جسمانی  مهم  است . از انجام  فعاليت هایی  كه  باعث  
وارد آمدن  آس��يب  می ش��وند خودداری  كنيد، مثاًل ورزش های  پر برخورد. شنا، دوچرخه سواری  یا راه  رفتن  بهترین  ورزش ها برای  شما 

هستند. غير از موارد ذكر شده ، محدودیتی  برای  فعاليت  وجود ندارد.
اكث��ر هموفيليه��ا دچار هپاتيت های متعددی می ش��وند و در تعدادی از آنان آنزیم های كبدی افزایش یافته اس��ت و بزرگی كبد 
و طح��ال دارن��د و تعداد كمی دچار هپاتيت های مزمن فعال و یا س��يروز كبدی هس��تند. بيماران هموفيلی ب��ه خاطر تزریقات مكرر 
فرآورده های خونی به شدت در معرض خطر ابتال به ایدز هستند. علی رغم خونریزی های مكرر این بيماران به ندرت دچار كم خونی 

فقر آهن شدید می شوند چرا كه اكثر خونریزیهایشان داخلی است و آهن مجدداً وارد چرخۀ خونسازی می شود.
اكثریت این بيماران دچار محدودیت های ش��دید حركتی بوده و غالبًا نياز به فيزیوتراپی و جراحيها و تزریق های مفصلی دارند. 
بس��ياری از بيماران تحت فشار مشكالت متعدد جس��می از جمله بيماری هموفيلی، آلودگيهای ویروسی خطرناک، فقر و محروميت 
ش��دید، معلوليت های گس��ترده و غيره دچار مش��كالت روحی و روانی از جمله افسردگی، اضطراب، وس��واس اجباری، پارانوئيد و.. . 

گردیده اند كه عمدتًا نياز به مداخله درمانی را می طلبد.
این بيماران نبایس��ت از آس��پرین یا داروهای دارای آسپرین اس��تفاده كننده زیرا این داروها عملكرد پالكتی را مختل می كنند و 
گاه باعث خونریزی های شدید می شوند. ایبوبروفن هم مانند آسپرین، باعث رقيق شدن خون و افزایش خونریزی می شود و بيماران 

هموفيلی نباید از این دارو استفاده كنند.

پیش آگهی

در حال  حاضر نمی توان  از این  بيماری  پيش��گيری  به  عمل  آورد. اگر در خانواده  ش��ما سابقه  هموفيلی  وجود دارد، قبل  از بچه دار 
شدن  برای  مشاوره  ژنتيكی  مراجعه  كنيد. خطر مبتال شدن  به  ایدز یا هپاتيت  در اثر تزریق  خون  یا محصوالت  خونی  اهدایی ، با عرضه  

فاكتور 8 ساخته  شده  توسط  مهندسی  ژنتيک  كمتر خواهد شد.
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                                                                                              )Familial Adenomatous Polyposis ( پوليپ هاي غدهاي خانوادگي
حالتی ارثی كه در آن پوليپ های )توده هایی كه از غشاهای مخاطی بيرون می زنند( متعددی بر روی دیواره داخلی روده بزرگ 
و راس��ت روده تش��كيل می ش��ود. كه در آن صدها پوليپ در رودۀ بزرگ و راست روده شكل می گيرند. این حالت، خطر سرطان روده 
بزرگ و راست روده را افزایش می دهد. نوع معمول بيماری پوليپوز آدنوماتوز، صدها تا هزاران پوليپ آدنوماتوزی در روده بزرگ ایجاد 
می ش��وند. پوليپوز آدنوماتو بيماری نادر اما مهمی اس��ت، چرا كه سرطان كولوم و ركتوم تقریبًا در تمامی بيماران درمان نشده پس از 

سن 40 سالگی رخ می دهد.

اسامی دیگر 

FAP، پوليپوز متعدد كولون 

شیوع و همه گیری شناسی 

این بيماری عامل كم تر از 1% از همۀ موارد سرطان رودۀ بزرگ و راست روده است.

علت بیماری 

این بيماری با منش��ع ارثی و تغيير در یک ژن خاص به نام APC ایجاد می ش��ود. ژن APC كه به عنوان س��ركوب كننده تومور 
عمل می كند در روی بازوی بلند كروموزوم 5 شناس��ائی ش��ده اس��ت و جهش در این ژن باعث بروز بيماری می شود. صفت بيماری 

اتوزومال غالب است و به جنس وابسته نيست.

عالیم ناشی از بیماری 

عالئم روده ای و مقعدی  مانند خونریزی، اس��هال و درد ش��كم معمواًل در بيماران درمان نش��ده تا س��ن متوسط 30 سال ایجاد 
می ش��ود. بيش از صد پوليپ با اندازه و ش��كل های متنوع در كولون و ركتوم وجود دارند. سندرم  گاردنر و سندرم توركو نمونه هائی از 

پوليپوز آدنوماتوی خانوادگی با تفاوت هائی در تظاهرات خارج كولونی هستند. 

daneshju.ir
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روش تشخیص 

افزایش مادرزادی اپی تليوم رنگدانه ای شبكيه در اعضاء مبتالء دوسوم خانواده های دچار پوليپوز آدنوماتوی خانوادگی، از سن سه 
ماهگی شروع می شود؛ این ناهنجاری )هميشه دوطرفه، بيش از چهارضایعه در هرطرف(، با حساسيت 97% وجود پوليپوز آدنوماتوی 

خانوادگی را پيش بينی می كند. 

درمان 

هنگامی كه پوليپوز تشخيص داده شود، باید كلكتومی انجام گيرد. آندوسكوپی گوارشی فوقانی برای جست وجو به دنبال ضایعات 
معده و دوازدهه توصيه می شود. 

daneshju.ir
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اگرچه پروكتوكولكتومی خطر سرطان را از بين می برد، بيمار را برای هميشه گرفتار یک ایلئوستومی می كند. كولكتومی كامل، 
پروكتكتومی مخاطی، و آناستوموز ایلئوآنال، مخاط مستعد نئوپالسم را به طور كامل حذف می كند، در حالی كه كاركرد خوب ركتوم را 
حفظ می نماید. این روش برای بيماران دچار آدنوم های فرش كننده ركتوم ترجيح داده می ش��ود. كلكتومی پيشگيرانه تظاهرات خارج 
كولونی را تغيير نمی دهد. تومور دس��موئيد توموری فيبری اس��ت كه به طور موضعی مهاجم اس��ت و متاس��تاز نمی دهد و در مزانتر یا 
دیوارۀ شكم بعضی از بيماران پس از كلكتومی رخ می دهد.برای بزرگساالن مبتال به FAP، یک جراحی برای برداشتن همه یا بخشی 

از رودۀ بزرگ و راست روده را توصيه مي شود.

مراقبت های الزم 

مطالعات نشان داده است كه رژیم غذایی سرشار از گوشت قرمز و فاقد سبزیجات و ميوه های تازه، مرغ و ماهی، ریسک ابتال به 
سرطان روده را افزایش می دهد.خودداری از ورزش ها یا فعاليت هایی كه ممكن است به سوراخ تعبيه شده برای كولوستومی در شكم 
را آسيب برساند.فعاليت های طبيعی خود، شامل مقاربت جنسی را هرچه سریع تر پس از جراحی می توانيد از سر بگيرید. كولوستومی 
نباید مانعی برای مقاربت در نظر گرفته ش��ود.رژیم غذایی مصرف رژیم پرفيبر و كم چربی. خودداری از مصرف غذاهای توليدكننده 
گاز روده )كلم، لوبيا، پياز( ممكن اس��ت به تخفيف عالیم كمک كند.در این ش��رایط به پزشک خود مراجعه نمایيد اگر شما یا یكی از 
اعضای خانواده تان دارای عالیم س��رطان روده بزرگ به ویژه خونریزی از مقعد یا تغيير قابل توجه اجابت مزاج به مدت پيش از 7 

روز باشيد.بروز عالیم كم خونی )خستگی، رنگ پریدگی و تندی ضربان قلب( را جدي بگيرید. 

پیش آگهی

اگر این بيماری درمان نشود، معمواًل در سن 40 سالگی به سرطان رودۀ بزرگ و راست روده منجر می شود. 
عكس برداری مخصوص با ماده حاجب نيز اطالعات مناسب و خوبی را به پزشک می دهد. سی تی اسكن و بعضی از آزمایشات 
)تومور ماركرها( قبل از عمل می تواند ميزان گس��ترش س��رطان را مش��خص نماید.امروزه ارتباط مرحله تومور و پيش آگهی 5 ساله 

بيماران و شانس زنده بودن در مبتالیان به سرطان روده بزرگ شناخته شده است.
پيش آگهی در مرحله I گرفتاری زیر مخاطی  95درصد است

پيش آگهی در مرحله II گرفتاری تا غشاء مخاط80 درصد است
پيش آگهی در مرحله III گرفتاری غدد لنفاوی60-50 درصد است

پيش آگهی در مرحله IV انتشار به كبد یا ریه 5 درصد است.
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 )Gilbert Syndrome( سندرم ژيلبرت
سندرم ژیلبرت یک اختالل خوش خيم ارثی است كه بر اثر افزایش بيلی روبين  در خون بروز می كند. فشارهای روانی و فعاليت 
فيزیكی ش��دید نيز می تواند س��بب باال رفتن بيلی روبين خون شود. سفيدی چش��م در فرد مبتال به این بيماری تا حدودی زرد رنگ 
مي باش��د كه ناش��ي از افزایش غلظت بيلی روبين خون )یک ماده زاید حاصل از تجزیه گلبولهای قرمز خون( كه به صورت زردی 
)بویژه در چشم ها (خود را نشان می دهد. این بيماری در هر دو جنس و در تمام سنين دیده می شود اما تمایل چشمگيری به جنس 

مذكر دارد این نشانگان از تولد با فرد همراه است اما عالیم آن ممكن است تا 40-20 سالگی آشكار نشوند

اسامی دیگر 

یرقان خانوادگی غيرهموليزی، هيپربيليروبينمی نوع اول

شیوع و همه گیری شناسی 

این  اختالل در هر دو جنس  و در تمام  سنين  دیده  می شود اما در مردان  بيشتر است . این  نشانگان  از تولد با فرد همراه  است  اما 
عالیم  آن  ممكن  است  تا 40-20 سالگی  آشكار نشوند.

علت بیماری 

كبد در دفع بيلی روبين در صفرا خوب عمل نمی كند، كه این امر باعث می شود سطح بيلی روبين خون از حالت طبيعی باالتر 
باش��د. اگر س��طح بيلی روبين خون از یک حد معينی فراتر رود، زردی ممكن اس��ت ظاهر شود البته این نشانگان عواقب و عوارض 

خاص و خطرناكی برای فرد در برندارد.اگر در ارتباط با این بيماری مشكلی در كبد وجود داشته باشد معمواًل خفيف است

عالیم ناشی از بیماری 

معمواًل عالمتی  وجود ندارد. ندرتًا ممكن  است  زردی  خفيف  )زرد شدن  پوست  و چشم ها(،خستگی ، بی اشتهایی ، یا درد در قسمت  
باالیی  شكم  به  وجود آیند.

زردی چش��مها كه در بيماران بروز می كند گاهی كم و گاهی زیاد اس��ت ولی این بيماران هيچ عالمتی مبنی بر بيماری كبدی 
مانند تهوع، اس��تفراغ، بی اش��تهایی و یا درد در قس��مت باالیی ش��كم و.. . ندارد. در 
آزمایش��هایی كه پزشک برای بيمار درخواست می كند، تنها نكته مثبت باال بودن »بيلی 
روبين« غيرمستقيم است، در حالی كه آنزیمهای كبدی زیاد هستند و آثاری از تخریب 

گلبولهای قرمز وجود ندارد 

روش تشخیص 

از طری��ق معاینه كبد، طحال و انجام برخی آزمایش��های خونی بيماری ژیلبرت در 
فرد قابل تشخيص است. سونوگرافی كبد و طحال نيز از دیگر روشهای تشخيصی است. 

online.epocrates.com
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همچنين تس��ت ریفامپين به عنوان یک تس��ت تشخيصی مورد اس��تفاده قرار می گيرد به نحوی كه باعث افزایش ميزان بيلی روبين 
سرم بيماران می شود.

درمان 

بيماری ژیلبرت، بيماری جدی نيس��ت و درمان آن، با شناس��ایی علت بروز بيماری در فرد و رفع آن، امكان پذیر اس��ت. بر این 
اساس در صورتی كه علت بروز بيماری، فعاليت شدید فيزیكی باشد كاهش ميزان فعاليت فيزیكی برای درمان بيماری و بهبود فرد 
ضروری اس��ت. مصرف “اس��يد فوليک” نيز در درمان بيماری ژیلبرت نقش موثری دارد. پرهيز از گرس��نگی، مصرف مایعات و مواد 
قندی بيشتر و كاهش فشارهای عصبی، در پيشگيری از ابتال به این بيماری موثر است.سرماخوردگی نيز در برخی از این افراد سبب 

باال رفتن “بيلی روبين" خون، زرد شدن سفيدی چشم و بروز بيماری ژیلبرت می شود.
عللی كه باعث مشكل دار كردن بيمار می شود شامل: كم آبی بدن، گرسنگی، بيمار شدن مكرر مثال سرماخوردگی های پی در 

پی، دوره های قاعد گی خانمها فشار به بدن مثال یک حادثه و یا فعاليت زیاد و بطور كلی استرس.

مراقبت های الزم 

پرهيز از گرس��نگی، مصرف مایعات و مواد قندی در طول روز در پيش��گيری از ابتالی فرد به بيماری یادشده نقش موثری دارد 
این بيماری نياز به یک دوره درمان جدی ندارد و فقط درمان فرد نيازمند شناخت عامل بروز بيماری و از بين بردن آن است. عوامل 
بروز بيماری عبارتند از كم آبي، ناش��تا بودن طوالنی كه باعث افزایش بيلی روبين غير كونژوگه می ش��ود، عادت ماهيانه، اس��ترس 

عصبی و روحی و روانی. 

پیش آگهی

این س��ندرم یک اختالل خوش خيم ارثی اس��ت. و رابطه ای با كاهش طول عمر ندارد و افراد مبتال همانند افراد دیگر ميتوانند 
زندگی طبيعی )ازدواج، تولد فرزند ( داشته و جای هيچ نگرانی وجود ندارد. راه  خاصی  برای  پيشگيری  وجود ندارد. 
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)Graves’ Disease (بيماري گريوز
 بيماری گریوز یک اختالل اتو ایميون اس��ت كه منجر به 
فعاليت بيش از حد غده تيروئيد )هيپر تيرویيدیس��م( می ش��ود.

بيم��اری گریوز یكی از مراحل خود ایمنی اس��ت كه با یكی از 
س��ه عالمت پركاری تيروئيد با گواتر منتشر، اختالل بينایي یا 
پوستي مش��خص می شود و به طور معمول با پركاری تيرویيد 
همراه است، اگر چه ممكن است تيروئيد در ظاهر طبيعی باشد.

این بيماری یک نوع پركاری تيروئيد )هيپرتيروئيدیس��م( 
می باشد. موادی كه اعمالی مشابه با هورمون محرک تيروئيدی 
دارند در خون تقریبًا تمام این بيماران یافت می شوند. این مواد 
معم��واًل آنتی بادی های ایمونوگلوبولينی هس��تند كه به همان 

گيرنده های غش��ایی می چس��بند كه هورمون محرک تيروئيدی به آن می چس��بد. ای��ن مواد موجب بروز هيپرتيروئيدیس��م )گریوز( 
می شوند. این آنتی بادی ها ایمونوگلوبولين تحریک كننده تيروئيد ناميده می شوند. و یک اثر تحریک كننده طوالنی بر روی غده ی 

تيروئيد داشته اثر آنها تا 12 ساعت طول می كشد.

اسامی دیگر 

 Parry گواتر، بيماری

شیوع و همه گیری شناسی 

تخمين زده ميشود بيماری گریوز در بين  حدود %0/4 جمعيت ایاالت متحده امریكا اتفاق می افتد، این بيماری بيشتر در دوره 
سوم و چهارم زندگی اتفاق می افتد و نسبت زنان به مردان حدود 7 به 1 تا 10 به 1 در مطالعات انجام شده است. 

مطالعات اخير نشان داده است كه ميزان بروز بيماری گریوز حدود 1 تا 2 مورد در 1000نفر جمعيت در سال است. این بيماری 
در مردان بيش��تر از زنان اتفاق می افتد و عليرغم ش��يوع  كمتر آن در مردان ش��دت بيماری  در مردان بيش��تر از زنان اس��ت  و البته  

درگيری قلبی آن عالیمی مانند  طپش قلب و تنگی نفس در زنان، بيشترو شدید تر از مردان است.

علت بیماری 

در حالت طبيعی، یک پاس��خ سيس��تم ایمنی نرمال، توليد آنتی بادی بر عليه یک آنتی ژن مش��خص، اعم از ویروس باكتری یا 
س��ایر مواد خارجی در بدن است. در بيماری گریوز  به دالیل ناشناخته  بدن آنتی 
بادیهایی را بر عليه پروتئين های سطحی دیواره سلولهای غده تيروئيد كه وظيفه 
توليد هورمون را بر عهده دارند، ترشح می كند.فعاليت غده  تيرویيد بوسيله ترشح 
هورمون تنظيم كننده غده هيپوفيز در مغزكنترل ميش��ود اما در این بيماری آنتی 
بادی ها ی توليد ش��ده توسط سيس��تم ایمنی بدن، فعاليت هومون تنظيم كننده 
غده تيروئيد را تقليد ميكنند و باعث ترش��ح بيش از حد هورمون تيرویيد می شوند 
و عالیم ناش��ی از افزایش ای��ن هورمون در بدن بصورت بيم��اری بروز می كند. 

)پركاري تيروئيد(

عالیم ناشی از بیماری 

فعاليت بيش  از اندازه  احس��اس  گرما یا داغی  در اغلب اوقات، لرزش، تعریق 
و  خارش  پوس��ت.  تند، نامنظم  و كوبنده  بودن  ضربان  قلب.  كاهش  وزن علی رغم  
این  كه  فرد زیادتر از حد عادی  غذا می خورد. البته  در افراد مس��ن  ممكن  اس��ت   lakeshorevision.com
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افزایش  وزن  دیده  شود. 
اضطراب  و بی قراری  قابل و  توجه  بيرون زدگی  چش��م ها )اگزوفتالمي( اسهال  ریزش  مو 

گواتر )بزرگ  شدن  غده  تيروئيد( 
كاه��ش وزن، تقریبًا در همه بيم��اران رخ می دهد و دليل آن ب��اال بودن هورمون های 
تيروئيد اس��ت كه باعث سوختن كالری های بدن می شوند. بيمار ممكن است هميشه گرسنه 
باشد و حتی نيمه شب برای خوردن غذا از خواب بيدار شود. كاهش وزن از 3-2 كيلوگرم تا 
35 كيلوگرم متغير می باشد. اما در این ميان ممكن است افرادی باشند كه به دليل باال رفتن 
زیاد اش��تهای آنها، وزنش��ان اندكی باال رود. ممكن است فرد مبتال در ابتدای این بيماری به 

شدت چاق باشد.
تنگی نفس، لرزش دست، زود رنجی، ضربان شدید قلب، ضعف عضالنی، تغيير حركت 
روده، قاعدگی نامنظم، مشكالت مربوط به پوست، مو و ناخن از عالیم دیگر بيماري بشمار 

مي روند.
سایر عالیم عبارتند از:

افزایش ادرار
• خستگی و ضعف	
• كاهش ميل جنسی	
• بزرگی پستان در مردها	
• به عقب كشيده شدن پلک ها	
• ضایعات پوست در ساق پا نيز ازسایر عالیم شایع در بيماری گریوز می باشند.	

روش تشخیص 

عالوه بر عالیم بالينی بيماری  تست های تشخيصی گوناگونی برای تشخيص این بيماری وجود دارد، بيماری گریوز معموال به 
وس��يله اس��تفاده از تعين ميزان or Free T3( T3 ..)or Free T4( TSH. T4( و tests )Radioactive Iodine Uptake )RAI-U در 
خون تش��خيص داده می ش��ود، ميزان این هورمون ها در خون بيماران افزایش می یابد.یكی دیگر از روشهای تشخيص انجام اسكن 

تيروئيد است ، معموال پزشكان سعی می كنند از انجام اسكن رادیواكتيو در زنان حامله یا زنان شيرده خودداری كنند.
در همين حال عالیم بيماری ممكن اس��ت با به كارگيری یكی از داروهای »بتابلوكر« به نام »پروپرانولول« كه تا اندازه ای با 
تأثيرات فعاليت بيش از حد هورمون تيروئيد مقابله می كنند، بهبود یابند. این دارو بيش��تر ممكن اس��ت در اندازه ی 40 ميلی گرمی و 
به صورت ایندرال بلند اثر باش��د، كه روزانه یک بار به صورت خوراكی مورد اس��تفاده قرار می گيرد. افرادی كه مبتال به آس��م هستند 

نباید داروهای بتابلوكر را مورد استفاده قرار دهند.

درمان 

هدف از درمان، كنترل فعاليت بيش از حد غده تيروئيد اس��ت، برای كنترل تپش قلب، تعریق و بی قراری تا زمانی كه پركاري  
تيروئيد كنترل ش��ود، از داروهای بتا بلوكر مثل پروپرانولول اس��تفاده می شود، برخی شواهد داللت بر آن دارد كه ممكن است پس از 
درمان پركاری تيروئيد با روش استفاده از ید رادیواكتيو، عالیم چشمي بيماري بدتر شود. از این رو برخی متخصصان ترجيح می دهند 
این نوع درمان را برای كس��انی كه چش��مان آنها در وضعيت بس��يار بدی اس��ت تجویز نكنند. در برخی مراكز درمان عالیم چشمي 
ناش��ی از پر كاري تيروئيد با اس��تفاده از رادیوتراپی تا اندازه ای موفقيت آميز بوده است. سه روش برای درمان پركاری تيروئيد ناشی 

از بيماری گریوز وجود دارد. این سه روش عبارتند از: 
درمان دارویی، درمان به روش جراحی و درمان به وسيله ی ید رادیو اكتيو.

بيم��اري گری��وز معموال به درمان خوب جواب مي دهد، اگرچه عمل جراحي غدد تيرویيد یا درمان با ید رادیو اكتيو معموال باعث 
كم كاري تيروئيد مي ش��ود. در صورتي كه مقدار داروي هورمون جایگزین تيروئيد به صورت درس��ت وصحيح داده نش��ود، كم كاري  

nejm.org
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تيروئيد ممكن است منجر به عوارضي مانند افسردگي و افزایش وزن شود. 

مراقبت های الزم 

درمان بيماری چشمی به اندازه درمان پركاری تيروئيد رضایت بخش نيست. تصور می شود سيگار كشيدن باعث وخيم تر شدن 
بيماری گردد. به همين ترتيب كنترل ضعيف بيماری پركاری تيروئيد نيز باعث بدتر شدن آن می شود. بنابراین باید سيگار كشيدن را 
به طور كامل ترک كرد. در صورتي كه اگر چشمان بيمار خشک هستند و یا حتی آب اضافی دارند می توان طبق تجویز پزشكان از 
قطره های اشک مصنوعی استفاده كرد. همچنين بهتر است در هوای آفتابی از عينک آفتابی )عينک دودی( استفاده نمود. در كسانی 
كه بيماری آنها شدیدتر است و بينایی آنها تهدید می شود ممكن است نياز به درمان با یک داروی استروئيدی همانند »پردنيزولون« 
باش��د. این دارو باعث می ش��ود آب جمع شده در پشت كره ی چشم كه فرآیند آن به درستی شناخته نشده است جذب شود. راه حل 
دیگر آن است كه شاید بتوان با جراحی و برداشتن بخشی از دیواره كاسه ی چشم، فشار وارد بر پشت كره ی چشم را كاهش داد.

پیش آگهی

 این بيماری با یک حالت تشدید شونده و پيشرونده شروع می شود و در صورت عدم درمان همچنان پيشرفت می كند. چنانچه 
درمان نشود عوارض جدی و خطرناک آن مانند شكستگيهای ناشی از پوكی استخوان و نقایص مادرزادی در حاملگی بروز می كنند. 
خطر سقط جنين افزایش می یابد. بيماری گریوز اغلب با افزایش ضربان قلب همراه است كه آنهم ممكن است منجر به صدمات 

بيشتر قلبی و بروز ریتم های غير طبيعی قلبی مانند فيبریالسيون دهليزی شود كه در نهایت منجر به سكته مغزی می گردد. 
در اثر بيرون زدگی و مش��كالت ناش��ی از بيماری در چش��مهای بيمار ممكن است خشكی بيش از حد قرنيه در اثر بسته نشدن 
كامل چشم در شب اتفاق بيفتد كه خطر بروز عفونت قرنيه را افزایش ميدهد كه در نهایت منجر به كوری می شود. حمله های شدید 
بيماری كه از آن به طوفان تيرویيدی نام برده می ش��ود تظاهرات ش��دید نورولوژیک در پي داش��ته و در صورت عدم درمان منجر به 
دليریوم و در نهایت منجر به كما ميشود. در تمام موارد عدم درمان بيماری گریوز منجر به بروز مشكالت ناتوانی و عوارض و حتی 
م��رگ می گردن��د. اگر چه س��ابقه طوالنی بيماری می تواند در بعضی موارد منجر به بهب��ودی اتفاقی و خود به خودي گردد و این در 

صورتی روی می دهد كه بيمار مبتال تيرویيدیت اتوایميون شود و این بيماری منجر به تخریب غده تيروئيد شود. 
بسياری از افراد مبتال به بيماری گریوز بعد از گذشت یک دوره دو یا سه ساله متوجه می شوند كه مشكالت چشمی آنها به طور 
قابل مالحظه ای از بين رفته است. در این مرحله یک جراحی نسبتًا كوچک دید دوبينی را تصحيح كرده و حالت خيره نگریستن و 
پف كردگی چشم ها را نيز كاهش خواهد داد. بيماری گریوز در هر سنی می تواند بروز كند ولی در بيشتر موارد زنان 40 تا 50 ساله 

بيشتر گرفتار آن می شوند.
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                                                                                                                          )Guillain Barre Syndrome( سندرم گيلن باره
س��ندرم گيلن باره اختالل نادری اس��ت كه در نتيجه حمله  سيس��تم ایمنی بدن به اعصاب محيطی ایجاد می شود به دنبال این 
حمله احس��اس ضعف در ماهيچه ها، بی حس��ی، گزگز و گاهی اوقات فلج اندا م تظاهر مي یابد. این س��ندرم یا بيماری در اثر آس��يب 
سيستم اعصاب محيطی و اشتباه سيستم ایمنی و بيگانه انگاشتن سلولهای بدن در اثر برخی عفونتها یا مشكالت ناشناخته ی دیگر 
پدید می آید. قدرت عضالنی فرد در این بيماری كاهش می یابد، رفلكس��های طبيعی عضالت دچار اختالل می ش��وند، و احساس گز 
گزو مور مور شدن شانه ها و بازوها یا سایر قسمتهای بدن مشهود است. ماهيت این بيماری ميتواند خود بخود محدود شونده باشد، 

یا پيشرفت كرده و به فلج كامل منتهی شود. 

شیوع و همه گیری شناسی  

ميزان بروز نش��انگان گيالن باره بين 1/6-1/2 مورد در 100 هزار نفر اس��ت. س��االنه یک تا دو نفر از هر صد هزار نفر به این 
بيماری مبتال ميشوند. شایعترین علت فلج شل، همين بيماریست و در مواردی ميتواند حتی حيات بيمار را نيز بامخاطراتی روبرو كند، 

اما اغلب مبتالیان با كمترین عارضه ای بهبود می یابند. 

علت بیماری  

علت این بيماری هنوز به روشنی مشخص نيست ولی معمواًل بعد از یک عفونت ویروسی مانند سرماخوردگی یا آنفوالنزا اتفاق 
می افتد همچنين بعد از عفونت با یک باكتری به نام كامپيلكوباكتر هم ممكن است بيماری بروز نماید عفونت با كامپيلوباكتر ممكن 
اس��ت بعد از خوردن آب آلوده یا غذای نپخته ) مخصوصًا مرغ  و ماهی و.. . ( رخ دهد. تخریب الیه ميلين رش��ته های عصبی باعث 

از بين رفتن هدایت اعصاب می شود و در نتيجه اعصاب حسی و حركتی عملكرد خود را از دست می دهد.
در بعضی موارد ممكن است عالیم گيلن باره بعد از اعمال جراحی اتفاق بيفتد گاهی هم هيچ گونه عامل شناخته شده ای وجود 

ندارد اما در همه موارد ذكر شده به طور حتم اختالل درعملكرد سيستم ایمنی وجود دارد. 

عالیم ناشی از بیماری  

اولين عالمت گيلن باره پارس��تزی و بی حس��ی دیستال اندام تحتانی است. این عالمت با گذشت زمان تشدید یافته، ضعف نيز 
به آن اضافه می شود و در طی چند هفته به پروگزیمال اندام تحتانی و فوقانی می رسد. 

در انواع خفيف ممكن است ضعف متوقف شود اما در انواع شدیدتر ضعف پيشرفت می كند و بمرور اندام تحتانی را كامال از كار 
می اندازد. بازوها نيز ممكن است درگير شوند. 

ضعف یا فلج در عرض24 تا 48ساعت بدتر می شود و در بعضی موارد ممكن است از بازو شروع شود وبه سمت پایين گسترش 
بيابد حتی در بعضی موارد ضعف و فلج به طور همزمان دس��ت و پا را درگير می كنند. از عالئم دیگر این س��ندرم می توان به كرختی 

sonypozo1.blogspot.comstudentnurselaura.wordpress.com
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و گزگز )numbness( و تندرنس یا درد عضله كه می تواند شبيه به درد كرامپی باشد اشاره كرد. 
از جمله عالئم اورژانس��ی گيلن باره كه نياز به مداخله اورژانس��ی دارند باید به سختی در بلع سرازیرشدن آب دهان و مشكل در 
نفس كش��يدن اش��اره كرد. از جمله عالئم دیگر این بيماری می توان به: اختالل در تكلم، جویدن و بلع مواد غذائی، همچنين اشكال 

در حركات چشمها و نيز كمر درد اشاره كرد. 

روش تشخیص  

آزمایش دقيق و قطعی برای تش��خيص گيلن باره وجود ندارد اما تش��خيص براساس عالیم از جمله ضعف ماهيچه ها و ناتوانی 
در راه رفتن، آزمایش��ات و تاریخچه ی بيماری صورت می گيرد. پزش��ک یا پرستار درباره عالیم و نشانه ها می پرسد و معاینات الزم 

را انجام مي دهد.
 آزمایشات شامل: 

1- نوار عصب و عضله 
)L.P( 2- گرفتن آب كمر از كانال نخاعی

درمان  

گلين باره درمان قطعی ندارد اما راههایی وجود دارد كه عالئم را بهبود می بخشد كه عبارتند از:
الف ( IVIG: )ایمنوگلوبولين درمانی ( این دارو از جنس پروتئين است و سيستم ایمنی را دربرابر حمالت آنتی بادی های مهاجم 

محافظت می كند. 
ب( پالسما فرزیس: دستگاهی به بدن شما وصل می شود كه خون به درون آن كشيده می شود و آنتی بادی ها ی حمله كننده 
به اعصاب بدینوسيله از خون جدا می شوند. این آنتی بادی ها، پروتئين هایی هستند كه در خون وجود دارند و باعث حمله به سيستم 

ایمنی بدن می شوند.
برای این كه بيمار تحت نظر بوده و امكان درمان عالیم بيماری وجود داشته باشد، احتمااًل نياز به بستری در بيمارستان باشد

در موارد پيشرفته بيماری ممكن است بيمار قادر به خوردن از راه دهان نباشد، كه برای وي لوله ی بينی - معدی می گذارند و 
از طریق لوله غذا داده می ش��ود. رژیم غذایی باید پركالری و پر پروتئين باش��د تا قدرت عضالتی حفظ و بازسازی شود. ممكن است 

غذا با حجم كم و در دفعات زیاد تجویز گردد. 
در زمان بس��تری بودن در بيمارس��تان اگرضعف عضالت تنفسی موجب تهویه نامناس��ب و اختالل تنفس شود ممكن است به 

آسيب رشته های عصبی در بيماری گلين باره
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دستگاه تنفس مصنوعی نياز باشد بيمار تا زمانی كه در بيمارستان بستری است پزشک و پرستار به منظور جلوگيری از عوارض ناشی 
از ب��ی حركتی اقداماتی را برای وي انجام می دهند. ممكن اس��ت ب��رای كمک به حفظ قدرت و انعطاف پذیری عضالت فيزیوتراپی 

الزم باشد.
عالوه برموارد فوق از داروهای زیر برحسب نياز و به منظور تسكين عالیم استفاده می شود: 

1- كورتون كه التهاب و تورم اعصاب را كاهش می دهد. 
2- سركوب كننده ایمنی كه در مرحله حاد بيماری تجویز می شود. 

3- مسكن ها و ضد درد ها مانند آسپيرین 

مراقبت های الزم

  از مصرف سيگار و الكل خودداری كنيد. 
  با دقت توصيه های پزشک و پرستارتان را دنبال كنيد. 

  داروی خود را درست و سر وقت مصرف كنيد. 
  اگر فيزیوتراپی می شوید به دقت ورزش های فيزیوتراپی را انجام دهيد تا عضالتتان دوباره انعطاف پذیر و قدرتمند شود.

پیش آگهی 

این بيماري شایعترین علت فلج شل، بوده و در مواردی ميتواند حتی حيات بيمار را نيز با مخاطراتی روبرو كند، اما اغلب مبتالیان 
با كمترین عارضه ای بهبود می یابند. 
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) Hailey-Hailey Disease( بيماري هلي- هلي
برای اولين بار توس��ط برادران محلی )هيواِدوارت و ویليام هاوارد( در س��ال 1939 شرح داده شد. این یک اختالل ژنتيكی است 
كه موجب شكل گرفتن تاولهایی بر روی پوست می شود. گاهی به عنوان »گاجورت هلی هلی« شناخته می شود عالئم مشخصه كه 
همكاری و مش��اركت »هنری گاجورت« را در س��ال 1933 تأیيد می كند. نخستين عالئم بيماری معمواًل در سنين 15 تا 40 سالگی 

ظاهر می شود، اما شاید خارج از این محدودۀ سنين هم شروع شود. شدت تغييرات وسيع و غير قابل پيش بينی است.

شیوع و همه گیری شناسی  

هيچ اطالع دقيقی از شيوع بيماران پنفيگوس خوش خيم فاميلی در دسترس نيست.اختالل پوستی غالب كرموزومی وراثتی نادر 
است كه به واسطه جهش ژنی در ژن ATP2C1 كه بر روی كروموزم 3 قرار دارد بوجود می آید، غالبًا به شكل تک گير رخ می دهد

علت بیماری 

جهش بر روی یک كپی از ژن كه بر روی كروموزم ش��ماره 3 قرار دارد و پروتئين »hsPAL« را رمزدار می كند موجب می ش��ود 
كه فقط نيمی از  پروتئين الزم ساخته شود و سلولهای پوست بدرستی به هم نچسبد این امر باعث به وجود آمدن »آگينه تالوزیس« 

تاولها و جوشهای ملتهب بر روی پوست می شود هيچ درمانی ندارند.

عالیم ناشی از بیماری 

این بيماری بوس��يله بروز جوش��های ملتهب و تاولهایی 
در پوس��ت كه معمواًل در قس��متهای چين های پوس��تها و یا 
اغلب در س��طح وسيعی از بدن، شناس��ائی می شود. تاولهای 
دردناكی كه شكافته شده و گاهی هم عفونی، آبكی می شوند.

با شكل گرفتن تاولهای جدید بر روی پوست تر، گاهی ظاهراً 
س��يكل بی پایان از طغيانها. فضای قرمز و پولكدار و تاولهای 
حساسيت زایی كه در این نواحی پدیدار می شود مخصوصًا در 
قسمتهای گردن و چين های پوستی زیر دستها و پاها، كشاله 
ران، زیر پستانها.پوست در فضاي بين  تاولها كاماًل نرمال به 

نظر می رسد و جای زخم یا سوختگی وجود ندارد. 

روش تشخیص  

معمواًل بيماری هلی – هلی بوس��يله شكل ضایعه و سوابق 
فاميلی تش��خيص داده می ش��ود، ولی اغلب با س��ایر مشكالت 
پوس��تی اشتباه می ش��ود. تش��خيص بيماری با نمونه برداری و 
س��وابق فاميل��ی تأیيد می گردد. ترش��حات زخمه��ای دهانی و 
آنتی بادیهای داخل س��لولی پمفيكوس خوش خي��م فاميلی را از 

سایر پمفيكوس ها متمایز مي سازد.

درمان 

كورتون ه��ای موضعی اغل��ب برای بهبود طغي��ان بيماری 
كمک می كند و اس��تفاده از كورتيكواستروئيد كه برای جلوگيری 

از نازک شدن الیه پوست توصيه شده است مؤثر است.
داروهایی همچ��ون آنتی بيوتيكها، ضد قارچها، كورتونها در 

مواقعي كه زخم عفوني شده است كاربرد دارند.
gfmer.ch
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بهتر است پوست نگه داشته شود و خشک بودن 
از تشدید ضایعه جلوگيري مي كند.

برخی برای جبران جلوۀ ظاهری از »بازسازی با 
استفاده از اشعه ليزر« استفاده می كنند.

الیه باالی روی پوس��ت می سوزد و باعث بهبود 
پوس��ت می ش��ود و هيچ ضایع پوس��تی در این مكان 

دوباره رشد نمی كند.
عفونتهای ویروس��ی، قارچ��ی، ميكروبی در این 

موارد شایع هستند و شاید ضایعات را تشدید كنند.
برخ��ی بيم��اران پ��ی برده اند كه برخ��ی غذاها، 

سيكلهای هورمونی، استرسها موجب طغيان عالیم می شوند.

 مراقبت های الزم  

گرما و عرق گردن، س��ایش ش��دید ممكن اس��ت منجر به پيدا شدن خالهایی در محل شود، معقول است كه از این موارد دوری 
كنيم، برای مثال  پيراهن تازه را قبل از پوشيدن بشوئيم چون در نرم شدن یقه مؤثر است، توصيه می شود كه لباسهای نرم و راحتی 

پوشيده شود، وزن خود را تا حد امكان برای كم كردن سائيدگی پوست پایين نگه بدارید.
از تمریناتی همچون ش��نا كردن كه باعث عرق كردن می ش��وند دوری كنيد و همچنين فعاليتهایی كه با انجام آنها زیاد عرق 

می كنيد. دانستن این نقطه با ارزش است كه گذراندن تعطيالت در كشورهای گرم و مرطوب شرایط بيمار را بدتر می كند.

پیش آگهی 

بيماران مبتال به پمفيگوس خانوادگی خوشخيم زندگی طوالنی همراه با قدرت توليد مثل عادی دارند. این اختالل پوستی بيشتر 
پوست را درگير می كند تا اینكه یک خطر جدی برای سالمتی بيمار تلقی گردد. 
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                                                                                                                                                )Headache, Cluster( سردردهاي خوشه اي
 س��ردرد خوش��ه ای یک سر درد شدید ميباشد كه در اطراف چشم حس ميشود و از آنجا با نقاط مجاور در صورت گسترش پيدا 
ميكند. بطور معمول هر حمله سردرد حدود نيم تا سه ساعت طول ميكشد ولی حمالت سردرد ميتواند چندین بار در طول روز یا شب 

رخ دهند ) بصورت خوشه ای ( و چندین هفته تا چند ماه این روند ادامه داشته باشد. 

  شیوع و همه گیری شناسی 

فقط در كشور آمریكا حدود یک ميليون نفر به این بيماری دچار هستند و این بيماری در مردان حدود 8-7 برابر شایعتر از زنان 
ميباش��د.) برعكس س��ردرد ميگرنی كه در زنان شایعتر از مردان اس��ت ( اولين حمله سردرد خوشه ای معمواًل در سنين بين 20-50 
سال رخ ميدهد و حدود 80% این سردرد در شب رخ ميدهد با شيوع بيشتر در مردان، معموال یک طرفه با كيفيت شدید و تير كشنده، 

حدود 30 تا 180 دقيقه طول می كشد

علت بیماری 

گر چه علت این نوع سردرد هنوز بخوبی شناخته نشده است، گمان ميرود كه این سردرد از فعاليت غير طبيعی سلولها در ناحيه 
ای از مغز بنام هيپوتاالموس ایجاد شود.

عالیم ناشی از بیماری 

 درد ش��دیدی كه در اطراف یک چش��م و یا گاهی در نزدیكی ش��قيقه متمركز اس��ت. درد، عمقی بوده و حالت انفجاری دارد و 
معمواًل در عرض 5 دقيقه به حداكثر خود می رسد و سپس می تواند به نقاط مجاور مثل گونه و چانه گسترش یابد.

درد شدید، به  داخل  فرو رونده ، یا اذیت  كننده 
اشک  آلود بودن  چشم

قرمز و پرعروق  بودن  ملتحمه    
وجود مردمک كوچكتر و افتادگی پلک در طرفی كه سردرد احساس می شود. 

آبریزش بينی و یا احساس گرفتگی بينی در همان طرفی كه سردرد احساس می شود
كند شدن  ضربان  قلب 

تهوع 
تعریق 

گاهی  بی قراری ، فعاليت در زمان ابتال به این بيماری زیاد است و ممكن است رفتار خشونت آميز همرا باشد. وجود قرمزی چشم 

eyerounds.org
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و یا اشک ریزش در همان طرفی كه احساس درد وجود دارد.
بسياری از افرادی كه از سردرد خوشه ای رنج می برند، هنگامی كه در طول سردرد فعاليتی 
انجام دهند بيش��تر احس��اس راحتی می كنند كه این حالت بر عكس یک فرد مبتال به ميگرن 

است كه دوست دارد در یک محل ساكت و تاریک قرار گيرد.

روش تشخیص 

پزش��ک با پرسيدن س��واالتی از بيمار در مورد نوع س��ردرد و عالئم آن می تواند به وجود 
س��ردرد خوشه ای و یا احيانًا س��ردرد ناشی از عوامل زمينه ای دیگر پی ببرد. همچنين پزشک 
با معاینه بيمار، س��ایر عواملی را كه باعث ایجاد س��ردرد می شوند را بررسی می كند. اگر معاینه 
بيماری طبيعی بوده و نكته خاصی را نداش��ته باش��د و خصوصيات س��ردرد نيز كاماًل با الگوی 
س��ردرد خوش��ه ای منطبق باش��د دیگر به هيچگونه آزمایش دیگری نياز نيس��ت. البته گاهی 
پزشكان تستهای اضافی دیگری را نيز انجام می دهند كه بعضی از عوامل خطرناک ایجاد كننده 

سردرد را از قلم نيندازند. این تستها می توانند شامل سی تی اسكن و ام آر آی باشد.

درمان 

درمان ممكن  است  شامل  دارو و تغيير در شيوه  زندگی  باشد. با توجه به اینكه طول مدت این 
نوع سردرد اغلب كوتاه بوده و سردرد حالت انفجاری دارد. و تا زمانی كه فرد بخواهد به مطب پزشک و یا اتاق اورژانس برسد، سردرد 
به اتمام رسيده است بنابراین درمان بطور كلی روی پيشگيری از حمالت بعدی متمركز است تا بتوان از این راه هم شدت حمالت 
و هم تعداد حمالت بيماری را كاهش داد و همچنين بتوان طول دوره ای را كه سردردهای خوشه ای رخ می دهند، كوتاه كرد.ليتيم 
و وراپاميل دو داروئی هس��تند كه بيش از بقيه در پيش��گيری از سردرد خوشه ای مؤثر بوده اند. سایر داروهائی كه به این منظور بكار 
می روند شامل پردنيزون، سيپروهپتادتين و متی سرژید می باشد.استنشاق اكسيژن 100% بمدت 15 دقيقه از طریق ماسک اكسيژن 

هم می تواند در كنترل سردرد مؤثر باشد، اگر هنگامی كه اولين عالئم حمله آغاز شد بكار گرفته شود.

مراقبت های الزم 

بعلت اینكه هنوز مكانيس��م اصلی ایجاد این نوع س��ردرد شناخته نشده اس��ت، بنابراین راهی برای جلوگيری از حمله اوليه این 
بيماری وجود ندارد. البته بيماران می توانند احتمال ایجاد حمالت بعدی را با پرهيز از مصرف الكل، ترک سيگار و داشتن یک الگوی 

خواب منظم، كاهش دهند.
هميش��ه راس��ت ومستقيم بایستيد وبنش��ينيد طرز نشس��تن غلط و ناجور قرار گرفتن س��تون فقرات موجب وارد آمدن فشار به 

مهره های گردن شده و سردرد را موجب می شود. 

adurosteopaths.co.uk

uvahealth.comflickr.com
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در مصرف دارو زیاده روی نكنيد. مصرف بی رویه قرصهای سردرد خود به خود موجب سردرد می شود.
آب فراوان بنوشيد. مصرف كم آب آشاميدنی و تشنگی باعث خشكی سلولهای بدن شده و باعث سردرد گردد.

اگر پس از خوردن غذا و یا صرف آشاميدنی دچار سردرد شدید فهرستی از غذاهای مصرف شده را یادداشت كنيد.
مصرف كنند گان برخی از مواد خوراكی ماننند پنير ویا شكالت ازخود حساسيت نشان ميدهند و دچار سردرد ميشوند.

هوای داخل خانه یا دفتر كار خود را از آلودگی پاک كنيد واز هوای تازه تنفس كنيد پس از رنگ آميزی اتاق درب و پنجره هارا 
باز نگه دارید تا بوی تند مواد پاک كننده مانند تينر و رنگ از اتاق خارج شود.

از استراحت و خواب كافی در شب و نيمروز غافل نشوید. بی خوابی از عوامل اصلی در بروز سردرد محسوب می شود. نخوردن 
غذا و گرسنه ماندن غير طبيعی باعث ایجاد سردرد می شود.

از زیاده روی در مصرف چای، قهوه و آشاميدنيهای كافئين دار پرهيز كنيد.

پیش آگهی 

معمواًل سردرد خوشه ای بين نيم تا سه ساعت و حدود3-1 بار در روز و برای مدت 8-4 هفته بطول می انجامد. هنگاميكه یک 
دوره بيماری طی ش��د معمواًل فرد برای ماهها و حتی گاه برای س��الها یک دوره بدون س��ردرد را تجربه خواهد كرد. البته افرادی كه 

مبتال به سردرد خوشه ای هستند بطور متوسط ساالنه یک دوره حمله بيماری تجربه می كنند.
درمان داروئی سردرد خوشه ای می تواند باعث كاهش و یا كنترل درد و كوتاه شدن دوره بيماری شود، اما تاكنون درمان دائمی 
برای این بيماری یافت نشده است. البته با درمان صحيح این عارضه می توان باعث تبدیل بيماری فعال به حالت نهفته و غير فعال 

برای مدتی طوالنی شد.
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  )Heart Block, Congenital( بلوک مادرزادي قلبي 
ش��ایع ترین نوع بلوک قلبی در كودكان، بلوک كامل مادرزادی اس��ت كه اغلب به علت  آس��يب اتوایمون سيستم  هدایتی قلب 
جنين توس��ط آنتی كرهای مادر مبتال به لوپوس اریتماتوسيستميک )آشكار یا بدون عالمت( می باشد. گرچه افراد مبتال ممكن است 
بدون عالمت باش��ند ولی احتمال عوارض جدی و كش��نده منجمله سنكوپ و مرگ ناگهانی همواره وجود دارد. در این بيماری بافت 
هدایتی قلب دچار مش��كل می باش��د در نتيجه با اختالل در فعاليت الكتریكی انقباضات قلبی بصورت نامنظم بوده و انقباض های نابه 

جای بطنی یا دهليزی در بيمار مشهود است. 

اسامی دیگر

 AV.block

شیوع و همه گیری شناسی 

بلوک مادر زادی قلب خوش��بختانه یک پدیده نادر اس��ت و تنها در 5-1 % مادرانی كه دچار لوپوس اریتماتوس هس��تند اتفاق 
می افتد اگر چه این ش��رایط تهدید كننده در بين مادرانی كه یک كودک مبتال به این بيماری دارند 5 برابر بيش��تر از س��ایرین است. 
آمارها نشان می دهد %18 مادرانی كه یک كودک مبتال دارند در حاملگی بعدی نوزادی با بلوک كامل قلبی به دنيا می آورند. ميزان 
شيوع این بيماری در حدود 1 نفر در هر 17000 نفر در سال 1970 بوده است و بعد از آن این ميزان به 1 نفر در هر 11000 كاهش 

یافته است. 

علت بیماری 

آنتی بادی های پاتوژنيک كه باعث بلوک كامل مادرزادی قلب می ش��وند، باعث تخریب در س��اختار گره دهليزی بطنی قلب و 
همچنين باعث رس��وب كلس��يم در بافت گره پيشاهنگ قلبی یا گره سينوسی دهليزی می شوند. مطالعات بافت شناسی در روی قلب 
این بيماران وجود آنتی بادیهای مخرب را در بافت قلب نشان می دهند.برخی بيماریهای كه در دوران حاملگی اتفاق می افتند ميتوانند 
باعث بلوک كامل قلبی مادرزادی در جنين ش��وند. همچنين بعضی از نقایص مادرزادی قلبی در جنين نيز ميتوانند باعث بروز بلوک 
كامل قلبی در جنين شوند. این نقایص مشكالت ناشی از نقص ساختاری در قلب می باشند كه در حين تولد وجود دارند. اغلب دالیل 

بروز این نقایص برای پزشكان مشخص نيست. 

عالیم ناشی از بیماری 

سر گيجه شدید
تنگی نفس
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درد قفسه سينه 
كاهش فشار خون 

سبكی سر
رنگ پریدگی 

تعریق
كاهش ضربان قلب 

كاهش سطح هوشياری 

روش تشخیص 

تشخيص با اخذ شرح حال از سوابق خانوادگی و معاینه قلبی بيمار مطرح گردیده و در نهایت با نوار قبلی و مونيتور ضربان قلبی 
همراه با اكو كاردیوگرافی تایيد می گردد. 

درمان 

درمان قطعی برای این بيماری هنوز موجود نيست لذا درمان به شكل حمایتی بوده و در مراحل پيشرفته باطری قلبی كارگذاشته 
می شود. 

مراقبت های الزم 

مواردی مانند سن حاملگی در ميزان احتمال زنده ماندن نوزادان تاثير دارد در این نوزادان هرچقد سن جنين در هنگام تولد بيشتر 
باش��د ميزان مرگ و مير درآنان كمتر اس��ت و نوزادان با تولد زودرس ميزان مرگ و مير باالیي دارند. بهترین روش جهت قضاوت 
در رابطه با تحمل بيمار نس��بت به ورزش ایزومتریک، تس��ت ورزش است. بيماران با بلوک مادرزادی گاهی با شدت حداكثر، فعاليت 
می كنند كه توصيه نمی شود. ورزش ایزومتریک شدید نيز هر چند اغلب تحمل می شود اما غير عاقالنه است و در كل انجام فعاليت 

ورزشی با شدت زیاد توصيه نمی شود.

پیش آگهی 

در بلوک كامل ميزان مرگ و مير حدود 20% اس��ت در بين نوزانی كه زنده ميمانند 60% یا بيش��تر از آنها نياز به پيس ميكر 
دایمی قلب دارند. تا به حال درمانی برای این بيماري وجود ندارد. 

منابع 
1-   Hurst’s The Heart, 10th Edition. McGraw-Hill Professional Publishing. November, 2000. 

patient.co.uk
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                                                                                                       )Hematuria, Benign, Familial( هماچوري خوشخيم خانوادگي
یک اختالل اتوزومال غالب ارثی است. مشخصه این بيماری ارثی و نادر كليوی، دیده شدن دوره ای خون در ادرار است.بيماری 
معموال از س��نين كودكی ش��روع ميش��ود و به آن نفروپاتی غشا پایه  یا بيماری غش��ا نازک نيز گفته ميشود. بيماری با نمایان شدن 
گلبولهای قرمز در ادرار مش��خص ميگردد. ممكن اس��ت وجود خون در ادرار ميكروس��كوپی بوده و با چشم قابل مشاهده نباشد و یا 
ممكن است در مقدار كم بوده و ادرار به شكل دودی یا كدر به نظر برسد.با این حال كليه هنوز قادر به انجام عملكرد نرمال است. 

شیوع و همه گیری شناسی 

مطالعات بر روی كليه هایی كه برای پيوند استفاده ميشوند نشان ميدهد كه فراوانی بيماری هماچوری خوش خيم خانوادگی 5 
تا 9 درصد ميباشد. فراوانی در مردان بيشتر از زنان و اغلب در كودكان و بالغين جوان رخ ميدهد.

علت بیماری 

نازک بودن فيلترهای كليه علت این وضعيت است. علت اساس مولكولی بيماری غشا نازک هنوز بطور كامل روشن نشده است 
با این حال نقص در نوعی كالژن در برخی خانواده ها گزارش شده است.

عالیم ناشی از بیماری 

وج��ود خون در ادرار كه با آزمایش ادرار مس��جل می گردد.فش��ار خون،عملكرد كليه، دفع پروتئي��ن ادرار معموال در هماچوری 
ميكروسكوپی طبيعی است. دفع پروتئين از  ادرار و فشار خون باال در اقليت كوچكی از بيماران دیده ميشود.

روش تشخیص 

وجود خون در  ادرار یكی از والدین ش��اخص اصلی تش��خيص بيماری اس��ت لذا ارزیابی سابقه خانوادگی بيمار یكی از كارهای 
اساسی در جهت تشخيص بيماری می باشد. 

س��ونوگرافی كليه و تس��ت خون  برای جستجوی دیگر علتهای خون در ادرار انجام ميشود اگر پروتئين در ادرار یافت شود یک 
بيوپسی كليه در بعضی مواقع  برای  تایيد  تشخيص  و رد  بيماری  مزمن  كليه  نياز است.

درمان 

هيچ درمانی برای این بيماری وجود ندارد وهيچ درمانی برای وضعيت خوش خيم نياز نمی باشد در این بيماری نيازی به پيوند 
كليه نيست.

 مراقبت های الزم 

دوری از عوامل خطر برای عفونت های كليوی همانند عفونت ادراری و هر عامل دیگری كه سالمت كليه  ها را تهدید كند. 

پیش آگهی 

پيش آگهي خيلی خوب اس��ت گرچه وابس��ته به مقدار پروتئين و خون در ادرار مي باشد پزشک باید ساالنه آزمایش ادرار و خون 
درخواست كند. فرد مبتال ميتواند در ورزش های فعال بدون هيچ محدودیتی شركت كند.

اهميت بيماری در این است كه پيش آگهی خوبی دارد و مبتالیان در تمام  زندگی داراي عملكرد كليه طبيعي هستند. 
با این حال برخی گزارشها نشان ميدهد كه افراد كمی ممكن است دچار فشار خون باال شوند
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                                                                                                                 )Henoch-Schonlein Purpura(  پورپوراي هنوخ شوئن الين
پورپورای هنوخ شوئن الین یک واسكوليت حاد ژنراليزه آسپتيک است. شایعترین واسكوليت در كودكان است.بيماِری پورپورای 
هنوخ ش��وئن الین كه بيش��تر كودكان و به ویژه پسران )12-4 ساله ( را مبتال می سازد بطور خالصه عبارتست از: ضایعات پورپورای 
)خونریزی زیر جلدی( بر روی پاها، درد مفاصل، دردهای ش��كمی دوره ای، تب، احس��اس كس��الت و درگيری كليوی. این عارضه به 

احترام دو دكتر به نامهای هنوخ و شوئن الین كه صد سال پيش این بيماری را شرح داده اند، نامگذاری شده است.

شیوع و همه گیری شناسی  

پورپورای هنوخ ش��وئن الین بيش��تر در كودكان رخ می دهد تا بزرگساالن و معمواًل به دنبال عفونت دستگاه تنفسی فوقانی رخ 
می دهد. نيمی از مبتالیان زیر 6 س��ال و 90 درصد آنان زیر 10 س��ال هس��تند بروز این بيماری در پسران دو برابر بيشتر از دختران 
اس��ت. نس��بت كودكان مبتال به پورپورای هنوخ شوئن الین در هر سال 20 در 100000 است و این باعث شده كه آنرا شایعترین و 

اسكوليت دوران بنامند.

علت بیماری 

علت آن كامال معلوم نمی باش��د ولی اختالل سيس��تم ایمنی می تواند از عوامل ایجاد آن باشد. در بيشتر از 75 درصد موارد یک 
عفونت تنفس��ی فوقانی یا عفونت دس��تگاه گوارش قبل از ش��روع بيماری وجود دارد. اغلب در س��ن 3 تا 15 سالگی رخ می دهد. در 
مقاله ای دیگر س��ن ابتال 2تا 8 س��الگی ذكر شده است. و در پس��رها 2 برابر بيشتر از دختر ها دیده می شود. ميزان بروز این بيماری 
در زمستان بيشتر است. گاهی اوقات پورپورای هنوخ شوئن الین بعد از گزش حشرات، استفاده از بعضی از داروها مثل كينين، آمپی 

سيلين، اریترومایسين و پنی سيلين نيز گزارش شده است.

عالیم ناشی از بیماری 

مش��خصات بالينی این س��ندرم شامل پورپورای برجس��ته و قابل لمس و ادم و كهير و بول های هموراژیک در پوست همراه با 
التهاب غير مخرب در مفاصل و درد شكم و خونریزی دستگاه گوارش و در گيری كليه است. آرترالژی یا آرتریت و درگيری دستگاه 

عصبی نيز در این سندرم دیده می شود. پرفشاری خون درگيری اسكرتوم و ضایعات پوستی بيشتر در اندام تحتانی مشهود است. 

jouybari.blogfa.comپورپورا بر روی باسن و قسمت پایين پاها
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روش تشخیص 

تش��خيص بيماری صرفا بالينی بوده و با معاینه امكان پذیر اس��ت. عالئم سه گانه تشخيصی ضایعات مفصلی، ضایعات جلدی و 
درد كوليكی شكم تقریبا در 80 درصد از بيماران وجود دارد. گرفتاری مفصلی بيشتر در مفاصل بزرگ مثل زانو و مچ هاست. معموال 
ضایعات جلدی در همه بيماران شناخته شده ظاهر می شوند و در اندام تحتانی نمایان هستند. عالیم گوارشی 2/3 در كودكان مبتال 
دیده می شود. شایعترین شكایت درد كوليكی شكم است كه اغلب همراه با استفراغ می باشد. خون در مدفوع بصورت مخفی یا آشكار 

یا هماتمز وجود دارد. 
عدم تش��خيص این بيماری در كودكان به علت توام نبودن راش و درد ش��كم ممكن اس��ت با ش��كم حاد اش��تباه شده و سبب 
الپاراتومی غير ضروری ش��ود. در 25 تا 50 درصد بيماران ش��واهد درگيری كليوی در فاز حاد دیده می ش��ود. تظاهرات كليوی اكثر 
بيماران به هماچوری ميكروسكوپيک خالصه می شود. این بيماری تمایل به عود ندارد و فقط در موارد كمی عود مجدد دیده می شود. 
درمان داروهای ضد التهاب غير استروئيدی برای كنترل دردهای مفصلی سودمند هستند. تجویز كورتيكواستروئيدهای سيستمتيک 
و داروهای س��ركوب كننده ایمنی ممكن اس��ت برای بيماران مبتال به عوارض شدید كليوی و گوارشی الزم باشد. هنگام تجویز این 

داروها برای عالئم گوارشی باید احتياط كرد، چون می تواند عالئم درهم رفتگی روده ها وسوراخ شدن روده را مخفی نگه دارند.

مراقبت های الزم 

در صورت وجود تب و درد، كودک را تش��ویق به اس��تراحت در بستر كنيد. نشستن كودک جهت غذا خوردن و راه رفتن تا حمام 
یا توالت بالمانع اس��ت. پس از برطرف ش��دن تب و درد،كودک می تواند فعاليت های طبيعی خود را تا آنجا كه توان جس��می و حال 

عمومی وی اجازه می دهد، به تدریج از سر بگيرد. در صورت وجود كودک باید از یک رژیم غذایی معمولی متعادل استفاده كند. 
 

اگركودک شما دارای عالیم پورپورای آلرژیک باشد به پزشک مراجعه نمائيد و همچنين هنگام بروز عالیم ذیل 
درد شكمی مقاوم به درمان 

وجود خون در مدفوع 
مدفوع سياه قيری 

خونریزی جدید زیر پوستی 
وجود خون در ادرار

پیش آگهی 

با وجود ش��يوع باال این بيماری در كودكان خوش��بختانه پيش آگهی بس��يار خوبی دارد و عالوه براین درمان آن نيز بسيار ساده 
می باشد. لذا باید دقت نمود كه با درمان صحيح و به موقع از ابتالی بيمار به عوارض این بيماری پيشگيری كنيم.

بيماری در اكثر كودكان خود به خود بر طرف می شود و كمتر از یكماه طول می كشد. پيش آگهی دراز مدت را می توان بر اساس 
ميزان درگيری كليوی تعيين كرد. 
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       B )Hepatitis B( هپاتيت 
هپاتيت به معنی التهاب بافت كبد اس��ت. هپاتيت ب یک بيمار ویروس��ي است كه كبد را درگير می كند. بيشتر افرادی كه مبتال 
می ش��وند مدتی بعد خوب می ش��وند و ویروس در بدنشان باقی نمی ماند كه در این صورت مبتال به هپاتيت حاد هستند. ممكن است 
فرد از ابتالی خود آگاه نباشد، چون بيماری می تواند بدون عالمت بوده یا عالئمی خفيف مانند آنفوالنزا داشته باشد، در این صورت 
فرد بدون اینكه بداند ویروس را به دیگران منتقل می كند. در مواردی ویروس در بدن باقی می ماند كه هپاتيت مزمن ناميده می شود. 
این حالت در دراز مدت موجب آس��يب كبد می گردد. در 5 تا 10 در صد مبتالیان تبدیل به حالت مزمن اتفاق مي افتد و گاهی منجر 

به سرطان كبد می شود. شيرخواران و كودكان خرد سال بيشتر دچار هپاتيت مزمن می شوند.

شیوع و همه گیری شناسی 

این ویروس انتش��ار جهانی دارد. حاملين ویروس در جهان حدود 200 ميليون نفر هس��تند كه یک ميليون آنها در امریكا زندگی 
می كنند. تقریبًا 1/2 ميليون آمریكایی با HBV آلوده هس��تند و در كش��ور ما حدود 2 ميليون نفر آلوده به این ویروسند و از این تعداد 
س��يصد هزار نفر مبتال به هپاتيت B ش��ده اند. هپاتيت B ممكن اس��ت در حدود 5% بيماران به یک بيماری مزمن )كه بيش از 6 ماه 
طول می كشد( تبدیل شود. معمواًل موارد حاد عفونت سير خود محدود شونده دارند. 1 تا 2 درصد  از موارد حاد منجر به هپاتيت برق 

آسا می شوند كه در 30 تا 40 درصد از آنها به مرگ بيمار منجر می گردد.

علت بیماری 

ویروس HBV عامل مولد هپاتيت ب اس��ت و جزء ویروس��های كبدی DNA دار طبقه بندی می شود. بافت هدف این بيماری و 
ميزبان آن محدود است فقط در كبد و گاهی پانكراس و كليه انسان و ميمون را نيز آلوده می كند. این ویروس كوچک. دارای پوشش. 

دارای DNA دو رشته و حلقوی كه قسمتی از آن تک رشته ای است 

عالیم ناشی از بیماری 

عالیم بالينی ش��امل تهوع. اس��تفراغ. بی اش��تهایی شدید می باش��د كه به دنبال آن یرقان ظاهر می شود ) گرچه هپاتيت بدون 
یرقان نيز شایع است(. حدود 85 در صد بيماران كامال بهبودي حاصل پيدا می كند.تمام افراد آلوده شده با این ویروس عالیم بيماری 
حاد را نش��ان نمی دهند. 40 - 30 درصد افراد آلوده ش��ده عالمت خاصی را نشان نمی دهند. معموال عالیم حدود 6 - 4 هفته بعد از 
ورود ویروس بروز می كند. مانند هپاتيت A افراد آلوده شده با ویروس هپاتت B حاد احساس بيماری می كنند و قادر به انجام كاری 
نيس��تند. كمتر از یک درصد افراد آلوده این بيماری را به ش��كل خيلی ش��دید و سریع نشان می دهند كه منجر به از كار افتادن كبد و 
مرگ می ش��ود.اگر دس��تگاه ایمنی نتواند بيماری را تا 6 ماه س��ركوب كند، شخص عالیم هپاتيت مزمن را نشان می دهد. نشانه های 
هپاتيت مزمن مشابه هپاتيت حاد مي باشد. معموال در افرادی كه چندین سال است مبتال به بيماری هستند گروهی از عالیم اضافی 

دیده مي شود. این عالیم شامل كهير، جوشهای پوستی، آرتریت، سوزش یا مورمور كردن در بازوها و پاها می باشد. 

kadin-saglik.net pathmicro.med.sc.edu
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روش تشخیص 

اولين راه تش��خيص اس��تفاده از آزمایش خون 
است كه آنتی ژنها و آنتی بادیها كه بوسيله دستگاه 
ایمنی در مقابل ویروس ساخته می شود را مشخص 
می كند. انج��ام آزمای��ش HBSAG و مثبت بودن 
آن تنه��ا وجود وی��روس در ب��دن را ثابت می كند 
و ب��ا انجام آزمایش های تكميل��ی دیگر، مبتالیان 
ب��ه هپاتيت حاد را از ن��وع مزمن جدا می كند. البته 
تشخيص قطعی با نمونه برداری از كبد صورت می 

گيرد.

درمان 

برای افراد مبتال به هپاتيت B حاد اس��تفاده از دارو های ضدویروس��ی توصيه نمی ش��ود. در هپاتيت B مزمن كه ویروس دارای 
فعاليت تكثير شونده بوده و یا روند تخریبی كبد شروع شده باشد این دارو ها توصيه می شوند.فرد مبتال به نوع حاد بيماری احتياج به 
درمان ندارد و می تواند با استراحت و داروهای مسكن و نوشيدن مایعات بيماری را تحت نظر قرار دهد. درمان فقط برای افراد مبتال 
به هپاتيت مزمن تجویز می ش��ود. هدف از درمان، كاهش بار ویروس��ی و سطح آنزیمهای كبد می باشد. اگر آنتی ژنهای HBSAg و 

HBeAg از خون پاک شوند درمان متوقف می شود.

مراقبت های الزم 

كاركنان بيمارستان ها، پزشكان، پرستاران و مراقبين بهداشتی كه در تماس با بيماران و یا خون آنها هستند، در معرض عفونت 
هپاتيت و انتقال آن قرار دارند و به همين دليل واكسيناس��يون هپاتيت ب و رعایت دس��تورات بهداش��تی و مراقبتی در این دس��ته از 

افراد توصيه می شود.
 B واكسن هپاتيت

دو نوع واكس��ن هپاتيت B كه محتوی HBSAg می باش��د در دس��ترس اس��ت. واكس��نهای بدس��ت آمده از پالسمای خون و 
واكس��نهای نوتركيبی. هر دو نوع واكس��ن حتی اگر پس از تولد تلقيح شوند مطمئن، ایمنی زا و اثر بخش هستند. )آنتی بادی مادری 
تاثيری بر پاسخ به واكسن نمی گذارد( بيش از 90 درصد كودكان حساس پس از سه دوز واكسن، آنتی بادی محافظت كننده را توليد 
می كنند و در اكثر مطالعاتی كه بر كودكان هم گروه برای بيش از 10 س��ال انجام ش��ده اس��ت اثر بخشی واكسن جهت جلوگيری از 

حامل مزمن شدن از 90 درصد تجاوز می كند. 
شما از راههای زیر ممكن است به هپاتيت ب دچار شوید:
- داشتن رابطه جنسی با فرد آلوده بدون استفاده از كاندوم

- استفاده مشترک از سوزنهای تزریقی
- اس��تفاده از خالكوبی )تاتو( یا هر گونه خراش��يدن و س��وراخ كردن بدن با استفاده از وس��ایل آلوده كه برای فرد دیگری مورد 

استفاده قرار گرفته اند. 
- خراشيده شدن پوست با سوزن آغشته به خون )كاركنان مراكز بهداشتی درمانی ممكن است از این طریق آلوده شوند(

- زندگی با فرد مبتال به هپاتيت ب 
- استفاده از مسواک یا تيغ ریش تراشی مشترک با یک فرد آلوده

- مسافرت به كشورهایی كه هپاتيت ب در آنها شایع است.
- یک مادر آلوده می تواند هپاتيت ب را در هنگام تولد یا شيردهی به نوزادش منتقل كند.

كاهش فعاليت: كاستن از ميزان فعاليت و هماهنگ كردن آن با توان خود، نكته ای مّهم است. شما نباید دائمًا در بستر استراحت 
نمائيد اما باید به نياز بدن خود، هنگامی كه خسته می شوید توجه نمائيد. از رفتن به سركار و مدرسه مگر در صورتيكه حجم كارهایتان 

alliancemedicalfoundation.blogspot.com
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در توان ش��ما باش��د اجتناب كنيد. از ورزش شدید بپرهيزید. بتدریج كه بهتر می شوید می توانيد رفته رفته به فعاليت معمولی خود باز 
گردید، در صورتيكه سریعًا و بدون توجه به توان خود، فعاليتهای عادی خود را شروع كنيد ممكن است مجدداً بيمار شوید.

تغذیه مناسب: اگر چه ممكن است اشتها نداشته باشيد اّما تغذیه مناسب الزم است، اكثر مبتالیان با گذشت روز دچار بدتر شدن 
حالت تهوع و بی اش��تهایی می ش��وند. خوردن یک وعدۀ غنی و كامل در صبح و وعده های س��بک تر در ساعات بعدی مفيد می باشد. 

پزشكان رژیم غذایی پركالری – پرپروتئين را برای بيماران هپاتيتی توصيه می كنند.
جلوگيری از كم آب ش��دن بدن: بس��يار مّهم است هنگامی كه مبتال به هپاتيت B هستيد مخصوصًا اگر استفراغ می  كنيد آب به 

ميزان زیاد بنوشيد. اگر تحمل می كنيد نوشيدن آب گوشت و ميوه با توجه به تامين كالری بيشتر برای شما، مفيد می باشد. 
اجتناب از الكل و داروها: هپاتيت متابوليسم الكل و برخی داروها را مختل می كند. این مواد روند تخریب كبد را تسریع می كنند. 
اگر داروی تجویز ش��ده توس��ط پزشک را استفاده می كنيد ممكن است پزشک مصرف دارو را تا بهبود كامل كبد به تعویق اندازد. به 
هر حال بدون توصيه پزشک، خودسرانه دارو مصرف نكنيد. در مورد تمام داروهای مصرفی خود اعم از تجویز شده، داروهای گياهی 

و استامينوفن از پزشک خود سؤال كنيد. استامينوفن ميتواند باعث تخریب كبد شود.
كنت��رل خ��ارش بدن: برخی از افراد مبتال به هپاتيت، گاهی دچار خارش پوس��ت بدن می ش��وند، كنت��رل این وضعيت با خنک 
نگهداش��تن پوس��ت، اجتناب از در معرض آفتاب قرار گرفتن، پوش��يدن لباسهای نخی و اس��تفاده از برخی داروها مقدور می باشد. در 
صورت تمایل به استفاده از دارو حتمًا با پزشک خود مشورت نمائيد و دستورات درج شده روی بسته دارو را مطالعه كنيد و در صورت 

بروز هر گونه عارضه، مصرف دارو را قطع نمائيد.

پیش آگهی

پيش آگهی تحت تاثير وس��عت تكثير ویروس و توانایی سيس��تم ایمنی برای كنترل عفونت قرار می گيرد. فاكتورهای دیگری 
كه دوره هپاتيت را وخيم تر می كنند شامل جنس مذكر، مصرف الكل و عفونت همزمان با دیگر ویروسهای هپاتيت ميباشد. عوامل 
متع��ددی ع��وارض كبدی عفونت هپاتيت B را تش��دید می كنند این عوامل ش��امل عفونت همزمان هپاتي��ت Cو D و كبد چرب و 

بيماریهای متابوليک می باشند.
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)Hodgkin’s Disease( بيماري هوچکين
در س��ال 1832 ميالدی آقای توماس هوچكين برای اولين بار این نوع بيماری را ش��رح داد. بيماری هوچكين در یک منطقه 
دس��تگاه لنفاوی و معمواًل در گره لنفی ایجاد می ش��ود. اگر این بيماری به موقع كش��ف و درمان نشود، ممكن است در تمام دستگاه 
لنفاوی پخش گردد. بيماری  هوچكين  عبارت  اس��ت  از سرطانی  شدن  قسمت  مركزی  گره های  لنفاوی . این  بيماری  در واقع  یک  نوع  

لنفوم  است 

شیوع و همه گیری شناسی  

گر چه بيماری هوچكين ممكن است در تمامی سنين دیده شود، شایع ترین سن شيوع آن بين 20 تا 50 سالگی است.
در بزرگساالن  جوان  و نيز افراد مسن  شایع تر است . این  بيماری  در كودكان  زیر 10 سال  نادر است .

علت بیماری 

برخ��ی از محقق��ان عقيده دارند كه بيماری هوچكين دراثر مقابله دس��تگاه دفاعی ب��دن در برابر یک تحریک خارجی مثل یک 
ویروس ایجاد می شود. این بيماری در كشورهای درحال توسعه كه در آنها افراد جامعه تا زمان بلوغ تماس فراوانی با عوامل عفونت 
زا داشته اند، كمتردیده می شود. این بيماری در كشورهای توسعه یافته صنعتی كه در آنها كودكان تا سن 10 سالگی با بيماری های 

شایع اطفال تماس نداشته اند، بيشتر دیده می شود. با این حال دانش ما راجع به علت بيماری هنوز ناكافی است

عالیم ناشی از بیماری   

خارش  در تمام  بدن  گره های  لنفاوی  متورم ، بدون  درد به  هنگام  لمس ، با قوام  الستيكی  و بدون  چسبندگی  به  یكدیگر هستند. 
این  گره های  بزرگ  شده  در هر كجای  بدن  می توانند باشند اما در زیر بغل  یا كشاله  ران  بيشتر دیده  می شوند. 

تب  و عرق  ریزش  شبانه  به طور متناوب  
كاهش  وزن  

زردی  چشم ها و پوست  
احساس  كسالت  

كم خونی 
خونریزی  گوارشی 

eetup.comeetup.comm radpod.orgmradpo.org
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روش تشخیص

چون علت بيماری هوچكين نا معلوم است، در حال حاضر پيشگيری ازآن امكان پذیر نيست. ولی تشخيص زود هنگام و درمان 
مناس��ب نتایج خوبی به همراه دارد. معمواًل اولين عالمت، پيدا ش��دن یک غده لنفاوی بزرگ و بدون درد است ک معمواًل در گردن 
وگاه در زیر بغل یا كش��اله ران دیده می ش��ود. این غدد لنفاوی گاه در هنگام استحمام یا اصالح كردن موهای بدن كشف می شوند. 
غدد لنفاوی ممكن است در اثر عفونت ها یا بيماری های دیگر غير از بيماری هوچكين نيز بزرگ شوند ولی غده لنفاوی كه بيش از 

یک ماه بزرگ بماند چه دردناک باشد چه نباشد باید توسط پزشک معاینه گردد. غده لنفاوی عفونی معمواًل دردناک است

درمان 

بيماری هوچكين به خوبی به درمان پاسخ می دهد. دربيشتر موارد بيماران به طور سرپایی درمان  می شوند. درمان بيمار می تواند 
با پرتو درمانی یا شيمی درمانی یا تركيبی از هر دو صورت پذیرد.

در پرتو درمانی سعی می شود با استفاده از پرتوهای پر انرژی X یا اشعه های ناشی از كبالت در منطقه درگير شده توسط بيماری، 
س��لول های س��رطانی با حفظ بافت های سالم از بين برده شوند. خوشبختانه درمراحل اوليه، آسيب بيماری به دستگاه لنفاوی محدود 
می باشد و از این رو درمان مناسب با پرتودهی به قسمتی یا تمام دستگاه لنفاوی باعث بهبود بيماران خواهد شد.شيمی درمانی برای 
از بين بردن سلول های سرطانی درتمام بدن استفاده می شود. پزشكان مقادیری از داروهای شيمی درمانی را استفاده می كنند كه با 
حداقل صدمه به بافت های س��الم بدن بتوان س��لول های سرطانی را از بين برد. داروهای شيمی درمانی در تقسيم و رشد سلول های 

سرطانی اثر گذاشته و باعث تأخير رشد سلول ها می شود و بيماران تركيبی از شيمی درمانی و پرتودرمانی را دریافت می كنند. 
هر دو روش درمانی ذكر شده می تواند عوارض نامطلوبی را ایجاد نماید. پرتو درمانی ممكن است باعث واكنش پوستی، تهوع، 
اس��تفراغ  و احس��اس خستگی شود. تمامی این عوارض را با استراحت مناس��ب و تغذیه خوب می توان تخفيف داد. بعد از قطع پرتو 

درمانی، این عوارض از بين خواهد رفت.
ش��يمی درمانی ممكن است باعث تهوع، اس��تفراغ، اسهال، ریزش مو، كم خونی، خونریزی خود به خود، افزایش بروز عفونت و 
همچنين زخم های دهانی ش��ود این عوارض درتمام بيماران دیده نمی ش��ود و در تمام آنها نيز به یک شدت ظاهر نمی گردد بعد از 

درمان عوارض فوق از بين خواهد رفت.

مراقبت های الزم  

در زمان ابتال به این بيماری تا حدی  كه  قدرتتان  اجازه  می دهد فعال  بمانيد. 
حمایت روحی و روانی بيمار بخصوص در طول دوره درمان مهم می باش��د. رژیم  خاصی  توصيه  نمی ش��ود بيشتر موارد هوچكين 
به ویژه اگر در مراحل اوليه شناسایی گردد، قابل درمان است. بنابر این برای كشف احتمالی غدد لنفاوی بزرگ شده، گردن، زیربغل 

و كشاله ران، خود را به طور منظم معاینه كنيد.
این عالئم در بيماری های دیگری غيراز هوچكين نيز ش��ایع اس��ت ولی در صورت بروز این عالئم برای از دست ندادن شانس 

تشخيص زود هنگام این بيماری، باید به پزشک مراجعه كرد.
پس از مراجعه به پزشک، وی تاریخچه كاملی از وضعيت پزشكی فرد تهيه می كند. آنگاه معاینه پزشكی به عمل خواهد آمد. اگر 
حالت غيرطبيعی درگره لنفاوی مشاهده نماید، آن گره لنفاوی برداشته می شود و در زیر ميكروسكوپ مطالعه می گردد كه نشان دهندۀ 

خوش خيم یا بدخيم بودن آن خواهد بود.

 پیش آگهی   

اگر زورد تش��خيص  داده  و درمان ش��ود، معمواًل با اش��عه درمانی و داروهای  ضد س��رطان قابل  معالجه  اس��ت . با درمان ، ميزان  
بقای  10 س��اله  80% است . پتانس��يل  بهبودی  برحسب  نوع  سلول هایی كه  در نمونه برداری  از گره  لنفاوی  دیده  می شوند متغير است . 
پيش آگهی بيماری هوچكين تحت تاثير عوامل متعددی از قبيل درجه بيماری، پاسخ به درمان بيماران، سن بيماران و وضعيت عمومی 

سالمت بيماران قرار دارد.
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                                                                                                                  )HTLV Type I and Type II( اچ تي ال وي نوع اول و دوم 
ویروس HTLV-I در س��ال 1980 از رده س��لولی لنفوم س��لول T در بيماری كه در ابتدا تشخيص لنفوم پوستی سلول T برای 
او مطرح بود، جدا گردید. بعداً مش��خص ش��د كه بيمار مذكور به نوع مش��خصی از لنفوم )كه برای اولين بار از ژاپن گزارش ش��د( به 
نام لوس��می/ لنفوم س��لول T بزرگساالن )ATL( مبتال بوده است. یافته های سرولوژیک نشان داده اند كه HTLV-I عامل حداقل دو 
بيماری مهم می باش��د: یكی ATL و دیگری پاراپارزی اسپاستيک گرمس��يری كه ميلوپاتی وابسته به )HAM HTLV-I( نيز ناميده 

می شود. همچنين ممكن است HTLV-I در سندرمهای درماتيت عفونی و یووئيت نقش داشته باشد.

اسامی دیگر

T لوسمی حاد سلولهای

شیوع و همه گیری شناسی  

عفونت HTLV-I حداقل به س��ه طریق منتقل می گردد: از مادر به كودک، خصوصًا توس��ط ش��ير مادر؛ از طریق فعاليت جنسی 
و عمدتًا از مرد به زن؛ و انتقال خونی از طریق ترانس��فوزیون خون آلوده و یا توس��ط س��وزنهای آلوده، كه شایعترین راه مي باشد. در 
مقایس��ه با HIV كه می تواند به صورت مس��تقل از سلول منتقل ش��ود، HTLV-I كمتر عفونت زا بوده و انتقال آن معمواًل به تماس 

سلول به سلول نياز دارد.
در سرم حدود 35% از اهالی اكيناوا، 10% از ساكنين جزیرۀ ژاپنی كيوشو و كمتر از 1% ساكنين مناطق غيراندميک ژاپن وجود 
دارند. علی رغم شيوع باالی عفونت HTLV-I، ساالنه فقط نزدیک به 500 مورد ATL در این مناطق تشخيص داده می شود. مناطق 
دیگری كه دس��ته هایی از عفونت در آنجا دیده ش��ده عبارت اند از: تایوان؛ حوزۀ دریال كارائيب شامل شمال شرقی آمریكای جنوبی؛ 
آفریقای مركزی؛ ایتاليا؛ اس��رائيل؛ قطب ش��مال و قسمت جنوب شرقی ایاالت متحده آمریكا، گينۀ نو، آفریقای جنوبی و ایران حدود 
20-15 ميليون نفر در سراس��ر جهان آلوده به HTLV-I می باش��ند.خطر تجمعی بروز ATL در طول زندگی بيماران مبتال به عفونت 
HTLV-I 3% اس��ت )این ریسک در مردان س��ه برابر زنان می باشد(؛ ریسک HAM نيز مشابه ریسک ATL می باشد )4%(. با این 

تفاوت كه زنان بيشتر از مردان گرفتار می شوند
HTLV-II در تعداد مش��خصی از قبایل بومی آمریكا و در آفریقا، اندميک اس��ت. عمومًا این ویروس به عنوان ویروس جدیدی 

در نظر گرفته می شود كه حدود 10 تا 40 هزار سال پيش از طریق مهاجرت جوامع آلوده از آسيا به آمریكا آورده شده است.

علت بیماری 

عامل بيماری ویروس HTLV می باش��د كه در چهار زیر گروه 1،2،3و 4 قابل شناس��ایی اس��ت و به س��لولهای لنفوسيت حمله 
می كند. 

 عالیم ناشی از بیماری  

نشانه های این بيماری عبارت اند از ضعف یا سفتی یک یا هر دو پا، درد 
پش��ت و بی اختياری ادراری. معمواًل تغييرات حسی خفيف است ولی ممكن 
اس��ت نوروپاتی محيطی ایجاد گردد. این بيماری عمومًا به شكل ميلوپاتی 
توراسيک با سير آهس��ته و بدون بهبود درمی آید؛ یک سوم از بيماران طی 
10 سال پس از تشخيص زمين گير می شوند و نيمی از بيماران در این زمان 
قادر به راه رفتن بدون كمک نيس��تند. این بيماران به پاراپارزی یا پاراپلژی 
اسپاس��تيک همراه با هيپررفلكسی، كلونوس مچ پا و پاسخهای اكستانسور 
پالنتار دچار می گردند. معمواًل عملكرد ش��ناختی نرمال اس��ت و اختالالت 

نمای ویروسHTLV در ميكروسكوپ اكترونی
pathogenic-viruses-retroviruses.

blogspot.com
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اعصاب مغزی غير معمول است.

روش تشخیص 

نوع لنفوماتوز ATL در حدود 20% بيماران رخ داده و از نظر تاریخچۀ طبيعی و منشاء بالينی همانند نوع حاد است با این تفاوت 
كه سلولهای غير طبيعی در گردش نادر بوده و لنفادنوپاتی وجود دارد.

 درمان   

هيچ درمان مداخله ای برای ابتدای ورود ویروس ) حاد ( نداریم ولی آموزش مهمترین اصل برای پيشگيری از انتقال به دیگران 
است. در حالتی كه مشكالت زمينه ای ایجاد شوند بر اساس بيماریها درمانهایی انجام ميگردد. 

ATL با شيمی درمانی قابل درمان است اما در بقا تاثير زیادی ندارد ميانگين بقای بيماران 2 سال است 

روش��های دیگر در حال بررس��ی اس��ت ش��امل پيوند مغز اس��تخوان، اش��عه درمانی. درمان HAM/TSP خيلی محدود اس��ت 
كورتيكوستروئيد، پالسمافرز، س��يكلو فسفاميدواینترفرون گاهگاهی بهبودی موقتی در عالئم می دهند. اثر داروهای آنتی رتروویرال 
اثبات نش��ده اس��ت. در تعداد اندكی از بيماران كه دچار بيماری ناشی از HTLV-I می گردند، درمانها قطعی نيستند. در بيماران مبتال 

به نوع حاد و نوع لنفوماتوز ATL، بيماری به سرعت پيشرفت می كند.
در بيماران مبتال به HAM، اس��تفاده از گلوكوكورتيكوئيدها جهت كاهش التهاب، می تواند تا حدودی مفيد باش��د داروهای ضد 

ویروسی در درمان HAM مؤثر نبوده اند

مراقبت های الزم 

 مناطقی كه HTLV-I اندميک اس��ت، بيماریهای التهابی و اتوایميون زیادی به این ویروس نس��بت داده شده اند، این بيماریها 
 HTLV-I عبارت اند از: یووئيت، درماتيت، پنومونيت، آرتریت روماتوئيد و پلی ميوزیت. با این وجود، تاكنون رابطۀ علّت و معلولی بين

و این بيماریها تأیيد نشده است.
 HTLV-I در مناطق اندميک، زنان نباید به كودكان خود شير بدهند و اهداكنندگان خون باید از نظر آنتی بادی های سرمی ضد
 HTLV-I روابط جنسی سالم و اجتناب از سوزنهای مشترک در پيشگيری از ،HIV غربالگری ش��وند. همانند پيشگيری از عفونت با

مهم می باشند.

پیش آگهی   

عفونت HTV-1 و HTV-2 مادام العمر اس��ت عالیم آن در بيش��تر افراد مبتال باقی می ماند بدون آنكه عود كند و به نقطۀ پایان 
بيماری برس��د، حداكثر زمان باقی مانده برای این عفونت 20 تا 40 س��ال اس��ت، بيماران مبتال به س��وختگی و ATL فرض به طور 

متوسط 2 سال و مبتالیان به لنفوم حاد نوع ATL به طور متوسط 6 ماه زندگی می كنند.
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)Hyperlipoproteinemia Type III( هيپرليپوپروتئينمي نوع سوم
 بيماری نادری اس��ت باعث ناتوانی جس��می و افزایش س��طح خونی برخی از چربيها )تری گليسرید( می شود. این بيماری دیس 

بتاليپوپروتئينمی فاميلی FDBL نيز خوانده ميشود. 

شیوع و همه گیر شناسی 

نزدیک به 5% از كل جمعيت از لحاظ E2/apoE2 هوموزیگوت هس��تند اما فقط بخش كوچكی از این افراد دچار این بيماری 
می شوند. 

علت بیماری 

 نقص ژنتيكی باعث این بيماری اس��ت. این نقص از تجمع ذرات بزرگ ليپوپروتئينی كه حاوی كلس��ترول و تری گليس��رید كه 
خود نوعی چربی اس��ت به وجود می آید. این بيماری با نقص در ژن آپوليپو پروتئين E در ارتباط اس��ت. در بيش��تر موارد، یک عامل 
اضافی شناس��ایی دیگر در بروز هيپرليپوپروتئينمی دخيل اس��ت. شایع ترین این عوامل رژیم های پركالری – پر چربی، دیابت، چاقی، 
هيپرليپيدمی می باشند كه در بيشتر موارد هيپرليپيدمی فاميلی و مركب )FCHL( یا هيپركلسترولمی فاميلی )FH( است. جهش های 

نادری در apoE باعث ش��كل گيری اشكال غالب FDBL می شوند؛ در 
این م��وارد هيپرليپيدمی به طور كامل، در ش��رایط هتروزیگوت، بروز 

می نماید.

عالیم ناشی از بیماری  

بيماران دچ��ار FDBL معمواًل در جوانی دچار گزانتوم می ش��وند 
و بيماری ه��ای ع��روق كرون��ری و محيط��ی زودرس پي��دا می كنند 
بيم��اری به ن��درت در زنان، پيش از یائس��گی بروز می كن��د. دو نوع 
Tu- :دیده می ش��وند FDBL  شش��خص از گزانتوم ها در بيماران دچار

bero eruptive و گزانتوم های كف دس��ت. گزانتوم هایي كه به صورت 

خوش��ه هایی از ضایعات پوستي برجسته روی آرنج ها زانوها یا باسن ها 
شروع ش��ده و می توانند به اندازۀ دانه های 
كوچک انگور برس��ند. گزانتوم كف دس��ت 
)ك��ه ب��ه آن اس��تریاتاپالماریس هم گفته 
می ش��ود( تغيير رنگ های نارنجی مایل به 

زرد كف دست هستند.

روش تشخیص

رویك��رد كالس��يک، تش��خيص این 
اختالل استفاده از الكتروفورز ليپوپروتئين ها 
اس��ت؛ در FDBL، ليپوپروتئين ه��ای باقی 
مانده ب��ه صورت یک بان��د β پهن تجمع 
می كنند، روش ارجح برای تأیيد تش��خيص 
FDBL اندازه گيری VLDL-3 با اس��تفاده 

از اولتراس��انتریفوژ و مشخص كردن نسبت 
VLDL-C به كل تری گليس��رید پالس��ما 

 FDBL است؛ نس��بت 30%< نشان دهندۀ
cmaj.ca

casereports.bmj.com
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است. آزمایشاتی كه ممكن است برای تشخيص این بيماری  انجام شود عبارتند از:
تست ژنتيكی برای آپوليپو پروتئين

استرس تست قلب
كلسترول تام 
تری گليسيرید

تست )VLDL( ليپوپروتئينی با حجم بسيار كم

درمان  

 افراد دچار FCHL را باید به صورت تهاجمی درمان كرد چرا كه خطر CHD زودرس در آنها به طور مشخص باال است. كاهش 
مص��رف خوراكی چربی اش��باع و كربوهيدرات س��اده، ورزش هوازی و كاهش وزن اثرات مفي��دی روی پروفایل ليپيد دارد. بيماران 
دیابتی را باید به صورت تهاجمی درمان كرد تا س��طح گلوكز خون در حد مطلوب بماند. بيش��تر بيماران FCHL نياز به داروهای ضد 
چربی دارند تا ليپوپروتئين هایشان به حد مطلوب برسد. در زنان یائسه، دیس ليپيدمی به جایگزینی هورمونی استروژن پاسخ می دهد 

و درمان دارویی تركيبی گاهی اوقات مورد نياز خواهد بود.

مراقبت های الزم  

درمان زود هنگام و اجتناب از سایر عوامل خطرساز برای بيماری های عروقی )مانند سيگار كشيدن( برای جلوگيری از حمالت 
قلبی زودرس، سكته مغزی و مسدود شدن رگ های خونی بسيار مهم و ضروری هستند.

پیش آگهی 

س��ایر ش��رایط متابوليک كه می توانند هيپرليپيدمی را بدتر كنند باید فعاالنه درمان ش��وند. بيماران FDBL به طور تيپيک خيلی 
خوب به رژیم غذایی پاسخ می دهند كاهش وزن و رژیم های كم كلسترول كم چربی می تواند پاسخ خوب در این بيماران ایجاد نمایند. 
مصرف الكل باید قطع شود. پيش آگهی به پایبندی و پاسخ فردی به برنامۀ درمانی بستگی دارد. هدف درمان پيشگيری از عوارض 

ثانویه آن از جمله بيماری های قلبی و عروقی است.
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)Huntington’s Disease( بيماري هانتينگتون
هانتينگتون، نوعی اختالل تحليل برنده عصبی اتوزومی غالب اس��ت كه در تمام نژادها به چش��م می خورد و به علت جهشهایی 
در ژن HD ایجاد می شود اساس بيماری زایی، شامل مرگ زودرس سلول های استریاتوم عقده های قاعده ای)منطقه ای در عمق مغز 
كه كنترل حركات را بر عهده دارد( می باش��د. به عالوه س��لول های قش��ر مغز، یعنی ناحيه ای در مغز كه اعمالی چون تفكر، حافظه، 
ادراک و قضاوت در آنجا صورت می گيرد و سلول های مخچه، یعنی ناحيه ای كه هماهنگی فعاليت عضالت ارادی را بر عهده دارد، 

نيز از بين خواهند رفت

شیوع و همه گیری شناسی  

بروز این بيماری 2 تا 6 مورد از هر 100،000 نفر در س��ال ميباش��د ميزان بروز در مردان و زنان برابر اس��ت. تقریبا 80 درصد 
بيم��اران نوج��وان، ژن HD جهش یافت��ه را از پدر به ارث می برند. تقریبا 1/3 بيماران با اختالالت روانی تظاهر می كنند و دو س��وم 

بيماران  با تركيبی از اختالالت شناختی و حركتی مراجعه می كنند.

 علت بیماری 

هانتينگتون، نوعی اختالل تحليل برنده عصبی اتوزومی غالب اس��ت كه در تمام نژادها به چش��م می خورد و به علت جهشهایی 
در ژن HD ایجاد می شود. این ژن حاوی یک توالی تكرارشونده سه نوكلئوتيدی)CAG( است كه برای تشخيص بيماری هانتينگتون 

به كار می رود. در این بيماری هسته دم دار تاالموس، ساقه مغز و قسمت های دیگری از مغز آتروفی می گردد. 

عالیم ناشی از بیماری  

هانتينگتون با اختالالت پيش��رونده حركتی، ش��ناختی و روانی مش��خص می ش��ود. اختالالت حركتی ش��امل حركات ارادی و 
نيز غيرارادی می ش��وند. در ابتدا این حركات به ميزان ناچيزی در فعاليتهای روزانه مداخله می كنند، اما با پيش��رفت بيماری، عموما 
ناتوان كننده می شوند. عالیم مشخصه این بيماری، تكان ها و حركات غيرعادی، اختالل در تكلم، اختالل در تعقل و حاالت عاطفی 

است. عالیم بيماری عبارتند از: 
تحليل رفتن جسمی و روانی

بی حالی و بی تفاوتی)آپاتی(
افسردگی یا هيجان پذیری

اختالل حسی
پيچ و تاب بی اراده دست و پا

huntingtondisease.net
مقایسه مغز فرد سالم با مغز بيمار هانتينگتون

rockhurstpbjl.blogspot
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عدم تعادل
حركات ناموزون صورت

چرخاندن زیاد لب به دور دهان
صدا درآوردن با لب ها

صحبت كردن غيرعادی همراه با فشار و صداهای انفجار آميز.

روش تشخیص 

یافته های حاصل اسكن مغز نشان دهنده تحليل بافتی در مغز بوده و تصویربرداری با ام. ار.ای نيز كمک كننده است. آزمایشات 
ژنتيكی تایيد كننده نهایی بيماری می باشد. 

درمان  

در ح��ال حاض��ر، هيچ درمان عالج دهنده ای برای بيماری هانتينگتون وجود ندارد. درمان بر مراقبت حمایتی و نيز اداره دارویی 
مش��كالت رفتاری و عصبی متمركز است. با پيش��رفت كره بستری كردن در آسایشگاهها الزم ميشود. عالیم بيخوابی، اضطراب، و 
افس��ردگی را ميتوان با مصرف بنزودیازپينها و ضدافس��ردگيها رفع كرد. عالیم عصبی را ميتوان با داروهای آنتی سایكوتيک پرقدرت 

یا آنتاگونيستهای سروتونين، دوپامين درمان كرد. مشاوره ژنتيک مهمترین مداخله ميباشد. 

مراقبت های الزم 

افس��ردگی ش��دید یكی از مش��كالت عمده در بيماران می باشد كه نيازمند توجه بيشتر به بيمار اس��ت. بيمار در معرض ناتوانی 
جسمی برای انجام كارهای روزمره، احتمال آسيب به خود یا دیگران، افزایش خطر عفونت می باشد. 

 پیش آگهی 

سير این بيماری پيشرونده بوده و معمواًل 15 تا 20 سال بعد از تشخيص منجر به مرگ بيمار مي شود. خودكشی در این بيماری 
شایع است.  

منابع
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                                                                                                                                            )Horner's Syndrome( سندرم مادرزادي هورنر  
بيماری نادری اس��ت كه تنگی یكطرفه مردمک، افتادگی پلک باالیی چش��م، عدم وجود عرق و فرورفتگی كره چش��م بطور 
همزمان در بيماران مشخص می گردد. درگيری مسير سمپاتيک باعث ایجاد این سندروم می شود پس ميوز دارد چون عضله ی گشاد 
كننده ی مردمک از كار می افتد، پتوز دارند چون عضله ی مولر از كار می افتد و عدم تعریق دارند چون تعریق وابس��ته به سيس��تم 
س��مپاتيک اس��ت و واسطه ی شيميایی آن هم اس��تيل كولين است. این بيماری بر اس��اس علت به وجود آورنده به سه نوع تقسيم 

می شود.
هتروكرومی عنبيه هم در این سندروم ممكن است وجود داشته باشد یعنی اینكه عنبيه ی سمت مبتال از سمت دیگر رنگ پریده 
تر است كه البته این حالت در صورتی دیده می شود كه سندروم هورنر مادرزادی باشد یا اینكه در 2-1 سال اول زندگی رخ داده باشد.

شیوع و همه گیری شناسی  

سندرم هورنر، اختاللی است كه به ندرت جمعيت عمومی با آن مواجه می شوند و شاید در هر شرایط سنی رخ دهد، شيوع بيماری 
در هر دو جنس یكسان است. در جمعيت مورد مطالعه شيوع این بيماری 1.42 در 100000 نفر در افراد زیر 19 سال و 1 در 6250 

نفر در حاملين این بيماری تخمين زده شده است.

علت بیماری 

 س��ندرم هورنر یک اختالل عصبی كه حاصل قطع ش��دن عصب فيبر كه از قسمت مغز تا صورت و چشمها ادامه دارد می باشد، 
ش��رایط متفاوتی منجر به ایجاد این وضعيت می ش��وند و علل آن شامل: نامشخص، ضربه، تومور مغزی، ميگرن، دردهای خوشه ای 

سر، پركاري تيروئيد در سطع وسيع، سرطان ریه.

عالیم ناشی از بیماری  

عالئم بيماری از سندرم هورنر به صورت خاص است یعنی یک مجموعه سه تائی از عالئمی كه یک طرف از صورت را تحت 
تأثير قرار می دهد سه عالئم مذبور عبارتند از: كم شدن عرق، افتادگی یک پلک، تنگی حدقه چشم. ارزیابی بالينی از افراد مبتال برای 
شناسائی وضع موجود مناسب هستند. آزمایشات نورولوژی و شرح حال شاید در تأیيد تشخيص این بيماری كمک كنند. سی تی اِسكن 

قفسه سينه، سی تی اِسكن مغز، رگ نگاری مغزی، نمونه برداري مایع نخاعي شاید برای بررسی سندرم هورنر انجام گيرد.

روش تشخیص   

تشخيص به صورت بالينی بوده و از روی عالئم و نشانه ها قابل تشخيص است. ممكن است استفاده از تصویر برداری و یا نوار 
عصبی و عضالنی برای افزایش اطالعات و تایيد نهایی استفاده شود.

درمان  

نوع اوليه كه علت مشخص ندارد تا به امروز درمان نداشته اما در انواع ثانویه و ثالثيه درمان در شرایط اكتسابی به سوی ریشه 
كنی علت به وجود آورنده بيماری سوق داده می شود. 

sightstreet.comhxbenefit.com
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مراقبت های الزم 

حمایت روحی و روانی بيمار الزم می باشد. در خصوص هریک از مشكالت به وجود آمده نيز درمان مربوطه صورت می گيرد. از 
آنجایكه درمان قطعی بيماری تا به حال ميسر نمی باشد لذا استفاد از تجهيزات كمی در جهت افزایش سطح زندگی بيمار مهم است.

پیش آگهی  

پيش آگهی این بيماری به علت زمينه ای سندروم بستگی دارد. در صورت مادرزادی بودن امكان درمان قطعی وجود ندارد ولی 
اگر بصورت زمينه ای باشد معموال با رفع علل به وجود آورنده عالیم بيماری نيز تقليل می یابد.
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)Kallmann Syndrome( سندرم کالمن
س��ندرم كالمن یک اختالل ژنتيكی می باشد كه باعث از بين رفتن حس بویایی و كاهش ترشح غدد جنسی می شود. اختالالت 
غير عادی در ژن های مختلف باعث آسيب دیدن هيپوتاالموس و در نتيجه نقصان در ترشح غدد جنسی می شود. این آسيب دیدگی 
خود باعث ناكارایی در سطوح هورمون های تخمدانها می شود. سندرم كالمن اغلب بيماری جنسی هيپوتاالموس نيز خوانده می شود.

اسامی دیگر 

)Hypogonadism with Anosmia( هيپوگنادیسم

شیوع و همه گیری شناسی 

گس��تره این بيماری كم بوده و تخمين زده می ش��ود كه مردان 1 به 10000 و در زنان 1 به 50000 باش��د. یكی از تحقيقات 
اخير تخمين می زند ميزان شيوع این سندرم در مردان 0/025 درصد یا به عبارتی 1 به 4000 و در زنان 3 تا 5 برابر كمتر می باشد. 

علت بیماری 

عموما هيپوتاالموس در مغز هورمون آزاد كننده غدد جنس��ی را توليد می كند. این هورمون كه در غده هيپوفيز ترش��ح می ش��ود 
باعث كنترل هورمونهای جنسی در بيضه و تخمدان شده و فرمان آزاد سازی هورمونهای جنسی را صادر می كند كه در نهایت منجر 
به بلوغ جنس��ی فرد می گردد. قبل از بلوغ هرگونه تغيير در زنجيره آزاد ش��دن این هورمون باعث كاهش هورمونهای جنس��ی شده و 
از بلوغ طبيعی جنس��ی جلوگيری می كند. اگر مش��كل بعد از بلوغ رخ دهد تكامل جنس��ی ممكن است طبيعی باشد ولی ممكن است 

عالئمی از كاهش هورمونهای جنسی وجود نداشته باشد. ) همانند عالئم یائسگی در زنان و یا معلوليت جنسی در مردان (
س��ندروم كالمن شناخته شده یا ناش��ناخته در غدد جنسی وضعيتهای ژنتيكی نادری هستند كه شامل طيفی از نارسایی هایی در 
محركهای جنسی است. بيماری ناشی از نارسایی بيضه ها در مردان و تخمدان در زنان هنگامی رخ می دهد كه ترشح هورمون توسط 
غدد جنسی كم صورت گرفته یا اصال صورت نگيرد. این بيماری ناشی از عملكرد نادرست غده هيپوتاالموس یا دیگر غدد ناشناخته 
می باشد كه در نزدیكی مغز قرار دارند. مداوا بر روی بيشتر بيماران نشان می دهد كه اختالالتی در آزاد شدن هورمون جنسی وجود 
دارد. در مقابل عملكرد غده هيپوتاالموس در بيش��تر بيماران نرمال می باش��د و تصویر برداری از غدد هيپوتاالموس هيچ گونه آسيب 
و ضایعه ای را نش��ان نمی دهد. وجه افتراق در بيماران مبتال به س��ندرم كالمن از س��ایر بيماران غدد جنسی با علل ناشناخته ابتالی 
آنان به كاهش حس بویایی و یا از بين رفتن حس بویایی می باشد. هر چند آمارها در این خصوص بسيار ضد و نقيض می باشد ولی 

شواهد حاكی از دخالت بيشتر كروموزوم های غير جنسی در انتقال این سندروم هست. 

عالیم ناشی از بیماری 

اختالل نغوض آلت تناسلی در مردان 

axonguide.webnode.com
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نبود حس بویایی 
كندی پيشرفت بلوغ و یا تاخير افتادن آن 

كمبود خصوصيات ثانویه جنسی همانند موهای صورت، زیر بغل و دیگر اعضاء در مردان و نبود دوره های قاعدگی در زنان 
قامت كوتاه 

رشد نامتناسب بيضه ها 

روش تشخیص 

روش تشخيص اغلب به صورت بروز نشانه ها و به تاخير افتادن بلوغ می شود. كاهش حس بویایی به همراه بلوغ دیرس نشان 
دهنده سندرم كالمن می باشد. 

درمان 

درمان این بيماری با جایگزینی هورمون از بين رفته صورت می گيرد كه برای مردان هورمون تستوس��ترون و برای زنان قرص 
استرادیول بصورت روزانه تجویز می گردد. 

مراقبت های الزم 

عوارض ناشی از این بيماری شامل: 
نازایی 

بلوغ دیرس 
كاهش اعتماد به نفس 

عملكردهای جنسی نامطلوب 
این بيماری می تواند با مشكالت بينایی همانند كورنگی و یا تحليل رفتن بينایی همراه باشد. 

پیش آگهی

در صورت مصرف منظم دارو و جواب به درمان بيماران عمر طبيعی همراه با قدرت توليد مثل دارند. برخی از بيماران با نارسایی 
قلبی متولد می ش��وند كه در آینده عوارض ناش��ی از آن می تواند در پيش آگهی بيمار تاثير داش��ته باشد. پوكی استخوان كه عمدتا از 

عوارض ثانویه درمان بيماری است بخصوص در زنان باید مورد توجه قرار گيرد.
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                                                                                                                     )Kawasaki Disease( بيماري کاوازاکي
بيماری كاوازاكی كه به آن س��ندرم كاوازاكی هم گفته ميش��ود یک بيماری جدی است كه باعث التهاب  دیواره عروق  كوچک 
و متوسط در تمامی بدن و ازجمله عروق كرونر قلب كه خونرسانی عضله قلب را تامين می كنند می شود.این بيماری به صورت اوليه 

كودكان و شيرخواران را درگير می كند و علت اصلی بيماریهای اكتسابی قلب در كودكان است
این بيماریها را در آغاز سندروم )نشانگان( غدد لنفاوی  مخاطی -  پوستی می ناميدند.

چونكه این بيماری عقده های لنفاوی و غشاهای مخاطی داخل دهان، بينی و حلق را هم درگير می كند.

شیوع و همه گیری شناسی 

اگر چه در 80% موارد كودكان زیر 5 سال را درگير می كند اما این بيماری  در كودكان بزرگتر و نوجوانان هم روی می دهد گر 
چه بيماری در این س��نين ش��ایع نيست. این بيماری كودكان پسر را بيش��تر از دختر بچه ها درگير می كند و بيشترین موارد درگيری 
این بيماری  درفصل زمستان و اوایل بهار روی می دهد این بيماری ارثی نيست بيماری در كودكان ژاپنی شایعتر است، اما در سراسر 

دنيا دیده می شود.

اسامی دیگر 

-بيماری كاوازاكی 
-سندرم عقده های لنفاوی

- سندرم عقده های لنفاوی مخاطی پوستی 
- سندرم كاوازاكی 

علت بیماری 

علت بيماری كاوازاكی ناشناخته است؛ اما احتمااًل منشأ عفونی دارد. واكنش ازدیاد حساسيتی یا پاسخ ایمنی مختل شده احتمااًل 
توس��ط یک عامل عفونی )مانند باكتریها یا ویروس��های خاص( تحریک می ش��ود و در نتيجه روند التهابی خاصی ایجاد می شود كه 

منجر به تخریب عروق خونی در افرادی می شود كه از نظر ژنتيكی مستعد هستند.

عالیم ناشی از بیماری 

بيماری با یک تب با درجه باال كه علتی ناش��ناخته دارد و برای حداقل 5 روز طول كش��يده باش��د  شروع می شود. كودک مبتال 
معمواًل بسيار تحریک پذیر است. التهاب ملتحمه چشم )قرمز شدن چشمها( می تواند همزمان با تب یا به دنبال آن رخ دهد كه همراه 

چرک یا ترشح چشمی نيست.
انواع مختلفی از بثورات پوس��تی در كودک دیده می ش��ود كه مشابه بثورات سرخجه یا تب مخملک، كهير، ضایعات پوستی گرد 
و برجس��ته و … اس��ت. بثورات پوستی اكثراً تنه و اندامهای فوقانی و تحتانی را درگير می كند و می تواند ناحيه پوشک كودک را نيز 

kawasakidisease.biz
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گرفتار سازد.
تغييرات دهانی در بيماران عبارتند از: لبهای ترک خورده با رنگ قرمز رنگ پریده، زبان قرمز رنگ )كه معمواًل “زبان توت فرنگی” 

ناميده می شود( و قرمز شدن حلق.
دس��ت ها و پاها نيز ممكن اس��ت درگير شوند كه در این صورت كف دست ها و پاها متورم شده، قرمز رنگ می شوند. به دنبال 
این حالت )در حدود هفته های دوم یا سوم بيماری(، نوک انگشتان دست و پا دچار پوسته ریزی می شود.بيش از نيمی از بيماران دچار 
بزرگ شدن غدد لنفاوی گردنی می شوند كه اندازه هر غده لنفاوی بزرگ شده حداقل 1/5 سانتی متر است.گاهی وقتها عالیم دیگری 

مانند درد مفصلی و یا مفاصل متورم، درد شكمی، اسهال، تحریک پذیری و سردرد نيز بروز می كنند. 

روش تشخیص 

هيچ گونه تست آزمایشگاهی مشخصی برای تشخيص قطعی بيماری وجود ندارد. 
تش��خيص قطعی بيماری با حضور تب باالی بدون علت شناخته ش��ده  كه 5 روز یا بيشتر طول كشيده باشد – به همراه حضور 

4 مورد از 5 مورد زیر داده می شود:
 )1( التهاب دوطرفه ملتحمه چشم، 

)2( غدد لنفاوی بزرگ شده،
)3( بثورات پوستی،

)4( درگيری دهان و زبان، 
و )5( تغييرات اندامهای فوقانی و تحتانی )دست ها و پاها(؛ در صورتی كه این موارد را نتوان به بيماری دیگری نسبت داد. 

در صورتی كه با توجه به تعریف فوق نتوان به تشخيص قطعی دست یافت، باید به انواع ناكامل بيماری شک كرد.

آزمونهای آزمایشگاهی 

یافته های آزمایشگاهی برای تشخيص بيماری اختصاصی نيستند، ولی بيانگر وجود درجاتی از التهاب هستند. شاخص های وجود 
التهاب عبارتند از: افزایش ESR )معمواًل از بيماریهایی با تظاهرات مشابه باالتر است(،

 افزایش تعداد گلبولهای سفيد خون، و كمخونی )كاهش تعداد گلبولهای قرمز خون(. 
تعداد پالكت های خون )س��لولهایی كه در انعقاد خون ش��ركت می كنند( عمومًا در هفته نخس��ت طبيعی است، اما در هفته دوم 

افزایش قابل توجهی پيدا می كند.
بيماران باید به طور دوره ای تحت معاینه بالينی و ارزیابی آزمایشهای خونی قرار گيرند كه این كار تا زمان بهبود آنان باید ادامه 

یابد. در ابتدای بيماری باید نوار قلب )ECG( و اكوكاردیوگرافی انجام شود.
 اكوكاردیوگرافی با نمایش ش��كل و اندازه ش��ریانهای كرونر قادر به تش��خيص آنوریسم می باش��د. در موارد ابتالی كودک به 

ناهنجاری های عروق كرونر، آزمایشها و ارزیابی های بيشتری مورد نياز است.

g35846.frjkqti.traeumtgerade.de g35846.frmykentuckyheart.com
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درمان 

بيماران مبتال به بيماری كاوزاكی كه تش��خيص آنان قطعی یا احتمالی اس��ت باید در بيمارس��تان بستری شوند و برای ارزیابی 
درگيری احتمالی قلب تحت نظر و مراقبت قرار گيرند.

برای كاهش عوارض قلبی، درمان باید به محض تشخيص آغاز شود. درمان بيماری مشتمل بر آسپيرین و گاماگلوبولين داخل 
وریدی اس��ت كه هر دو باید با مقادیر باال تجویز ش��وند. هر دو داروی به كار رفته در درمان، التهاب سيس��تميک را كاهش می دهند 
و عالی��م ح��اد بيماری را از بين می برند. از آنجا ك��ه گاماگلوبولين قادر به جلوگيری از ناهنجاریهای عروق كرونر در درصد باالیی از 
بيماران اس��ت، تجویز آن با مقادیر زیاد یكی از بخش��های اساسی درمان است. استفاده از كورتيكوستروئيدها نيز با رواج كمتر كاربرد 

دارد.
در تعداد زیادی از بيماران، مقادیر باالی گاماگلوبولين یكباره تجویز می شود؛ اما برخی اوقات به دوز دوم دارو نيز نياز است. در 
آغاز مقادیر باالی آسپيرین تا زمانی كه تب وجود دارد تجویز می شود؛ بعدها ميزان این دارو را كم كم كاهش می دهند. تجویز مقادیر 
اندک آسپيرین كه اثر ضدانعقادی بر روی پالكت ها دارد ادامه می یابد تا از چسبيدن پالكت ها به یكدیگر جلوگيری كند. هدف از این 
كار جلوگيری از تشكيل لخته خون )ترومبوز( در داخل آنوریسم است؛ زیرا تشكيل لخته در داخل آنوریسم می تواند باعث انفاركتوس 

قلبی شود كه خطرناكترین عارضه بيماری كاوازاكی است.
آسپيرین در بيمارانی كه ناهنجاری های عروق كرونر ندارند، برای چند هفته تجویز می شود؛ اما در كودكانی كه به آنوریسم مبتال 

شده اند باید برای مدت طوالنی تری تجویز گردد.

پیش آگهی

جدی تری��ن تظاهر بيماری كاوازاكی درگيری قلبی اس��ت كه احتمال عارضه دار ش��دن آن در گذر زم��ان وجود دارد. صداهای 
غيرطبيعی قلبی، اختالالت ریتم قلبی و ناهنجاری قابل مش��اهده در اكوكاردیوگرافی قلبی ممكن اس��ت وجود داش��ته باش��د. همه 
الیه های مختلف قلب ممكن اس��ت تا حدودی دچار التهاب ش��وند. پریكاردیت )التهاب پرده های اطراف قلب(، ميوكاردیت )التهاب 
عضله قلب( و درگيری دریچه های قلبی می تواند رخ بدهد. با این حال، تظاهر اصلی این بيماری ایجاد آنوریسم عروق كرونر است.

پيش آگهی در اكثر بيماران عالی اس��ت و كودک به یک زندگی طبيعی و رش��د وتكامل خوب باز می گردد. پيش آگهی بيماران 
مبتال به ناهنجاری های پایدار شریانهای كرونر به ميزان و شدت تنگی و انسداد كه به علت تشكيل لخته های خون در داخل عروق 

خونی ایجاد می شود  بستگی دارد.

nature.com
worldgovernmentpodcasts.com
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مراقبت های الزم 

توصيه می ش��ود كه بيمار برای مدت 3 تا 6 ماه از انجام واكسيناس��يون خودداری كند؛ زیرا درمان با گاماگلوبولين سيستم ایمنی 
بدن را تحت تأثير قرار می دهد كه این اثر می تواند تا 6 ماه باقی بماند.

كودكانی كه دچار درگيری قلبی نشده اند، هيچ منعی در انجام فعاليتهای ورزشی یا بدنی روزانه خود ندارند. با این حال، كودكان 
مبتال به آنوریسم عروق كرونر برای شركت در مسابقات رقابتی در سنين نوجوانی باید با یک متخصص قلب كودكان مشاوره كنند.
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)Juvenile Rheumatoid Arthritis( آرتريت روماتوئيد جوانان 
نوع سيس��تماتيک بيماری توام با تب زیاد و بثورات روماتوئيدی و آرتریت متعدد اس��ت. بيماری ارثی نيس��ت. گرچه ش��روع آن 
ممكن است در ساليان قبل از مدرسه باشد ولی عمدتا كودكان سن مدرسه را مبتال می سازد و تداخل در رشد و تكامل طبيعی آنان 

به وجود می آورد. این بيماري خصوصا در كودكان بين 8 الی 12 سال دیده می شود. 
آرتری��ت  روماتویيد جوانان عبارت  اس��ت  از یک  بيماری  التهابی  بافت  همبند، عمدتًا باف��ت  مفاصل ، كه  در كودكان  رخ  می دهد. 
امكان  دارد با آرتریت  ناش��ی  از بيماری  الیم  اش��تباه  شود. مفاصلی  كه  درگير می ش��وند معمواًل عبارتند از زانو، آرنج ، مچ  پا، و گردن . 
التهاب  می تواند عضالت  نزدیک  مفصل ، غضروف ، و غشاهای  پوشانندۀ  مفصل  را نيز متأثر سازد. این  بيماری  بين  سنين  5-2 سالگی  

آغاز می شود و اغلب  تا جوانی  بهبود می یابد. این  بيماری  در دختران  چهار برابر شایع تر از پسران  است .

اسامی دیگر

بيماری رماتيسم

شیوع و همه گیری شناسی  

ميزان شيوع این بيماری بين 0/03 تا 2/1 در صد جمعيت است. زنان 3 برابر بيش از مردان مبتال ميشوند. ميزان شيوع با سن 
افزایش می یابد و تفاوت های جنس��ی) در ميزان ش��يوع( در گروه های سنی باالتر كاهش می یابد. این بيماری در تمام مناطق جهان 
رخ ميدهد اما به نظر ميرس��د ش��يوع بيماری در مناطق ش��هری بيش از روستائی است. ش��روع بيماری بيشتر در دهه های چهارم و 
 پنجم زندگی اس��ت و 80% كليه بيماران در س��نين 35- 50 سالگی مبتال به بيماری می شوند. ميزان بروز آرتریت روماتوئيد در زنان

64 -60 ساله در مقایسه با زنان 29-18  ساله بيش از 6 برابر است. مطالعات خانوادگی داللت بر یک استعداد ژنتيكی این بيماری 
ميكند.

علت بیماری  

احتمااًل به  علت  اختالل  خود ایمنی  است  كه  طی  آن  دستگاه  ایمنی  بدن  به  بافت  خودی  حمله  می كند. تورم داخل مفصل باعث 
تحریک انتهای اعصاب مربوط به درد می ش��ود. آس��يب به خود مفصل نيز باعث ایجاد درد می شود. وارد ساختن فشار بيش از حد به 
مفصل می تواند باعث افزایش تورم مفصل یا آس��يب خود مفصل ش��ده ودرد را بيشتر سازد. بسياری از افراد به تجربه در می یابند كه 
اگریک روز فشار بيشتری به مفاصل وارد سازند روز بعد درد بيشتری خواهند داشت. آسيب مفاصل در اثر التهاب باعث شل تر شدن 

webmd.com
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رباطهامی شود. در این حالت برای آنكه استخوانها در محل خود باقی 
بمانند عضالت فعال تر ش��ده و نهایتًا خستگی عضالنی بعلت فعاليت 

بيش از حد عضالت ایجاد می شود. 
علت این بيماری ناش��ناخته است. آرتریت مزمن در بيمارانی كه 
دچ��ار كمبود ایمونوگلوبولين A و گاماگلوبولين هس��تند رخ می دهد، 
لذا ضعف سيس��تم دفاعی می تواند منجر به این بيماری ش��ود. با این 
وجود نقص قطعی موجود نيس��ت. فرضيه دوم این اس��ت كه ممكن 
است ناش��ی از عفونت باش��د گرچه هيچ گونه ارگانيسمی تا به حال 

شناسایی نشده است. 

عالیم ناشی از بیماری  

درد، تورم ، و خشكی  در مفاصل  انگشتان  پا، زانو، مچ  پا، آرنج ، شانه ، یا گردن . درد ممكن  است  به  طور ناگهانی  یا تدریجی  آغاز 
شود و ممكن  است  )تنها در یک( یا بسياری  از مفاصل  وجود داشته  باشد. 

امكان  دارد كودک  بدون  این  كه  قادر به  توضيح  باشد، از راه رفتن  امتناع  كند. 
دمای  بدن  هر روز و معمواًل در عصر تا حدود 39/4 درجۀ  سانتيگراد باال می رود. تب  به  طور شایع  با بثورات  پوستی  و لرز همراه  

است . سایر عالیم عبارتند از:
بی اشتهایی ، كاهش  وزن  

كم خونی 
تحریک پذیری ، بی حالی  

تورم  گره های  لنفاوی  
درد و قرمزی  چشم  

درد قفسۀ  صدری  به  قدری  شدید است  كه  بر قلب  تأثير می گذارد. 

روش تشخیص  

تشخيص بيماری با تكيه بر عالیم بالينی و همچنين تست های سرولوژیكی مثل االیزا و وسترن بالت  و یا PCR  ميسر می شود. 
تشخيص این بيماری با مراجعه به پزشک ميسر خواهد شد. البته تشخيص این بيماری راحت نيست زیرا آزمایش دقيقی جهت 
تش��خيص این بيماری وجود ندارد، عالئم این بيماری مش��ابه بيماریهای دیگر اس��ت و ایجاد كامل عالئم، مدت زمان زیادی طول 
می كش��د. اما جهت تش��خيص مجموعه ای، از اخذ ش��رح حال، معاینات بالينی، عكسبرداری و تس��تهای آزمایشگاهی كمک كننده 

می باشند.
 آزمایش  خون، از جمله  بررسی  وضعيت  خود ایمنی  

عكس  برداری  از مفاصل . البته  تغييرات  مفصل  ممكن  است  تا مراحل  انتهایی  بيماری  نيز خود را در عكس  مفصل  نشان  ندهند.

درمان 

روان  درمانی  یا مشاوره  برای  كمک  به  خانوادۀ  كودک ، تا آنها بتوانند به  خوبی  از عهدۀ  بيماری  طوالنی  مدت  كودک  برآیند. شاید 
مهمترین  عامل  در درمان كودک  حمایت  عاطفی  از وی  باشد. 

جراحی  برای  درس��ت كردن  مفصل  تغيير ش��كل  یافته  در برخي موارد مؤثر اس��ت. درمان دارویي در جهت جلوگيري از پيشرفت 
س��ریع بيماري مؤثر مي باشد كه ش��امل داروهاي ضد التهاب و همچنين در برخي از بيماران داروهاي سركوب كننده سيستم ایمني 

مي باشد.

مراقبت های الزم  

به  هنگام  حمله ، كودک  باید در تخت  استراحت  كند، مگر برای  توالت ، تا زمانی  كه  تب  و سایر عالیم  تخفيف  یابند. 

hoslink.com
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امكان  دارد برای  حفاظت  و حمایت  از مفصل  ملتهب  استفاده  از آتل  ضروری  باشد. 
پس  از رفع  حمله ، كودک  می تواند به  تدریج  فعاليت عادی  را از س��ر بگيرد، البته  باید در طی  روز س��اعت هایی  را به  اس��تراحت  

بپردازد. كودک  نباید زیاد خسته  شود و هر شب  باید حداقل  12-10 ساعت  بخوابد. 
فيزیوتراپی در برخي از بيماران توصيه  مي ش��ود. بعضی  از حركات  را كودک  خود می تواند انجام  دهد، و بعضی  از آنها را والدین  
می توانند برای  كودک  انجام  دهند. انجام  حركات  توصيه  ش��ده  مهم  اس��ت  زیرا كمک  می كند تا درد و اثرات  ناتوان  كنندۀ  بيماری  به  

حداقل  برسند. 
به  دليل  تغييرات  دوره ای  عالیم ، گاهی  برنامه  فيزیوتراپی  نياز به  بازبينی  خواهد داشت . 

به  طور كلی  از انجام  ورزش هایی  كه  بدن  كودک  در معرض  ضربه  قرار می گيرد باید خودداری  شود، اما كودک  باید تشویق  شود 
تا در زمان ابتالء به این بيماري در فعاليت هاي اجتماعي شركت كند. 

كودک  باید یک  رژیم  مقوی  و متعادل  داشته  باشد، در عين  حال  وی  را باید تشویق  به  خوردن  نمود.
اگر تشک  كودک  سفت  نيست ، یک  تختۀ  ضخيم  چندال زیر تشک  قرار دهيد. 

چشم  كودک  باید حداقل  2 بار در سال  معاینه  شود تا اگر التهابی  در چشم  وجود دارد زود تشخيص  داده  شود. 
بسيار مهم  است  كه  كودک  به  مدرسه  عادی  به  طور روزانه  برود. هر جا كه  الزم  باشد، مدرسه  باید خدمات  اضافی  برای  برآورده  

كردن  نيازهای  كودک  فراهم  كند. 

پیش آگهی  

در حال  حاضر قابل  پيشگيری  نيست . این  بيماری  در حال  حاضر غير قابل  درمان است . اما در عين  حال ، در 80%- 75% موارد، 
به  هنگام  بلوغ  یا اوایل  جوانی ، بيماری  به  كلی  فروكش  كرده  است . 

هر حمله  معمواًل چند هفته  به  طول  می انجامد و در طی  دوران  كودكی ، بيماری  هر از چندگاهی  شعله ور می شود و دوباره  فروكش  
می كند. عالیم  را معمواًل می توان  با درمان تحت  كنترل  درآورد. 
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)Polycystic Kidney Diseases( بيماري کليه پلي کيستيک
یک بيماری ارثی است كه هر دو كليه را درگير می كند و در نهایت منجر به نارسایی مزمن كليه خواهد شد. در این بيماری كليه ها 
از حد معمول بزرگترند و پر از كيست می باشند. این بيماری به دو صورت مادرزادی و بالغين تقسيم می شود. نوع مادرزادی آن به صورت 
اتوزومال مغلوب است و الزم است كه هردو والدین ناقل ژن آن باشند بيماري در دوران نوزادي نادر است و نوزاد مبتال معموال در طی 
حداكثر چند ماه بعد از تولد فوت می كند. نوع بزرگس��الی آن به صورت اتوزومال غالب به ارث می رس��د و در دهه  سوم یا چهارم زندگی 

بروز می كند.. این بيماری مسئول ده درصد از موارد پيوند كليه و دیاليز می باشد

شیوع و همه گیری شناسی  

ميزان وقوع بيماری در ایاالت متحده 1 در 6000 تا 1 در 55000 تولد زنده و در كشور فنالند 1 در 1000 تولد زنده است

علت بیماری  

این  اختالل ، ارثی  بوده  و علت  آن  ناشناخته  است . دو نوع از این بيماری وجود داردكه نوع اول اتوزمال غالب است كه عمدتا در بزرگ 
سالی بروز پيدا ميكند و نوع دوم نيز اتوزومال مغلوب كه در كودكی عالیم آن ظاهر می شود. این بيماری در اثر جهش در جایگاه ژنی 
موجود در بازوی كوتاه كروموزوم 6P21 ( 6( ایجاد شده، عليرغم نقش یک ژن منفرد در بروز بيماری، تظاهر فنوتيپيک بيماری بسيار 

متغير و حتی در افراد یک خانواده می تواند متفاوت باشد. 10% موارد بيماری در اثر جهش های خودبخود ژنی است. 

عالیم ناشی از بیماری 

 مراحل  اوليه  
 وجود خون  در ادرار كه  ممكن  است  فقط  با بررسی  ميكروسكوپی  قابل  شناسایی  باشد. 

- عفونت های  مكرر كليه  و مجاری ادرار، درد در دو طرف و پشت
احساس  وجود یا لمس  توده ای  در شكم  

پرفشاری  خون  
كيست در پانكراس و كبد

اختالل در دریچه های قلب
سنگ در كليه ها

اغلب  بيماران  تا هنگامی  كه  بيشتر بافت  طبيعی  كليه  اشغال  شده  و در نتيجه  نارسایی  كليه  بروز كند شكایتی  ندارند. عالیم  نارسایی  
كليه  عبارتند از:

riversideonline.com tebyan.net
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- درد كمر 
- تكرر ادرار 

- خستگی  و ضعف  پيشرونده  
- سردرد 

- بوی  ناخوشایند تنفس  
- تهوع ، استفراغ  یا اسهال  

- احتباس  مایعات ، به  ویژه  به  صورت  تورم  اطراف  مچ  پا و چشم  
- كوتاهی  نفس  

- درد سينه  
- خارش  پوست  

همواره یک ارتباط معكوس بين شدت ابتال كبدی و كليوی وجود 
دارد. بنحوی كه بيماران با ابتالء شدید كليوی معموال درگيری خفيف 

كبدی داشته و بالعكس. 

روش تشخیص  

تشخيص بر اساس یافته های بالينی و ویژگيهای سونوگرافی كبد و كليه هاست.

درمان  

درمان به صورت عالمتی بوده و درمان قطعی برای این بيماری هنوز مش��خص نش��ده است. نوع درمان بر اساس مشكالت ظاهر 
ش��ده از قبيل كنترل فش��ار خون با داروهای ضد فشار،درمان عفونت ادراری، مسكن ضد درد و درنهایت دیاليز منظم متفاوت است. در 

صورت بروز عالمت های شدید در برخی از موارد ممكن است جراحی نيز نياز باشد. 

مراقبت های الزم  

در نظر گرفتن  دوره های  استراحت  كوتاه  و مكرر در طی  روز مناسب  است  ولی  فعاليت  در حد توان  بالمانع  است . 
از رژیم  غذایی  كم  نمک  و كم  پروتئين  استفاده  نمایيد. 

روزانه  حداقل  8 ليوان  مایعات  بنوشيد. 
به  دليل  محدودیت های  تغذیه ای ، استفاده  از مكمل های  آهن  و مولتی ویتامين  جهت  تأمين  تغذیه  مطلوب  ممكن  است  الزم  

باشد. مكمل های  كلسيم  و ویتامين  D جهت  پيشگيری  از نرمی  استخوان  )استئوپروز( ممكن  است  توصيه  گردد. 
در این  شرایط  به  پزشک  خود مراجعه  نمایيد: 

اگر شما یا یكی  از اعضای  خانواده تان  دارای  عالیم  كليه  پلی كيستيک  باشيد. 
اگر شما یا یكی  از اعضای  خانواده  دارای  عالیم  نارسایی  كليه  باشيد. 

وجود تب  با سایر عالیم  عفونت  
كاهش  ميزان  ادرار

پیش آگهی  

بيماری معموال در دوران شيرخوارگی تظاهر نموده و با مرگ و مير باال در سال اول زندگی همراه است. احتمال بقا تا 15 سالگی 
در بيمارانی كه دوره نوزادی را پشت سر گذرانده اند 80-50% است كه از این ميان 67-56% در سير بيماری نياز به روش های درمانی 

جایگزینی كليه ) دیاليز و پيوند ( پيدا می كنند.
بيماری  پلی كيستيک  كليه  در حال  حاضر غيرقابل  عالج  محسوب  می گردد. مراقبت های  طبی  با درمان كردن  عوارض  بروز كننده  
احتمالی  ممكن  اس��ت  س��رعت  پيش��رفت  آس��يب  كليه  را كاهش  دهند.تحقيقات  علمی  درباره  علل  و درمان این  بيماری  ادامه  دارد كه  

نویدبخش  پيدایش  درمان های  مؤثرتر و نهایتاً عالج  قطعی  بيماری  است . 
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)Polycythemia Vera( پلی سيستمی ورا 
این بيماری  نوعی پرخونی ناشی توليد كنترل نشده گلبول های قرمز خون است كه اغلب با توليد زیاد سایر سلولهای خونی نيز 
همراه می گردد. بيش از یک س��وم افراد از خارش رنج می برند. خارش این افراد بيش��تر با تغيير حرارت و به خصوص دقایقی بعد از 

استحمام است كه معموال تنها تظاهر شایع بيماری است و علتش هم مشخص نيست. 

سایر اسامی 

پلی سيتمی حقيقی 

شیوع و همه گیری شناسی 

در تمام گروههای س��نی بالغين دیده می ش��ود. ش��يوع كلی تخمين زده شده توسط دانشگاه مينه سوتا 1/9 در هر 100000 نفر 
است و این بيماری در مردان شایع تر از زنان است.پلی سيستمی ورا در امریكا نادر است و ميزان شيوع آن 1/6-0/6 در هر 1000000 

نفر است. با افزایش سن شيوع بيماری افزایش یافته بطوری كه باالی 18 سال شيوع بيماری به 18 در 100000 نفر می رسد. 

علت بیماری  

 علت بيماری هنوز ناش��ناخته اس��ت هر چن��د ناهنجاری های كروموزمی غير تصادفی همانن��د تریزومی كروموزم p 20 و p 8 و
 p 9 در حدود 30% بيماران درمان نش��ده اثبات ش��ده است. جهش در یكی از قطعات كروموزم و جایگزینی اسيد آمينه فنيل آالنين 

به جای والين در آنزیم تيروزین كيناز باعث بروز این بيماری می شود. 

عالیم ناشی از بیماری  

برخی بيماران هيچ عالمتی ندارند. س��ایر بيماران ممكن اس��ت دارای هر یک از عالیم زیر باش��ند: خس��تگی ؛ سردرد؛ خواب 
آلودگی؛ منگی خارش یا پرخونی پوست

بزرگی طحال خونریزی بدون توجيه
افزایش فشار خون 

cnx.org
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روش تشخیص 

تشخيص بيماری با آزمایش خون و شمارش سلولهای خونی می باشد. هنگامی كه سلولهای قرمز خون همراه با سلولهای سفيد 
و پالكت ها افزایش یابند تش��خيص واضح می گردد. عمده معيار تش��خيص عبارتند از: افزایش RCM، ميزان اشباع اكسيژن عادی و 

وجود بزرگی طحال. 
هنگامی كه پلی سيس��تمی ورا مش��كوک است. ش��اید افزایش آن از هماتوكریت باالی خون و یا عالیم دیگر و نيز اندازه گيری 

مستقيم از توده سلولهای قرمز خوني در نمونه خون مشخص شود.

درمان  

پلی سيتمی حقيقی عموما یک بيماری تدریجی است كه سير بالينی آن می تواند چندین دهه به طول انجامد. مراحل درمانی بر 
اساس وضعيت هر بيمار متفاوت بوده و به سن بيمار، مدت بيماری، نوع پلی سيتمی، عوارض، و فعاليت بيماری بستگی دارد.- مراحل 
درمانی احتمالی برای حفظ هماتوكریت در نزدیک محدوده طبيعی و جلوگيری از تشكيل لخته یا خونریزی عبارتند از: فصد )گرفتن 
خون اضافی بدن از طریق ورید(؛ درمان رادیوایزوتوپ و دارو درمانی. درمان انتخاب ش��ده بس��تگی به عالیم و پاسخ به درمان دارد. 
در مواردی ممكن اس��ت به بيش از یک نوع درمان نياز باش��د. آسپيرین برای جلوگيری از لخته شدن خون و كاهش احتمالی سكته 

مغزی یا حمله قلبی ممكن است توصيه گردد.

مراقبت های الزم 

 فعاليت منظم بدنی
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پس از درمان، فعاليت های طبيعی خود را هر چه سریعتر از سر بگيرید.
رژیم خاصی نيازی نيست. برای حفظ مایعات بدن در حد مطلوب هر دو ساعت 250 سی سی مایعات بنوشيد.

در این شرایط به پزشک خود مراجعه نمایيد
اگر شما یا یكی از اعضای خانواده تان دارای عالیم پلی سيستمی باشيد.

بروز عالیمی كه نشانه عوارض پلی سيستمی هستند.
اگر دچار عالیم جدید و غيرقابل توجيه شده اید كه ممكن است ناشي از عوارض جانبي داروها باشد.

 پیش آگهی 

  پلی سيس��تمی حقيقی تا به امروز غير قابل عالج اس��ت ولی عالیم آن با درمان قابل كنترل اس��ت و اكثر بيماران در صورت 
كنترل منظم س��لولهای قرمز خون با فصد خون می توانند عمر طوالنی داش��ته باشند. سایر انواع پلی سيستمی با برطرف كردن علت 

زمينه ای قابل درمانند.
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)Ehlers Danlos Syndrome( سندرم اهلردانلوس
این س��ندرم برگرفته از نام دو پزش��ک به نام های “ ادوارد اهلر “ از دانمارک و "هنری الكساندر دانلس”  از فرانسه می باشد كه 
به توضيح این سندرم در  پایان قرن بيستم ميالدی پرداختند. سندرم اهلر دانلس به گروهی از اختالالت ژنتيكی نادر گفته می شود 
كه باعث نقص در سنتز كالژن در انسان می گردد. بسته به اینكه چه نوع موتاسيونی در فرد رخ داده باشد عالئم آن در افراد متفاوت 
خواهد بود. اما عالئم ش��ایع آن شامل: كبود ش��دگی، مفاصل سست و لغزنده، افزایش انعطاف پوست و ضعف بافتی می باشد. شدت 
وخامت این س��ندرم می تواند از خفيف تا تهدید كننده حيات فرد متغير باش��د. این سندرم تا كنون درمان قطعی نداشته است و درمان 

بيشتر جنبه حمایتی برای فرد دارد.

شیوع و همه گیری  شناسی  

ميزان ش��يوع این بيماری از 1 در250000 تا 1 در 50000 در جمعيت عمومی برآورد ش��ده  است. اما مطالعات صورت گرفته در 
مناطق وس��يع تر حاكی از افزایش آمار این بيماری اس��ت و محققان معتقدند گستره این بيماری وسيع تر از آمار برآورد شده می باشد 
چرا كه تنوع این بيماری بيش��تر اس��ت. س��ندرم اهلر دانلوس در تمام قومها و نژادها بين زنان و مردان به نسبت مساوی شایع است. 

هر چند بعضی از انواع آن در بين گروه های خاصی رایج ترند.

علت بیماری  

انواع مختلفی از این س��ندرم بر پایه نوع تغييری اس��ت كه در ژنهای فرد رخ داده اس��ت. مهمترین چالش��ی كه در این سندرم 
وجود دارد، پروتئين های فيبری هستند كه باعث االستيسيته و استحكام بافت همبند ميگردد. این موتاسيون ژنتيكی باعث تغيير در 
عملكرد آنزیمی می گردد كه فقدان آن باعث ضعف و ناپایداری بافت همبند می گردد. بيشترین فرم ابتال به این سندرم در اثر حالتی 
رخ می دهد كه به “الگوی اتوزومال غالب” معروف است. این بدان معناست كه برای ابتال به این سندرم تنها وجود یک كپی از این 
ژن ناقص كافی خواهد بود. در این صورت احتمال 50 درصد وجود دارد كه كودكی به این سندرم مبتال گردد و این ژن جهش یافته 

را به ارث ببرد. 

عالیم ناشی از بیماری  

عالئم و  نشانه های رایج این سندرم عبارتند از: 
انعطاف زیاد و یا شكنندگی پوست

روند غير نرمال ترميم زخم كه بيش از حد معمول زمان الزم دارند
 انعطاف پذیری بيش از حد مفاصل كه دامنه حركتی بيش از حد نرمال خود دارند.

در رفتگی، شانه، هيپ، زانو و انگشتان
ضعف ماهيچه ای

doctorshangout.com doctorshangout.com



145 تسيزب اهل داولسد آيادژور ن )دارسي )ژياناآ   

 تاخير تكامل حركتی
كبود شدگی پوست

مشكالت قلبی و گسيختگی خودبخودی دیواره عروق
سابقه خانوادگی، آنوریسم مغزی و یا كولون

روش تشخیص 

 تش��خيص این س��ندرم بر پایه، یافته های بالينی بيماران و سابقه خانوادگی آنان می باشد. در برخی از انواع این سندرم بيوپسی 
پوست به منظور بررسی تركيبات شيميایی بافتهای همبند مورد استفاده قرار می گيرد. 

تست های ژنتيكی: تست DNA برای انواع كالسيک، عروقی، كيفواسكليوزیس، مورد استفاده قرار می گيرد.
تست ادراری: این تست برای تشخيص فرم كيفواسكليوز موثر خواهد بود. این تست ميزان آنزیمی كه به واسطه بروز این فرم 

از سندرم توليد می شود را اندازه گيری می كند.
بيوپس��ی پوس��ت: در این تس��ت مقداری نمونه پوس��تی گرفته و در زیر ميكروسكپ مورد بررس��ی قرار می گيرد. این تست به 

تشخيص ناهنجاریهایی در ساختار فيبری پوست مفيد خواهد بود. 
اولتراسوند قلبی: بررسی به منظور تشخيص پروالپس ميترال 

درمان 

 با توجه به این مطلب كه بروز این س��ندرم به علت موتاس��يون ژنی می باشد بنابراین درمان قطعی برای این سندرم وجود ندارد 
و درمان بيش��تر به تس��كين عالئم و عوارض ناشی از این س��ندرم می پردازد. یكی از مهمترین اقدامات درمانی در این افراد، آموزش 
ش��يوه های خود مراقبتی به منظور پيش��گيری از در رفتگی های ناخواس��ته و آسيب و یا كبودی می باش��د. با توجه به این مطلب كه 

درگيری ارگانها در این سندرم بسيار متغير و وسيع می باشد، تيم درمانی نيز متشكل از متخصصان مختلف خواهد بود.
مالحظات جراحی:  اگر فردی مجبور به جراحی می باش��د باید  پزش��ک خود را درباره ابتال به این س��ندرم  آگاه س��ازد. پزشک 
ممكن اس��ت بجای اس��تفاده از بخيه در هنگام بستن انسزیون از چسب های بافتی بدین منظور استفاده نماید. مدیریت درد: اگر فرد 
به دردهای مزمن مفصلی دچار باشد، بهتر است از یک پزشک به منظور مدیریت بهتر درد بهره ببرد. كه این امر شامل گزینه های ؛ 
استفاده از مسكن، درمانهای جسمی و یا تركيبی از این دو می باشد. در فيزیكال تراپی ؛ فرد متخصص ممكن است برنامه فعاليتی را 
تنظيم نماید كه، باعث تقویت ماهيچه ها گردد كه خود این امر به ثبات بيشتر مفاصل كمک خواهد كرد. افراد مبتال به این سندرم 

باید توجه داشته باشند كه از انجام هر گونه فعاليتی كه منجر به ایجاد فشار بر روی مفاصل سست گردد خودداری نمایند. 

مراقبت های الزم  

چون این س��ندرم ناش��ی از موتاسيون ژنی می باشد و قابل توارث نيز است، اگر در خانواده ای سابقه وجود این سندرم وجود دارد 
بهتر اس��ت قبل از بچه دار ش��دن مشاوره ژنتيكی انجام دهند. با مشاوره ژنتيكی، ریسک ابتالی به این سندرم در نسل بعد و ميزان 

بروز آن در جنين تعيين می گردد.

 پیش آگهی 

پيش آگهی برای افراد مبتال به سندرم اهلر دانلوس 
بس��تگی به نوع س��ندرم تشخيص داده ش��ده دارد.حتی 
نشانه های س��ندرم اهلر دانلوس از نظر شدت و عوارض 
آن از نوع��ی ب��ه نوع دیگر متفاوت اس��ت. برخی از افراد 
عالئم قابل چش��م پوشی دارند در حالی كه این عالئم در 
عده ای دیگر به اندازه ای اس��ت ك��ه زندگی روزانه آنها 
را محدود كرده اس��ت.متحرک بودن شدید مفاصل درد و 
morphopedics.wikidot.comتغيير شكل ستون فقرات ممكن است تحرک فرد مبتال را 
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محدود كند. بسياری از مبتالیان طول عمر طبيعی دارند ولی در كسانی كه مشكل عروق خونی دارند خطر عوارض كشنده افزایش 
می یابد. 
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                                                                                                                                                              )Turner Syndrome( سندرم ترنر
یک ناهنجاری كروموزومی است كه در سال 1938 توسط هنری ترنر )Henry Turner( كشف شد. در این بيماری فقط نوزادن 
دختر كه به جای داشتن دو كروموزوم جنسی X تنها یک كروموزوم X یا دو كروموزومی كه یكی از آنها ناقص است متولد می شوند. 
تقریبا 1 طفل از 2500 طفل همراه با این بيماری تولد ميش��ود. س��ندرم ترنر ش��ایعترین اختالل كروموزومی در انسان است. نوزادان 
دچار س��ندرم ترنر در مع��رض خطر باالیی برای مرگ در دوران نوزادی قرار دارند، بطوریك��ه 98% از تمام جنين های مبتال به این 

سندرم بطور خودبخود سقط می شوند. در صورت زنده ماندن زنان مبتال اغلب كوتاه قد و نازا بوده، آمنوره اوليه دارند.

شیوع و همه گیری شناسی  

این بيماری در ایاالت متحده 1 مورد در هر 2500-2000 تولد مش��اهده می ش��ود یعنی حدود 800 مورد جدید تش��خيصی در 
س��ال. در ایالت متحده در 80-75% موارد تک كروموزوم X از تخم مادر به جنين منتقل و اس��پرم پدر كه با تخم لقاح می یابد فاقد 

كروموزوم جنسی است.
صرفا تعداد كمی بارداری در بين آن دس��ته از مبتالیان به TS كه بطور خودبخود خونریزی قاعدگی داش��ته اند، گزارش ش��ده 
است. 1/3 فرزندان حاصله، دچار ناهنجاریهای مادرزادی مانند بيماری مادرزادی قلب، سندرم داون و ستون فقرات دو شاخه بوده اند. 

علت بیماری 

س��ندرم ترنر، اختاللی اس��ت كه در تمام نژادها دیده می شود و ناش��ی از فقدان كامل یا نسبی كروموزوم x دوم در خانمهاست 
مونوزومی برای كروموزوم x بر اثر ناتوانی در گنجاندن یک كروموزوم x در یكی از گامتها یا از دس��ت رفتن یک كروموزوم جنس��ی 

از گامت یا مراحل اوليه رویانی ایجاد می شود. 
علت بروز س��ندرم ترنر، رخداد “عدم انفصال” اس��ت. در طی تقسيم ميتوز در هر والد رویداد عدم انفصال كروموزوم رخ داده كه 
طی آن گامت یا اووسيت یا اسپرماتوسيت نه كروموزوم ایكس و نه كروموزوم y دارند. حال اگر این گامت ها با گامت والد دیگر لقاح 

یابد )كروموزوم نرمال دارد(. رویان تشكيل شده دارای 45 كروموزوم بوده و مونوزومی رخ می دهد.

عالیم ناشی از بیماری   

 ای��ن افراد ظاهر كام��ال زنانه دارند و با عدم وجود تخمدان  )gonadal dysgenesis(و قد كوتاه مش��خص می ش��وند. بيماران 
اغلب به س��ایر ناهنجاری های مادرزادی مانند مش��كالت آئورت، انسداد شریان ریوی، ناهنجاری های كليوی، عقب ماندگی ذهنی و 

مشكالت شنوایی مبتال هستند. سایر عالیم بيماری عبارتند از : 

haiticoramdeo.blogspot.com medscape.org
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 وجود بخشی پرده مانند در قسمت پوست بين گردن و شانه 
خط رویش موی پایين در پشت سر

 شكل غير عادی چشمها از جمله افتادگی پلک
 اِِدم لنفاوی اندام ها 

نا هنجاری های اسكلتی
سينه پهن و فاصله بيش از حد نوک پستان ها.

تمام بيماران مبتال به TS، كوتاه قد می باشند و بيش از 90 درصد آنها دیس ژنی تخمدان دارند. افراد دچار اختالل هوشی، معموال 
واجد نوعی اختالل ساختمانی كروموزوم x هستند. از نظر اجتماعی، مبتالیان به TS معموال خجالتی و منزوی هستند.

روش تشخیص 

در نيمی از موارد تش��خيص در ماههای اول زندگی به وس��يله مش��خصات فيزیكی صورت ميگيرد. در س��ایر بيماران در دوران 
نوجوانی به علت رشد پایين تر از حد نرمال یا عدم رسيدن به بلوغ صورت می گيرد.

زمانی كه پزشک به سندرم ترنر مشكوک می شود ميتواند با انجام كاریو تایپ )آناليز كروموزوم( تشخيص را به طورقطعی تایيد 
كند. سندرم ترنر می تواند در طول حاملگی به وسيله CVS یا آمينيو سنتز )نمونه گيری از مایع رحمی ( مشخص شود.

تش��خيص این س��ندرم قبل از تولد جنين به واسطه آمينوسنتز امكان پذیر است و حتی ناهنجاریهای قلبی و كليوی نيز با انجام 
س��ونوگرافی مش��هود می گردد. اما این س��ندرم معموال در ابتدای تولد و یا هنگاميكه انتظار می رود كه بلوغ رخ داده باشد، تشخيص 

داده می شود. 
اگر كودک دارای چندین نش��انه از س��ندرم ترنر باشد، آزمایش خون صورت گرفته و كاریوتيپ صورت می گيرد. این تست تعداد 
كروموزومهای فرد را شمارش كرده و هر گونه تغيير شكل ناهنجار و یا فقدان هر بخش از كروموزوم را تشخيص می دهد. در برخی 
موارد هيچ گونه عالئم بالينی در ابتدای تولد مشهود نمی باشد و این امر تا رسيدن به زمان بلوغ دختر به تعویق می افتد. با این حال 
مهم است كه این سندرم زودتر تشخيص داده شود تا هر چه زودتر درمانهای هورمونی الزم صورت گيرد. تشخيص زودرس و درمان 
به پيشگيری از سایر مشكالت بخصوص عوارض مزمن از قبيل استئوپورز و دیابت كمک خواهد كرد. استفاده متناوب از اولتراسوند 

می تواند در تعيين بيماری به وسيله نشانه های فيزیكی قبل از تولد كمک نماید. 

درمان  

تزری��ق هورمون رش��د اگر به موقع انجام ش��ود، می تواند با افزایش رش��د، حداكثر قد در دوران بل��وغ را افزایش دهد. درمان با 
اس��تروژن معمواًل در سنين 12 یا 13 س��ال آغاز می شود و می تواند در بروز خصوصيات ثانویه جنسی موثر باشد اما نمی تواند موجب 
درمان نازایی ش��ود. امروزه به زنان مبتال به TS كمک می كنند كه باردار ش��وند. به این ترتيب كه یک تخمک اهدایی بارور ش��ده را 
پرورش داده و رویان را در رحم بيمار ترنری جاس��ازی می كنند. به كمک هورمون درمانی، این زن می تواند جنين آزمایش��گاهی را 

حفظ نموده و زایمان كند.

مراقبت های الزم   

بس��يار ضروری اس��ت كه دختر خود را برای معالجه به نزد پزش��ک خانوادگی و یا متخصص اطفال برده و او را تحت معاینه و 
مداوا قرار دهيد. زیرا كه پزش��ک او در طول زندگی بيمار هماهنگی الزم برای انجام س��ایر خدمات را در ميان تعدادی از متخصصان 
به وجود می آورد.معاینات منظم پيشرفت های قابل توجهی در كيفيت و طول عمر زنان مبتال به سندرم را به وجود آورده است.عادات 
زندگی س��الم، حفظ وزن مناس��ب و ورزش منظم در طول زندگی مهم هستند. در طول این دوره مشاوره با متخصص قلب و حصول 

اطمينان از سالمت بافت قلبي و فعاليت آن اهميت دارد.

 پیش آگهی  

این ناهنجاری كروموزومی با مشكالت و عوارض بسياری همراه است عالوه بر فقدان بلوغ جنسی اگر نقص قلبی شدیدی برای 
نوزاد مبتال به سندرم ترنر حادث نشده باشد بسياری از دختران مبتال تا دوران بزرگسالی زنده می مانند. در حدود 2 تا 5 درصد زنان 
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مبتال به این سندرم، دارای مشكالت تخمدانی هستند. مبتالیان به این سندرم ممكن است در آینده از عوارضی مانند ناهنجاری های 
كليه، فشار خون باال، چاقی، دیابت، كاتاراكت، آرتریت و اسكليوزیس رنج ببرند.
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  )Sarcoidosis( سارکوئيدوز
س��اركوئيدوز، بيماریی است كه قس��مت های متعددی از بدن را درگير می كند. این بيماری یک اختالل مولتی سيستم با منشاء 
نامعلوم می باش��د و توس��ط التهاب گرانولوماتوز غيركازفيه )Noncaseating Granuloma( در محل های درگيری مشخص می گردد. 
خس��تگی و كاهش وزن و فقدان انرژی، جزو عالیم عمومی این بيماری اس��ت. اما بيماری روی قلب، سيستم تنفسی، پوست، چشم 

و كبد و طحال هم اثر می گذارد.

شیوع و همه گیری شناسی 

این بيماری یک بيماری التهابی سيستميک است كه به علت نامشخص ایجاد می گردد در سراسر دنيا از هر 100000 نفر20 نفر 
به ساركوئيدوز مبتال می شود و این در حالی است كه ژاپنی ها بخصوص، زنان ژاپنی درسنين باالی40 سال نسبت به سایر جمعيت 
دنيا ریسک ابتال به ساركوئيدوز و بخصوص ساركوئيدوز قلبی دارند. عمومی ترین تظاهرات آن در 80% موارد ریوی است اما می تواند 
با درگيری س��ایر ارگانها مانند پوس��ت، غدد پاروتيد، طحال، كبد، درگيری سيستم اعصاب مركزی، استخوان و یووئيت، غدد لنفاوی 
و قلب نيز تظاهر یابد. در 50% بيماران مبتال به ساركوئيدوز درگيری قلب نيز دیده شده است. زنان قدری بيش از مردان مبتال می 
شوند. تخمين زده می شود شيوع آن در محدوده 1 تا40 مورد در هر 100000 نفر باشد ميزان شيوع ساالنه تنظيم شده براساس سن 

35/5 مورد در هر 100000 نفر برای آفریقایی آمریكایيها و 10/9 در هر 100000 مورد برای سفيدپوستان است.

عالیم ناشی از بیماری 

درگيری موضعی قلب یكی از ش��دیدترین تظاهرات س��اركوئيدوز بوده و ممكن است سبب تهدید زندگی فرد ومرگ وی گردد. 
عالئم بالينی س��اركوئيدوز قلبی بس��تگی به محل و وسعت ضایعات التهابی گرنولوماتو دارد و می تواند با تظاهرات آریتمی، اختالالت 

هدایتی و نارسایی احتقانی قلب خود را نشان دهد.
س��اركوئيدوز یک بيماری سيس��تميک اس��ت كه با ایجاد گرانولوم های بدون كازئوم به علت یا به عللی كه هنوز دقيقا ش��ناخته 
نشده اند، مشخص می شود. به این جهت، برخالف بيماری هایی كه منشاء آنها معلوم است، در تعریف آن با اشكال روبه رو می شویم. 
انجمن بيماری های ریه آمریكا همراه با انجمن بيماری های ریه اروپا و انجمن جهانی س��اركوئيدوز تعریف توصيفی زیر را پيش��نهاد 
كرده اند. س��اركوئيدوز یک اختالل چند ارگاني سيس��تم به علت )یا علل( ناشناخته است. معموال جوانان یا بالغين ميان سال را مبتال 
می كند و غالبا با لنفادنوپاتی در ناف ریتين و انفيلتراس��يون در ریه و ضایعات پوس��ت و چشم تظاهر می كند. كبد، طحال، غدد لنفی، 

غدد بزاق، قلب، سيستم عصبی، عضالت، استخوان ها و سایر اعضاء نيز ممكن است مبتال شوند.
آغاز س��اركوئيدوز ممكن اس��ت به صورت حاد و آشكار و یا نهفته و با تظاهرات خفيف همراه باشد. شكل حاد با عالیم عمومی 
و موضعی شدید بروز می كند و سير آن معموال كوتاه تر )چند ماه یا حدود  یک سال( است و خود به خود با درمان به طرف بهبود و 

ضایعات و یا به طرف ازمان تثبيت می رود
یافته ه��ای بالينی دیگر ش��امل كاهش حج��م اجبار بازدمی، 
ظرفي��ت حيات��ی، و ظرفيت انتظار هس��تند. آنمی، لنفوس��يتوپنی، 
باالرفتن ميزان رس��وب اریتروس��يت، افزایش تست های عملكرد 
كبدی، هایپركلس��می، و نفروپاتی هایپركلسميک نيز از یافته های 

معمول هستند.
غ��دد لنفاوی آنها ممكن اس��ت متورم ش��ده و ش��ما متوجه 
توده هایی در زیر بازو، در گردن و یا در كش��اله ران شوید. پزشک 
ممكن است متوجه تورم غدد لنفاوی در ناحيه قفسه سينه در زمان 

مشاهده عكس قفسه سينه شما بشود. 
پوس��ت: ش��ما ممكن اس��ت توده های كوچكی را درست در 
زیر پوس��تتان حبس كنيد. همچنين ممكن اس��ت یک راش )لكه( 

ارغوانی رنگ و برجس��ته بر روی بينی، گونه ها، چانه و گوشها ایجاد 
http://dermatlas.med.jhmi.edu
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ش��ود. به این لكه، lupus  pernio گفته می ش��ود.اریتم نودوزا نيز حالتی است كه باعث ایجاد توده های قرمز و گردی اغلب در ساق 
پا می شود. این مساله ممكن است در واقع شروع بيماری ساركوئيدوز باشد و شایعترین نوع ضایعات پوستی در ساركوئيدوز می باشد.

چش��مها: س��اركوئيدوز می تواند باعث التهاب چش��مها و در نتيجه تاثير بر روی دید شما شود. چش��مها معموال قرمز و دردناک 
می شوند. اگر شما مبتال به ساركوئيدوز هستيد و عالیم چشمی در شما بروز كرد، حتما به پزشک مراجعه كنيد

قلب: س��اركوئيدوز باعث كند ش��دن كار قلب و یا منظم شدن ان می شود. آس��يب به ریه ها كه به علت ساركوئيدوز ایجاد شده 
می تواند تغييراتی در س��مت راس��ت قلب ایجاد كرده و آن را بزرگ نماید. این مس��اله می تواند در صورت عدم درمان باعث نارسایی 
سمت چپ قلب نيز شود. معموال ساركوئيدوز باعث بزرگی قلب می شود كه به آن كاردیوميوپاتی می گویند. این مساله به این معناست 

كه قلب شما نمی تواند مثل قبل، قوی و موثر كار كند و به همين علت شما دچار تنگی نفس می شوید. 
اعصاب: سيستم عصبی شما ممكن است به چندین روش در ساركوئيدوز درگير می شود. این بيماری می تواند باعث بروز سردرد، 
مشكل در بلع، افتادگی صورت، نوعی مننژیت و مشكالت بينایی و شنوایی گردد. همچنين ممكن است بی حسی، احساس مورمور 

كردن و خواب رفتگی در صورت، دستها و پاهای شما ایجاد شود. در موارد نادر حتی ممكن است تشنج و یا سكته نيز بروز كند.
كليه ها:  ساركوئيدوز تاثير زیادی بر روی كليه ها دارد. 

انسداد مجاری اشک و ضایعات آن باعث اشک ریزش می شود. بيمار ممكن است از آنوسمی شكایت داشته باشد.
عوارض ناشی از این بيماری شامل 

عفونت قارچی ریه
آب سياه و كوری چشم )به ندرت(

سنگ كليه به علت افزایش كلسيم خون و یا ادرار
پوكی استخوان و دیگر عوارض ناشی از مصرف كورتيكواستروئيدها برای مدت زمان طوالنی

پرفشاری خون ریوی
ناباروری در مردان

علت بیماری 

در حالی كه علت س��اركوئيدوز مش��خص نيست، عوامل ژنتيكی، عفونی و محيطی ممكن اس��ت در بروز بيماری دخالت داشته 
باش��ند. ویروس اپشتن بار، كوكس��اكیB، پروپيونه باكتریوم آكنه، گونه های مایكوباكتریوم، آلومينيوم، زیركونيوم، خاک رس و گرده 

درخت كاج همگی مثال هایی از عوامل مسبب این بيماری هستند

روش تشخیص بیماری 

چون علت ساركوئيدوز نامشخص است لذا بيماری وقتی كه یافته های بالينی و رادیولوژیک منطبق با آن همراه با مدارک بافت 
شناسی كه نشانه گرانولوم غير كازفيه در بيشتر از یک ارگان وجود داشته باشد به صورت مطمئنی تائيد ميگردد مشروط به اینكه علل 

dermatlas.med.jhmi.eduwww.dermis.net
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شناخته شده دیگری كه سبب بيماری گرانولوماتوز می گردند یافت نگردد. تشخيص با مشاهدۀ رادیوگرافی غيرطبيعی قفسۀ صدری 
و یا افزایش آنزیم مبدل آنژیوتانس��ين، ليزوزیم یا كلسيم سرم تائيد می شود. چهار هدف بررسی تشخيصی برای بيماران ساركوئيدوز 
عبارتند از 1(  تایيد هيس��تولوژیكی بيماری، 2( ارزیابی وس��عت و ش��دت درگيری عضو، 3( ارزیابی این مس��ئله كه آیا بيماری ثابت 
است یا احتمال پيشرفت دارد، 4( تشخيص این كه درمان برای بيمار مفيد خواهد بود یا نه. مطالعات ابتدایی شامل سابقه و آزمایش 

فيزیكی، آزمون های عملكرد ریوی، شمارش كامل سلولهاي خونی، خصوصيات شيميایی سرم، و تست پوستی توبركولين هستند.
برای اثبات تش��خيص س��اركوئيدوز باید یافته های بالينی و رادیولوژیک با مدرک بافتی یعنی گرانولم های متشكل از سلول های 
اپی تليوئيد بدون كازئوم همراه باشند. عالیم بالينی ساركوئيدوز ممكن است بسته به نژاد بيمار و مزمن بودن بيماری، محل، وسعت 

درگيری عضو، و فعاليت گرانولوم به شيوه های مختلفی بروز كند.
عالیم غير اختصاصی از قبيل تب، خستگی، ناخوشی و كاهش وزن ممكن است در یک سوم بيماران مبتال به ساركوئيدوز رخ 

دهد. 

درمان 

برای بس��ياری از بيماران، درمان سيستميک ضروری نيست و تصميم برای درمان سيستميک بين مراكز درمانی مختلف است، 
كورتيكواستروئيدها تكيه گاه اصلی درمان هستند اما دوز مناسب آن ها مشخص نيست. كورتيكو استروئيدها عالیم را تخفيف می دهند 
و از تش��كيل گرانولوم ها جلوگيری و ميزان آنزیم آنژیوتانس��ين كانورتينگ را به حال طبيعی درمی آورند. كورتيكواس��تروئيدها درمان 
اصلی بيماری بوده و در افرادی كه تهدید به نارس��ائی عضوی هس��تند یا بيماری در حال پيش��رفت دارند مورد استفاده قرار می گيرد. 
درمان با كورتيكواس��تروئيدها ممكن اس��ت در ابتدا مؤثر باش��د، اما عود شایع اس��ت. درمان طوالنی مدت، استفاده از متوتركسات یا 

آزاتيوپرین را ایجاب می كند. درمان با كورتيكواس��تروئيدها ممكن اس��ت در 
ابتدا مؤثر باشد، اما عود شایع است. درمان طوالنی مدت، استفاده از داروهای 

دیگری از جمله متوتركسات یا آزاتيوپرین را ایجاب می كند.

healthcentral.com webeye.ophth.uiowa.edu

محل فروانی و عالیم ساركوئيد
عالمی و نشانه هادرصد فراوانیمحل درگيری

سرفه خشک، تنگی نفس، لنفادنوپاتی دو طرفه دهانه ریه90ریه
هپاتواسپلنومگالی، عملكرد غير طبيعی كبد80-50كبد / اطفال

التهاب مشيميه، التهاب عنبيه، ترس از نور، خشكی چشم50چشم ها
ضایعات استئوليتيک، استئوپنی، پوكی استخوان40استخوان و مغز استخوان

پالک های سفت و ارغوانی، اریتم نودوزوم25پوست
آریتمی قلبی، نارسایی احتقانی قلب، فلج عصب صورتی10-5قلب/سيستم اعصاب مركزی

التهاب غده پاروتيد، التهاب رنگينه چشم و پاروتيد، فلج صورت6-4غده پاروتيد
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پیش آگهی 

سير و پيش آگهی این بيماری با چگونگی آغاز و وسعت آن مطابقت دارد. آغاز حاد با اریتماندوزوم یا لنفادنوپاتی ناف ریتين بدون 
عالمت، حاكی از محدود ش��دن خود به خود آن اس��ت اما چنانچه آغاز آن نهفته باشد و به ویژه اگر چند عضو غير از ریه مبتال شوند 

به فيبروز ریه و فيبروز اعضا منجر خواهد شد. سير بالينی بسيار متغير بوده و ميزان مرگ و مير از 1 تا 5 درصد می باشد. 

مراقبت های الزم 

در معرض گرد و غبار و مواد شيميایی كه ممكن است به ریه ها آسيب برسانند، قرار نگيرید.
رژیم متعادل داشته باشيد. به مقدار زیاد ميوه جات و سبزیجات و غالت را مصرف كنيد.

روزانه 8 تا 10 ليوان آب مصرف كنيد.
6 تا 8 ساعت در شب بخوابيد.

مرتب ورزش كنيد.
وزن خود را متعادل كنيد.

مصرف زنجبيل و روزماری مفيد است.
برای كاهش استرس می توانيد از ویتامين های گروه B استفاده كنيد.

ماساژ گرمایی نيز برای این بيماران خوب است.
ماساژ با روغن های تسكين دهنده مثل روغن روزماری، كاج و یا اكاليپتوس

بيماران مبتال به ساركوئيدوز نباید در معرض گرد و غبار و مواد شيميایی كه ممكن است به ریه ها آسيب برسانند، قرار بگيرند. 
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   )Scleroderma( اسکلرودرمي 
اس��كلرودرمی یک بيماری نادر و پيش��رونده اس��ت كه باعث س��فت شدن و سختی پوس��ت و بافت های همبند  رشته هایی كه 
چارچوب و تكيه گاهی برای بدن ایجاد می كنند می شود.اس��كلرودرمی اغلب با بروز چندین لكه خش��كی بر روی پوس��ت دست ها یا 
صورت آغاز می ش��ود و به تدریج ضخيم تر و س��خت تر می ش��ود در واقع نام این بيماری در لغت به معنای )پوست سخت( است. این 
بيماری می تواند پوست، مفاصل، دستگاه گوارش و به خصوص مری، قلب، كليه ها، ریه ها، عروق خونی و انگشتان دست و پا را مبتال 
كند. اس��كلرودرمی یكی از زیر گروه های بيماری آرتروز اس��ت كه اختالالت بافت همبند ناميده می ش��ود اسكلرودرمی یک اختالل 
واگيردار یا سرطان زا نيست اما به ميزان قابل توجهی موجب كاهش اعتماد به نفس و ناتوانی در انجام فعاليت های روزانه در فرد بيمار 
می شود. بيماری اسكلرودرمی )Scleroderma( یک بيماری بافت همبند است كه شامل تغييرات در پوست، عروق خونی، عضالت و 
اعضای داخلی می باشد. این بيماری به صورت خودایمنی بوده و سيستم ایمنی بدن به اشتباه، به بافت های سالم بدن حمله كرده و 
آنها را از بين می برد اس��كلرودرمی  یک  بيماری  منتش��ر بافت  همبند است كه  در آن  پوست و سایر قسمت های  بدن  به  تدریج  تحليل  
رفته ، ضخيم  ش��ده  و س��فت  می گردند. این  بيماری  می تواند پوس��ت ، مفاصل ؛ دستگاه  گوارش  و به خصوص  مری، قلب، كليه ها، ریه 
ها، عروق  خونی ، انگش��تان  دست  و پا را درگير س��ازد. اسكلرودرمی به 2 نوع موضعی و منتشر طبقه بندی می شود. در اسكلرودرمی 

موضعی فقط درگيری پوستی و در نوع منتشر همانطور كه از اسم آن مشخص است درگيری قسمتهای مختلف بدن است.

شیوع و همه گیری شناسی 

اسكلرودرمی در سنين بزرگسالی هم در مردان و هم در زنان مشاهده می شود اما در زنان در سنين بين 30 تا 50 سالگی شایعتر 
اس��ت. همچنين این بيماری در بين افراد بزرگس��ال شایعتر از كودكان است. این  اختالل  در بزرگساالن  از هر دو جنس  دیده  می شود 
ولی  در خانم های  سنين  50-30 سال  شایعتر است. بيماری ممكن است در بين افراد خانواده شایع شود اما در اكثر موارد بدون هيچ 

سابقه شناخته شده در بين اعضای خانواده این بيماری بروز می كند.
وقوع اس��كلرودرمی در دوران كودكی نادر اس��ت، اما بعداً به سرعت شيوع آن افزایش می یابد تا در حوالی 30 سالگی به حداكثر 
می رس��د و همچن��ان ش��يوع آن تا دهه چهارم عمر باال می ماند و س��پس س��ریعًا كاهش می یابد به طوری كه ای��ن بيماری پس از 

60 س��ال، به ندرت رخ می دهد. به دلي��ل فاكتورهای هورمونی و 
سيس��تم ایمنی بروز اسكلرودرمی در زنان 2 تا3 برابر مردان است. 
معمواًل این بيماری در طبقات اجتماعی- اقتصادی باال بيشتر دیده 
می ش��ود. تعداد زنان مبتال بيش��تر از مردان اس��ت اما بيماری در 
مردان با ش��دت بيشتری بروز می كند و این را به اثر هورمون هایی 
نظير اس��تروژن و پروژسترون نسبت می دهند. طبق آمارها در دنيا 
نس��بت ابتالی زنان به مردان دو به یک اس��ت اما در ایران سه به 
یک مي باشد. بيماران مبتال به اسكلرودرمی می توانند ازدواج كنند 
و در زن��ان حاملگی تداخلی با این بيماری ندارد. نس��بت درگيری 
زن��ان به مردان 4 به 1 اس��ت. و 83% بيماران كمتر از 25 س��ال 
هس��تند. ضربه می تواند باعث ایجاد ضایعه در محل ش��ود. بيشتر 
ضایعات اندام را درگير می كند س��فتی مفاص��ل در 56% بيماران 
دیده می ش��ود. بيم��اران با ضایع��ات فعال برای 3-2 س��ال زنده 

می ماند.

علت بیماری 

عل��ت ای��ن اختالل ناش��ناخته اس��ت اما ممكن اس��ت یک 
بيماری خود ایمنی باش��د. در این حالت بافت همبند كه چارچوب 
http://en.wikipedia.orgو تكيه گاهی برای بافت ها و عروق خونی اس��ت، ضخيم، سفت و 
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غيرقابل انعطاف می شوند. در افراد مبتال به این بيماری، ماده ای به نام كالژن در پوست و دیگر اعضا ساخته و جمع می شود. علت 
اصلی  اسكلرودرمی ناشناخته است اما بطور كلی چند عامل ممكن است در بروز آن نقش داشته باشند.

فعاليت غيرطبيعی سيس��تم ایمنی با فعاليت التهابی: كه در آن سيس��تم ایمنی فعاليت فيبروبالست را تحریک می كند تا كالژن 
زیاد توليد كند، كه با زیاد شدن كالژن بافت همبند ضخيمی در پوست و اعضای داخلی ایجاد می شود.

ژنتيک: ممكن است برخی ژنها در بروز آن مؤثر باشند ولی قابل توارث از والدین به فرزندان نيست.
هورمون: ميزان ش��يوع این بيماری در زنان بيش��تر از مردان است كه این ممكن است نقش عوامل هورمونی را نشان دهد، اما 

هنوز به اثبات نرسيده است. 
برخورد با یكسری مواد خاص مثل تركيبات سيليكاتی در كسانيكه سينه هایی با تركيبات سيليكاتی می كارند ایجاد می شود. 

عالیم ناشی از بیماری 

نشانه های پوستی
تورم انگشتان 

ضخيم شدن پوست

سندرم تونل مچ دست

 مش��كالت گوارش��ی: تظاهرات گوارشی از علل مهم ناتوانی است كه ممكن است تمام مناطق گوارشی درگير شوند و در %80 
بيم��اران ب��ه وجود می آید. ایجاد عارضه در مری و روده باعث آتروفی ماهيچه صاف و تأثير بر 2/3 تحتانی آن می ش��ود كه حركات 

پریستاليتسم نداریم و فشار دریچه  LESكاهش می یابد. جدار مری نازک و آتروفيک می شود.
 ممكن است ناحيه فيبروز تكه تكه باشد و بيماران معمواًل با دیسفاژی در بلع نسبت به جامدات مراجعه كنند.

 درد مفاصل:كه ابتدای بيماری درد والتهاب مفاصل و به تدریج سفت شدن آن را داریم.
عوارض قلبی و كليوی: تنگی نفس، تپش قلب، ورم عمومی، فشار خون باال و.. .

ش��ایعترین عالئم این بيماری عبارت از س��فت  و ضخيم  شدن ، خش��كی  و كرختی پوست، اختالل  در گردش  خون و زخم  شدن  
نوک  انگشتان ، دشواری  در بلع ، اختالل  در جذب  غذا، نفخ  پس  از غذا خوردن ، كاهش  وزن ، سوزش  سردل  و احساس  ماندن  غذا در 
پشت  جناغ، سفت  و ضخيم  شدن  پوست به  خصوص  در ناحيه  صورت  كه  باعث  از دست  رفتن  نرمی  و انعطاف پذیری  آن  می شود، درد 
عضالنی ، ضعف  و خس��تگی ، درد، خش��كی  و تورم  مفاصل و كم خونی  هستند. در این بيماری عالوه بر سفت و سخت شدن پوست، 

این بافت حالت انعطاف پذیری خود را از دست می دهد و به دليل كشيدگی در روی استخوان های مهم پوست براق می شود.
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عالئم این بيماری بيش��تر به صورت جلدی می باش��د كه باعث ایجاد زخم های پوس��تی و س��فتی پوست می شود. این سفتی به 
تدریج پيش��رفت كرده و س��پس تغيير رنگ یافته كه به صورت تيره شدن رنگ پوس��ت تظاهر می یابد. ؛ چين های عمودی دور لب 
افزایش می یابد و باز شدن دهان دچار مشكل می شود و به همين خاطر، بهداشت دهان و دندان نيز دچار اشكال می گردد. به غير از 

این ها عالئم  پوستی، گوارشی، كليوی، ریوی، قلبی، عالئم مفصلی و عضالنی نيز ایجاد می شود كه توضيحات آن قبال داده شد

روش تشخیص 

برای تش��خيص این بيماری اغلب از انجام آزمایش خون جهت شناس��ایی كم خونی و اندازه گيری پادتن ها، آزمایش ادرار برای 
شناس��ایی گلبول های قرمز در ادرار استفاده مي ش��ود. تهيه نوار قلب، رادیوگرافی از دست ها، مری و قفسه سينه، آزمایش از عملكرد 

ریه و نمونه برداری از پوست نيز كمک كننده خواهد بود.
تش��خيص این بيماری بيش��تر بر اس��اس معاینات بالينی می باش��د. یک معاینه بالينی دقيق به طور كامل بيماری را مش��خص 
می كند. نمونه برداری از پوس��ت ارزش زیادی برای تش��خيص ندارد، البته این كار یک راه عملی برای تشخيص محسوب می شود؛ 
ولی تشخيص قطعی با معاینه بالينی هم امكان پذیر می باشد و وقتی كه در بيماری عالئم مشخص سفتی پوست و نشانۀ رینود نيز 

دیده می شود، تشخيص بالينی قطعی می گردد و نيازی به بقيه ی مراحل مانند نمونه داری نمی باشد.
البته از نظر آزمایش��گاهی نيز یک س��ری عالئم وجود دارد. در این افراد فاكتور التهاب خون و س��رعت رسوب گلبول های قرمز 
خون باال می رود و ممكن اس��ت كم خونی داش��ته باش��ند و یا پروتئين های فاز حاد در آن ها مثبت باش��د و آنتی بادی هایی در خون 

ظاهر گردد كه برای تشخيص می توانيم از آن ها استفاده كنيم.

درمان 

بطور كلی برای درمان اس��كلرودرمی سيس��تميک از داروهای س��ركوبگر ایمنی مانند متوتروكسات و داروهای شيمی درمانی و 
كورتيكواستروئيد استفاده می كنند.

برای درمان مش��كالت پوس��تی باید به طور مكرر از كرم و لوسيون حاوی روغن استفاده كرد به دليل اینكه افزایش كالژن در 
پوس��ت موجب از بين رفتن غدد عرق و چربی می ش��ود پس در نتيجه همواره باید از روش��ي استفاده كرد كه موجب مرطوب ماندن 

پوست شود مثل استفاده از دستگاه های مرطوب كننده ی هوا و.. .
درمان مش��كل گوارش��ی:درمان آن مانند ریفالكس اس��ت كه باید از غذا در نوبتهای بيش��تر و مقدار كمتر اس��تفاده كرد.برای 
جلوگيری از برگش��ت غذا نباید بعد از غذا خوابيد،باالتر قرار گرفتن س��ر نس��بت به بدن هنگام اس��تراحت از دیگر روش های درمانئ 

اسكلرو درمی است.
برای درمان سوزش سردل می توان از آنتی اسيدها استفاده كردواز مصرف الكل و كافئين پرهيز نمود.
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برای بهبود اختالل حركتی ش��دید می توان از داروهای پروكينتيک مثل متوكلوپراميد و اریترومایس��ين استفاده كرد.اگر افزایش 
رش��د باكتری ها را داش��ته باشيم می توان با تجویز آنتی بيوتيک، بهبود بخشيد در درگيری پيشرفته روده كوچک، دادن مكمل آهن، 

كلسيم و ویتامين محلول در چربی ممكن است الزم باشد.

مراقبت های الزم 

به این افراد توصيه می شود، به دليل عدم خون رسانی از طریق عروق شان، و ایجاد اسپاسم؛ بهتر است در یک محيط گرم بوده 
و همه قسمت های بدن شان به خصوص انتهای اندام ها را گرم نگه دارند. عالوه بر این بهتر است جوراب و دستكش ضخيم بپوشند 
باید كل بدن را نيز گرم نگه دارند، در ضمن توصيه می ش��ود كه از داروهایی كه باعث اسپاس��م بيشتر عروق می شود، مانند داروهای 
آنتی هيستامين، آرگوتامين، پروپرانولول اصال استفاده نكنند. راهی برای پيش گيری قطعی این بيماری وجود ندارد، ولی با گرم نگه 
داشتن اندام ها )به خصوص انتهای اندام ها( می توان از تشدید آن جلوگيری كرد ولی در صورت بروز بيماری، بهتر است از داروهایی 
استفاده كنيم یا اقداماتی را انجام دهيم كه از پيشرفت بيماری جلوگيری كند. هنگام  خواب  زیر سر خود 2 یا 3 بالش  بگذارید یا سر 
خود را 20-15 س��انتی متر باالتر از س��طح  بدن  قرار دهيد تا از پس  زدن  اسيد معده  به  داخل  مری  جلوگيری  شود.از روشهای  بازخورد 

زیستی  برای  افزایش  جریان  خون  انگشتان  استفاده  كنيد. از استعمال  دخانيات  خودداری  كنيد. 
برای  تطبيق  دادن  خود با یک  بيماری  غيرقابل  عالج  و مادام العمر، روان درمانی  یا مش��اوره  با روانپزش��ک  توصيه  می شود. برای  

تخفيف  خشكی  مفاصل ، آنها را گرم  كنيد.

پیش آگهی

 اس��كلرودرمی  یک  بيماری  منتش��ر بافت  هبمند كه  در آن  پوست  و سایر قس��مت های  بدن  به تدریج  تحليل  رفته ، ضخيم  شده  و 
سفت  می گردند. این  بيماری  می تواند پوست ، مفاصل ؛ دستگاه  گوارش  و به خصوص  مری ، قلب ، كليه ها، ریه ها، عروق  خونی ، انگشتان  

دست  و پا را درگير سازد. 
اسكلروز سيستميک پيشرونده، سير متغير و غير قابل پيش بينی دارد. بر اساس وسعت درگيری پوست طی مدت یک سال پيش 
از تش��خيص، می توان ميزان بقا را به صورت تقریبی پيش بينی كرد. بيمارانی كه فقط اس��كلرودا كتيلی دارند بهترین پيش آگهی را 
خواهند داش��ت، به گونه ای كه فقط 21% از این بيماران پس از 10 س��ال زنده خواهند ماند. طبق برخی از تحقيقات گاهی بهبودی 
نسبی طی بارداری وجود دارد. البته در این افراد بارداری بيش از دو بار توصيه نشده است. دليل آن مسئوليت های پرورش بچه نظير 

خستگی، بی خوابی و... ذكر شده كه این استرس ها و فعاليت ها می تواند در روند بيماری تاثيرگذار باشد. 
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 ) Sickle Cell Disease ( بيماري سلول داسي شکل
كم خونی داسی شكل، یک بيماری ارثی است كه بخاطر شكل غيرطبيعی هموگلوبين در خون بوجود می آید. زمانيكه گلبولهای 
قرمز این افراد در شرایط غيرطبيعی اكسيژن قرار بگيرند به شكل داس در مي آیند و ماحصل این تغيير شكل، افت كارایی گلبول های 
قرمز خون و بروز كم خونی می باش��د و كمبود در كودک مبتال به این بيماری، خون بطور موثر منعقد نميش��ود و آرامتر از خون یک 
بچه طبيعی در رگهای خونی جریان پيدا می كند اگر رگهای خونی بس��ته ش��وند كودک در محل انس��داد احساس درد می كند و این 

موجب وخيم تر شدن كم خونی، ایجاد یرقان و افزایش خطر بيماریهای عفونی مانند سرفه ها و سرماخوردگيها ميشود 

شیوع و همه گیر شنا سی

بيماری اغلب در آفریقایی های آمریكایی تبار بيش��تر ش��يوع دارد. از هر 500 كودک آفریقایی – آمریكایی در ایاالت متحده 1 
نفر این بيماری را دارد. این بيماری همچنين بين مردم آفریقا، هند، آسيای ميانه و مدیترانه نيز شيوع دارد. وجود این بيماری در این 
مناطق شاید به دليل این واقعيت است كه حاملين این بيماری در برابر ماالریا مقاومت دارند. براساس تخمين، بيش از 72 هزار نفر 
در ایاالت متحده به این بيماری مبتالهس��تند. ميليون ها نفر در سراس��ر جهان از عوارض بيماری سلول داسی رنج می برند. 2 ميليون 

نفر آفریقایی – آمریكایی یا 1/12 جمعيت آمریكا صفت سلول داسی دارند.

علت بیماری

كم خونی داس��ی ش��كل یک بيماری ارثی و ژنتيكی می باشد. جفت كرموزوم 11 حاوی ژنهای مسئول توليد هموگلوبين نرمال 
می باش��د یک جهش در این ژنها منجر به بيماری داس��ی ش��كل می ش��ود كه در آن گلبول های قرمز خون دچار تغيير ش��كل )به 
صورت داس( می شوند. گلبول قرمز طبيعی، صاف و گرد است و به راحتی از مویرگ های خونی عبور می كند. ولی گلبول های قرمز 
داسی ش��كل تمایل دارن��د در كنار یكدیگر قرار گيرند، بنابراین به راحتی از مویرگ های خون��ی عبور نمی كنند و باعث توقف جریان 
خون حمل كننده اكس��يژن می گردند. بر خالف گلبول قرمز طبيعی كه بيش از 120 روز زنده می مانند، گلبول های داس��ی بعد از 10 

تا 20 روز از بين می روند. این روند طی یک دوره مزمن، منجر به بروز كم خونی می گردد.

alamkoo.blogfa.com
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عالیم ناشی از بیماری 

كم خونی - خستگی - یرقان خفيف- زرد شدن سفيدی چشم - درد 
دس��ت و پاها و شكم هرجا كه رگهای خونی بسته شوند - افزایش خطر 

ابتالء به عفونتها-تجمع سلولهای خونی در طحال

روش تشخیص 

عالوه بر ش��رح حال كامل پزش��كی فرد و معاینه بدنی، روش های 
تشخيصی بيماری سلول عبارتند از: آزمایش های خونی و دیگر روش های 
ارزیابی.هم اكنون غربالگری آزمایش خون نوزادان، به منظور شروع هرچه 
سریع تر درمان صورت می گيرد.الكتروفورز هموگلوبين یک آزمایش خونی 
اس��ت كه در تش��خيص افراد حامل صفت داسی ش��كل و یا هر بيماری 

همراه با سلول داسی شكل، كمک می كند.

درمان 

در ح��ال حاضر هيچ دارویی برای كنترل این بيماری وجود ندارد. در 
حمالت ش��دید ممكن است از مایعات وریدی، تزریق خون، آنتی بيوتيک 
ها و مس��كن ها استفاده شود. تجویز پنی س��يلين به عنوان پيشگيری از 
عفونت ممكن است از دوره شيرخواری شروع شود. نشان داده شده است 
كه درموارد ع��ود مكرر حمالت دردناک، تجویز هيدروكس��ی اوره تعداد 
حمالت را كاهش می دهد.  دردها با تجویز مایعات، اكس��يژن و داروهای 
ضد درد كنترل می ش��وند. در صورت وجود هر گونه عفونت، مصرف آنتی 
بيوتيک الزم اس��ت.در بيماران مبتال به س��ندرم حاد قفسه سينه و یا درد 

مقاوم به درمان، پزشكان اقدام به تعویض خون می نمایند.

مراقبت های الزم

از ورزش های سخت و مواجهه با سرما بپرهيزید. در طی حمالت در 
بستر استراحت كنيد. فعاليت ممكن است در اثر كم خونی مزمن و تكامل 
ضعي��ف عضالت تا حدودی محدود گردد اگ��ر كودكی دچار این بيماری 
باش��د، ارجاع وی به یک پزش��ک دارای تخصص در ای��ن زمينه، توصيه 
می گردد. درمان در منزل ش��امل حفظ س��المت عموم��ی و اقدام فوری 
برای درمان حمالت بيماری می باش��د. بستری در بيمارستان در حمالت 
شدید بيماری جهت تجویز مایعات وریدی، اكسيژن و گاهی تزریق خون 
ممكن اس��ت الزم گردد. در طی حمله بيماری، بيمار را گرم نگه دارید و 
از كمپرس گرم بر روی ناحيه دردناک اس��تفاده كنيد. واكسيناسيون بيمار 
شامل واكسن ضد پنومونی)ذات الریه( را به موقع انجام دهيد. بدون وجود 
كپسول اكسيژن از مسافرت هوایی حتی با هواپيماهای دارای تنظيم فشار 
داخلی خودداری كنيد. این موضوع را قبل از س��فر با ش��ركت هواپيمایی 
مورد نظر خود مطرح كنيد. از یک دس��تبند یا گردنبند هشداردهنده طبی 
كه نش��ان دهنده بيماری ش��ما باشد استفاده كنيد. در صورت ابتال به این 

Koodakan. akairan. comبيماری، قبل از تشكيل خانواده اقدام به مشاوره ژنتيک كنيد.

Laboratory 1388. Blogfa. com
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پیش آگهی

كم خونی سلول داسی شكل غيرقابل عالج بوده و طول عمر را كاهش می دهد. با این حال با پيشرفت درمان های مؤثر، مدت 
عمر تا باالی 40 س��ال به تدریج افزایش یافته اس��ت. اكثر این بيماران تا قبل از رس��يدن به سن بلوغ در اثر عفونت یا سكته مغزی 
فوت می كنند. نارس��ایی كليه و ریه علل عمده مرگ در بيماران بزرگس��ال هستند. سایر عوارض طوالنی مدت عبارتند از: زخم های 

پوستی مزمن، اختالالت چشمی، اختالل عملكرد كبد و  سنگ های كيسه صفرا.
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)Cystic Fibrosis( سيستيک فيبروزيس 
فيبروز كيستيک  عبارت  است  از یک  بيماری  ارثی  غددتوليدكننده  مخاط  و سایر غدد برون ریز بدن . در اثر این  بيماری ، راه های  
هوایی  در ریه ها دچار انسداد می شوند و لوزالعمده  نمی تواند آنزیم های  ضروری  برای  هضم  چربی ها را به  درون  روده ها ترشح  كند. این 
بيماری به تعدادی از غده های بدن آسيب می رساند مخصوصًا غده هایی كه در پوشش داخلی لوله های برونشی قرار دارند. سيستيک 

فيبروزیس بيماری است كه بر اثر جهش در ژن تنظيم كننده انتقال بين غشایی است كه در واقع جهش ژن )CFTR( است. 

شیوع و همه گیری شناسی 

ش��ایع ترین اختالل اتوزومی مغلوب در كودكان اروپایی 1 در هر 2500 تولد اس��ت. فيبروز كيستی با ميزان بروز 1 مورد در هر 
3200 تولد زنده در ایاالت متحده، فراوانترین بيماری كشنده ژنتيكی است كه جمعيت قفقازی را مبتال می كند. در حدود یک نفر از 
هر 25 نفر در ایاالت متحده ی آمریكا حامل هترو زیگوت برای الل جهش یافته ی سيستيک فيبروزیس است. این بيماری در بين 

آسيایی ها 1 مورد در 31000 تولد زنده و آمریكایی های آفریقایی تبار 1مورد در 15000 تولد زنده ناشایع است.
فراوانی CF در بين متولدین سفيد پوست برابر با 1به 2500است. فراوانی حاملين CFبرابر با 1 به 25 است. اگر هم  مادر و هم  

پدر از خانواده ای  باشند كه  فيبروز كيستيک  در آن  وجود داشته  است ، شانس  بروز بيماری  در كودک  آنها 1 به  4 است .

علت بیماری 

نوزاد از بدو تولد این بيماری را از پدر و مادر خود به ارث می برد. اگر پدر و مادر هر دو سالم باشند اما هر یک از آنها حامل یک 
ژن معيوب فيبروز كيستی باشند هر فرزندی را كه مادر حامله شود 25 درصد شانس به ارث بردن هر دو ژن معيوب و در نتيجه ابتالء 

به فيبروز كيستی را دارد علت اصلی این بيماری، نقص در ژن كدكننده پروتئين RTFC است. 

http://www.medindia.net
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عالیم ناشی از بیماری 

ترش��حات غير طبيعی از عالیم اصلي این اختالل است كه 
ش��دیدترین اثر آن در سيستم تنفسی است كه موكوس چسبنده 
ای ب��ه ص��ورت غير طبيعی راه ه��ای طبيعی هوایی را مس��دود 
می كن��د. مژک های��ی كه نایژه ها را مفروش می كنند به آس��انی 
نم��ی توانند موكوس را بر دارند بنابراین به محيطی برای رش��د 
باكتری های خطرناک تبدیل می ش��وند. این باكتری ها یا سموم 
آن ها به بافت های اطراف آس��يب رس��انده و منجر به ذات الریه 
عود كننده و مش��كالت دیگری می شوند در این حالت، غده های 
برونش��ی بجای توليد مخاط رقيق طبيع��ی، خلط غليظ و لزجی 
توليد می كنند كه منجر به بسته شدن مجاری عبور هوا ميشود و 
در نهایت عفونتهای ریوی را بوجود می آورد و وقتيكه بخش��های 
كوچكی از ریه ها فرس��وده شوند خطر ذات الریه را به همراه دارد.

این عارضه اخير و عفونته��ای عود كننده در مبتالیان به فيبروز 
كيستی شایع است. عفونتهای عود كننده همراه با سرفه و ناراحتيهای تنفسی اسهال، ممكن است بصورت دوره ای با یبوست جایش 
را عوض كند. مدفوع چرب و بدبو نارسایی رشد ورم شكم و تحليل رفتن دستها و پاها. در روده های كودک مبتال به فيبروز كيستی، 
لوزالمعده نمی تواند برخی آنزیمهای حياتی را توليد كند. این آنزیم ها به عمل هضم كمک و غذا را شكسته و تجزیه می كنند تا بدن 
بتواند آنها را آس��انتر جذب كند. فقدان این آنزیم های هضم كننده بدان معنا اس��ت كه غذا بدرس��تی جذب نميشود و موجب اسهال 
و مدفوع بدبو می گردد. از آنجائيكه غذا جذب نميش��ود بدن بس��ياری از مواد غذایی ضروری را كه برای سالمتی الزم است دریافت 
نمی كند در نتيجه، كودک رش��د نمی كند و همچنان كوچک و كم وزن باقی می ماند ممكن اس��ت بعد از هر دوره اس��هال، یبوس��ت 

جایگزین آن شود و توالی این مطلب می تواند عماًل روده را مسدود كند.

روش تشخیص 

اگر چه آزمایش��های س��اده ای روی خون و مدفوع نوزادان می توان انجام داد اما آزمایش قطعی برای فيبروز كيستی تست عرق 
می باش��د زیرا ميزان نمک عرق در این بيماران باال است در 
مورد ب��رادران و خواهران فرد مبت��ال و در نوزادانی كه دچار 
مراحل عود كننده ذات الریه هس��تند و دچار توقف رشد شده 
ان��د نيز ای��ن آزمایش انجام می گيرد. تهي��ه نمونه ها از مایع 
آمنيون و خون با اس��تفاده از روش های روتين استخراج ژنوم 
 CF و بررسی برای یافتن یكی از رایج ترین جهش ها در ژن

با استفاده از روش RFLP1 انجام مي گيرد. 

درمان 

 )CF( درمان ه��ای كنونی برای سيس��تيک فيبروزیس
عموما جهت تس��كين عالیم بيماران هستند. آنتی بيوتيک ها 
برای كنترل عفونت های باكتریایی مورد استفاده قرار می گيرند 
ام��ا درمان فيزیك��ی روزانه برای پاک ك��ردن موكوس ها از 
سيس��تم تنفس��ی مورد نياز اس��ت.به دليل بروز عفونت های 
باكتریایی مزمن و كش��نده در راههای تنفسی كنترل عفونت 

و حفظ عملكرد تنفس��ی مطلوب كليد اصلی درمان است.دارو 

nlm.nih.gov

infahealth.com
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درمانی در این بيماران شامل موارد زیر است: 
 آنت��ی بيوتي��ک ها به منظ��ور پيش��گيری از عفونت 

استفاده می شوند. 
 داروهای گش��اد كننده برونش برای باز نگه داش��تن 

مسيرهای تنفسی استفاده می شود.
از كورت��ون ه��ا به منظور كاهش التهاب در سيس��تم 

تنفسی استفاده مي گردد.
برحس��ب نياز از آنزیمهای پانكراس )لوزالمعده( برای 

كاهش مشكالت گوارشی استفاده می شود.
مكمل های ویتامين های محلول در چربی برای بيمار 
تجویز می شود كه معموال به صورت روزانه مصرف می شود.

زمانی كه كودک در بيمارس��تان بس��تری است یا در 
م��وارد بيماری ریوی پيش��رفته برای پيش��گيری از كمبود 

اكسيژن ممكن است اكسيژن درمانی انجام شود. 

مراقبت های الزم 

رویك��رد تيمی  ب��رای  كمک  ب��ه  مراقب��ت  از كودک  
)درمانگر تنفس��ی ، پرس��تار، متخصص  تغذیه ، فيریوتراپ ، 

مشاور، مددكار اجتماعی ( 
 تا جایی  كه  می توانيد اطالعات  خود را در مورد این  بيماری  باال ببرید. توجه  داش��ته  باش��يد كه  رژیم  غذایی ، دارو، و تش��خيص  

زودهنگام  عفونت  بسيار مهم  هستند.
 تخليه  روزانه  مخاط  ریه ها با تغيير وضعيت  بدن  و نيز ضربه  زدن  به  قفسه  سينه  برای  تكان  دادن  و نرم  كردن  تكه های  مخاطی  

چسبناک ، در بهبود عالیم ظاهري بيمار مؤثر خواهد بود. 
 هر گاه  كودک  عالیم  تنفسی  دارد، از دستگاه  بخور استفاده  كنيد. رطوبت  به  نازک  كردن  مخاط  كمک  می كند و بنابراین  مخاط  

راحت تر با سرفه  خارج  می شود. دستگاه  بخور را هر روز تميز كنيد. 
واكسيناسيون  كودک  خود را به  روز نگاه  دارید. كودک  باید واكسن  آنفلوانزا نيز دریافت  كند. 

كودک  خود را تشویق  كنيد تا زندگی  طبيعی  و فعال  داشته  باشد. 
پيوند ریه  نيز تدریجًا به  جرگه  روش های  درمانی  پيوسته  است .

پیش آگهی

تغييرات آناتوميک در CF بس��يار متغيير هس��تند و به این بس��تگی دارد كه كدام غده و با چه شدتی درگير شده است.اختالالت 
پانكراسی در تقریبا 85 تا 90 درصد بيماران مبتال به CF وجود دارد. در موارد خفيف تر فقط تجمع موكوس در مجاری كوچک اتساع 
یافته غدد اگزو كرین وجود دارد. در موارد پيشرفته تر كه معموال در بچه های بزرگتر یا نوجوانان دیده می شود، مجاری كامال مسدود 
ش��ده اند كه این حالت باعث آتروفی غدد برون ریز و فيبروز پيش��رونده می گردد. آزواس��پرمی و ناباروری در 95 درصد مردانی كه تا 
بزرگسالی زنده می مانند دیده می شود.فقدان دو طرفه وازودفران یافته ی شایعی در این بيماران می باشد این  بيماری  در حال  حاضر 
عالج ناپذیر است  و غالبًا بيمار در همان  بچگی  فوت  می كند. مراقبت  دقيق  و درازمدت  توسط  والدین  و تيم  پزشكی  به  كودک  كمک  
می كند تا زندگی  تقریبًا راحتی  داش��ته  باش��د. البته  كودكانی  كه  دچار انواع  خفيف تر بيماری  هستند تا دوران  بزرگسالی  زنده  می مانند، 
خصوصًا اگر این  بيماری  زود تش��خيص  داده  ش��ود. ميانگين  طول  عمر بيماران 28 سال  اس��ت . محققان  ژن  مسؤول  بيماری  فيبروز 

كيستيک  را كشف  كرده اند. هم اكنون  در مورد روش های  نوین  پيشگيری  و درمان این  بيماری  كارهای  زیادی  در حال  انجام  است.

kincanada.ca
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)Muscular Dystrophies, limb Gridel( ديستروفي عضالني ليمب گريدل
نوعی ناتوانی عضالت ش��انه و لگن می باش��د كه برای اولين بار توس��ط ناتراس در سال 1954 مطرح شد. این بيماری بصورت 
ارثی بوده و در نوع اتوزومال غالب و مغلوب به ارث می رس��د كه نوع مغلوب آن ش��ایعتر است. بيماری در پایان دهه اول تا آغاز دهه 

سوم تظاهر می یابد.

شیوع و همه گیری شناسی 

شيوع كلی بيماری 5 تا 70 نفر در هر یک ميليون نفر برخی كشورها برآورد شده است. 

علت بیماری 

جهش در ژن بخصوص باعث تجمع پروتين دسمين در سلول عضالنی می شود و در نهایت انقباض عضالنی مختل می گردد. 

عالیم ناشی از بیماری 

ضعف عضالنی، دفع گلوبولين از ادرار، ضعف در عضله قلبی از عالیم ش��ایع بيماری می باش��د. در این بيماری اختالل حسی و 
عصبی وجود ندارد. 

caileighspage.info
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روش تشخیص 

تشخيص نهایی با نمونه برداری از عضله صورت می گيرد. آزمایش ژنتيكی نيز برای تعيين نوع دیستروفی كاربرد دارد. 

درمان

این بيماری هنوز درمان موثری نداشته و اقدامات درمانی عمدتا مبتنی بر حمایت روحی و تالش در جهت كاهش نقص عضالت 
هس��تند. لذا فيزیوتراپی، ورزش عضالنی و در نهایت كنترل قلب و ریه بيمار در جهت كاهش خطر بيماریهای قلبی و تنفس��ی باید 
مدنظر باشد. تجویز ایمونوگلوبولين وریدی در برخی بيماران مفيد بوده و استفاده از كورتيكو استروئيدها در جهت جلوگيری از انتشار 

فيبروز كاربرد دارد.

پیش آگهی 

ميزان ناتوانی بيمار بر حسب نوع دیستروفی متغير است اما در طی مدت زمان كم بيمار مجبور به استفاده از ویلچر می گردد. در 
نهایت ضعف عضالنی به قلب و ریه گسترش یافته و عوارض قلبی و ریوی مهم ترین عامل مرگ بيمار است. 

منابع 
1-   http://www.pipelinereview.com/index.php/2012011246856/DNA-RNA-and-Cells/Gene-therapy-

Encouraging-results-in-a-Phase-I-clinical-trial-in-limb-girdle-muscular-dystrophy-type-2C.html

Isno.nl
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)Muscular Dystrophy, Becker( ديستروفي عضالني بکر
دیستروفی  ماهيچه ای بكر نوعی از دیستروفی عضالنی است كه طيف عظيمی از بيماری های عضالنی را شامل می شود. توليد 
دیستروفين به ميزان نا كافی در عضالت وجود دارد در نتيجه استحكام ساختمان سلولهای عضالنی كم مي شود این بيماری ناشی از 
جهش در ژن كد كننده ژن دیستروفن است.دیستروفي عضالنی دوشن و بكر هر دو در ارتباط با جهش در ژن دیستروفن مي باشد.

تنوع قابل توجهی در پيش��رفت بيماری وجود دارد و برخی بيماران س��ال ها س��رپا باقی می مانند. وجود دیستروفلين در ماهيچه 
بيماران مبتال، عمومًا با لكه گذاری وسترن و ایمونوفلورسانس قابل نشان دادن است. دیستروفی عضالنی بكر، بيماری است همانند 

دیستروفی عضالنی دوشن، با تظاهرات بالينی مشابه اما روندی خفيف تردارد. 

شیوع و همه گیری شناسی 

این بيماری نادرتر از دیستروفی دوشن  است و از هر 18500 متولد پسر، یک نفر را مبتال می سازد. ميانگين سن شروع عالئم در 
بيماران معمواًل 11 سالگی است. )با طيفی از 2/5 سالگی تا 21 سالگی(. بنابراین شروع زودهنگام، لزومًا نشانه بيماری شدید نيست. 
روند بيماری خيلی آرام تر اس��ت. مفيدترین معيار بالينی توانائی بيمار برای راه رفتن اس��ت. در حالی كه تمام پس��ران مبتال به دوش��ن 
توانائی حركت را تا 13 س��الگی از دس��ت می دهند، بيماران بكر بعد از 16 س��الگی هم قدرت حركت دارند. مع هذا تنوع چشمگيری 
در طيف دیس��تروفی بكر وجود دارد، بعضی بيماران ممكن اس��ت در سن حدود 20 سالگی یا دهه 20 زندگی به ویلچر محدود شوند 
در حالی كه س��ایرین ممكن اس��ت تا دهه 40، 50 یا بيشتر قادر به راه رفتن باش��ند. درگيری قلب نيز )اگر اتفاق بيفتد( معمواًل، اما نه 

هميشه، یک نشانه دیرهنگام است. نسبتی از بيماران نيز، تا حدی دچار اختالل مغزی هستند.

علت بیماری 

این بيماری وابس��ته به X بوده و با الگوی ضعيفی مش��ابه با آن چه در دیس��تروفی دوشن مشاهده می شود، همراه است. با این 
حال، سن شروع )11 سالگی( و سن مرگ )42 سالگی(، دیر هنگام تر از دوشن است. اختالل قلب و عملكرد شناختی اتفاق نمی افتد 
و ميزان افزایش CK در سرم شدت كم تری نسبت به دوشن دارد. برخالف دیستروفی دوشن، در دیستروفی بكر ميزان دیستروفين 
عضله طبيعی است، اما این پروتئين از لحاظ كيفی تغيير كرده است. دیستروفی عضالنی بكر ) به عنوان دیستروفی عضالنی خوش 
خيم شناخته شده( كه وابسته به X بوده و به صورت مغلوب به ارث مي رسد به علت جهش هایی در ژن دیستروفين است، اما الل های 
بكر فنوتيپی ایجاد می كنند كه به مراتب خفيف تر اس��ت. در صورتی گفته می ش��ود بيمار دیس��تروفی بكر دارد كه در سن 16 سالگی 

هنوز قادر به راه رفتن باشد.

عالیم ناشی از بیماری 

تغيير شكل عضله )انقباضات پاشنه، پاها ماهيچه های ساق پا(
ضعف عضله، به آرامی پيش می رود )مش��كالت  دردویدن، رقص، 
پریدن، راه رفتن( به هر حال، ممكن اس��ت در راه رفتن مش��كل ایجاد 

نكند و این موضوع تا نوجوانی ادامه داشته باشد.
 راه رفتن بر روی پنجه )راه رفتن عروس��كی و همچنين با عنوان 

راه رفتن اسبي شناخته می شود(
افتادن های مكرر به همراه تنفس سخت.

افتادن های مكرر
مشكل تنفسی

ناهنجاری های اسكلتی، قفسه سينه و پشت
)اسكوليوز( 

خستگی
questdev.mda.orgبيماری های قلبی، كاردیوميوپاتی 
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افزایش CPK )كراتين فس��فوكيناز( در خون: س��طوح CK در سنين نوجوانی افزایش و در مراحل بعدی زندگی كاهش می یابد، 
شاید به دليل انحطاط عضالنی است كه در سنين جوانی توده عضالنی بيشتر خراب می شود باشد. 

روش تشخیص 

تش��خيص بيماری پيش از ظهور عالئم بالينی با تعيين س��طح آنزیم كراتين كيناز س��رمی )SCK( در بيماران امكان پذیر است. 
س��طح SCK به ویژه در مراحل اوليه بيماری به طور قابل توجهی افزایش می یابد البته به تدریج در طی پيش��رفت بيماری از مقدار آن 
كاسته می شود. سایر روش های تشخيصی در دیستروفی بكر مشابه دیستروفی دوشن است. روش های شناسائی حاملين و تشخيص 

قبل از تولد نيز همانند بيماری دوشن است. كارآزمایی های بالينی داروهاي جدید در این بيماری ها در دست اقدام می باشد.

درمان 

درمان قطعی برای این بيماری وجود ندارد و هدف درمان كنترل عالیم بيمار برای ارتقاء سطح زندگی است. برخی پزشكان از 
داروهای كورتيكواستروئيد برای كاهش عالیم و بهبود راه رفتن بيمار استفاده می كنند. تشویق برای راه  رفتن و ایجاد اعتماد در بيمار 
نقش اساسی در درمان وی دارد. كشش عضالنی و استفاده از آتل و ویلچر می تواند قابليت حركت بيمار را افزایش دهد. فيزیوتراپی 
در مراحل اوليه بيماری، مراقبت های تنفسی، ورزش های ك�ش�ش�ی برای بيماری ضروری است. مشاوره ژنتيكی برای جلوگيری از 

بروز بيماری بخصوص در فرزندان پسر توصيه می گردد.

مراقبت های الزم 

تهيه به موقع وسایل كمكی مهم است  و اینكه خ�يلی از بيماران تمایلی به استفاده از این وسایل ن�دارن�د ب�س�يار خ�ط�رن�اک 
اس�ت و ب�اعث عوارض زودرس بسياری می شود. استفاده از اسپيلينت های مناسب، كمربندها و ص�ن�دل�ی چ�رخ�دار باید به موقع در 
برنامه درمانی گنجانده ش��ود. اینك�ه تبليغ می ش�ود استف�اده از وسایل كمک حركتي ب�اعث ض�ع��ف ع�ض��الت و زم�ين گ�يری 

زودرس بيم�ار می شود، صحت ندارد.
انج��ام فعاليت ه��ای روزمره را باید به طور مداوم تمرین كرد مثل پایين آمدن از تخت، باال رفتن از پله، حمام كردن و... محبت 

healblog.net
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زیاد و انجام دادن كارهایی كه كودک قادر به انجام آنها باش��د بس��يار مضر اس��ت باید اس��تقالل حركتی بيماران تا جایی كه ممكن 
است حفظ شود.

پیش آگهی 

پيش��رفت  دیس��تروفی بكر عضالنی به شدت با دیستروفی عضالنی دوشن متغير است دیستروفی عضالنی بكر به آرامی باعث 
از كار افتادگی تدریجی می ش��ود، و بيماران در نهایت از عصا یا صندلی چرخداراس��تفاده می كنند. مرگ آنها در سن 40 سالگی اتفاق 

می افتد، اما بعضی از بيماران با لذت بردن از زندگی باعث طول عمر نرمال می شوند.

منابع 
1-   Becker PE, Kiener F )1955). “[A new x-chromosomal muscular dystrophy.]” )in German). Arch Psychiatr 

Nervenkr Z Gesamte Neurol Psychiatr 193 )4): 427–48. PMID 13249581. 
2-   Becker PE )1957). “[New results of genetics of muscular dystrophy.]” )in German). Acta Genet Stat Med 7 

)2): 303–10. PMID 13469170. 
3-   Delisa, Joel A; Gans, Bruce M; Walsh, Nicholas E )2005). Physical medicine and rehabilitation: Principles 

and practice. ISBN 9780781741309. http://books.google.com/books?id=1sWk1GYCvKoC&printsec=frontc
over#PPA918,M1. 

4-   http://www.patient.co.uk/showdoc/40001349/

sites.google.com



اطلن زوگی زاهسمای بيمازی های وادز 174

                                                                                                     )Muscular Dystrophy, Duchenne( ديستروفي عضالني دوشن 
دیس��تروفی عضالنی یک بيماری مهم نقص ژنتيكی اس��ت كه در اثر از بين رفتن تدریجی بافت عضالنی به وجود می آید.رایج 
ترین نوع بيماری دیستروفی عضالنی بيماری دوشن است. عالئم اوليه بيماری كه شامل ضعف عضالنی و مشكالت حركتی است 
و در اوائل دوران كودكی بروز می  كند. در این بيماری ضعف عضالنی پيش��رونده اس��ت و كودک مبتال به تدریج قدرت حركت را از 
دس��ت می دهد پس��رهای مبتال به این حالت، دشواری در راه رفتن در سنين 1 الی 3 سالگی دارند و معموال قادر به دویدن یا پریدن 
ش��بيه هم س��ن و ساالن خود نيستند، اغلب برای باال رفتن از پلكان مشكل دارند و برای اینكار از نرده ها كمک ميگيرند. برای بلند 

شدن از زمين نيز مشكل دارند. به طوریكه در اكثر موارد تاپيش از سن 12 سالگی ناچار به استفاده از ویلچر می شوند. 

شیوع و همه گیری شناسی

 دوش��ن یک اختالل وابس��ته به كروموزوم X اس��ت كه احتمال وقوع آن یک از هر 3500 نوزاد پس��ر است. تعداد مبتالیان به 
دیستروفی در ایران حدود 20 هزار نفر برآورد می شود كه از این تعداد بين 15 تا 16 هزار نفر به دوشن مبتال هستند. در حدود 100 
پسر ساالنه در انگلستان با عارضه DMD متولد ميشوند. هميشه در حدود 1500 پسر با این نوع اختالل در انگلستان زندگی ميكنند. 
بطور كلی در بين مردم احتمال تولد كودكان پس��ر با این نوع عارضه، 1 به 3500 اس��ت.این بيماری از نوع مغلوب وابس��ته به جنس 

می باشد.

 علت بیماری

ژن مس��ئول ساخت این دیس��تروفين )DMD( اس��ت و بر روی كروموزوم X قرار دارد. پروتئين دیستروفين اطراف سلول های 
ماهيچه ای برای محافظت ساختمان ماهيچه ساخته می شوند و مانع از خروج عناصر داخل سلول ماهيچه ای به فضای خارج از سلول 
می شود.بدون دیستروفين سلول ماهيچه ای قابل نفوذ خواهد بود و مواد بافت خارج سلولی وارد سلول ماهيچه شده و باعث تخریب 
و مرگ ماهيچه خواهد شد و در نهایت بافت چربی جای ماهيچه را می گيرد. علت عدم توليد پروتئين دیستروفين در ژن دی ام دی 
هنوز به طور قطع مش��خص نيس��ت ولی این عدم توليد ناشی از مسدود شدن مجاری توليد پروتئين دیسترفين می باشد. دیستروفی 
عضالنی دوشن یک بيماری ارثی مغلوب وابسته به X می باشد و همانند سایر بيماری های این گروه عمومًا محدود به مردان شده و 
به  ندرت در زنان دیده می شود، مگر در مواردی نادر برای مثال حالتی كه دختران حامل ژن DMD تنها واجد كروموزوم X )مبتال به 

nursingcrib.com classified91.com
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س��ندرم ترنر( باش��ند. یک سوم ژن های DMD در جمعيت، توسط مردان و دوسوم دیگر توسط زنان حامل، منتقل می شود. اما از آنجا 
كه س��ازش توليد مثلی مردان بيمار صفر اس��ت و قادر به انتقال بيماری به نسل بعد نيستند، بنابراین از ميان بيماران دوشن یک سوم 

جهش  یافته های جدید هستند و دوسوم سابقه فاميلی دارند. 

عالیم ناشی از بیماری 

به دليل طبيعت تدریجی و غافلگيركننده بيماری، تعيين دقيق سن شروع بيماری و ظهور عالئم اوليه كار مشكلی است. والدین 
معمواًل از هيچ گونه ناهنجاری، پيش از آنكه كودک آغاز به راه رفتن نماید، آگاه نيستند. یكی از عالئمی كه والدین را متوجه می سازد 
تأخير كودک در راه رفتن اس��ت. دیگر نش��انه های ش��روع بيماری راه رفتن اردكی ش��كل، افتادن های مكرر، راه رفتن روی پنجه پا، 

ناتوانی در باال رفتن از پله ها و ناتوانی در برخاستن از حالت نشسته می باشد.
در مجموع و با توجه به آمارهای مختلف به دس��ت آمده، در 90 درصد بيماران ش��روع عالئم بالينی بيش از 5 س��الگی اس��ت. 
مش��خص ترین عالمت در مراحل اوليه بيماری، بزرگ ش��دن عضالت اطراف شانه و زبان، عضالت ساعد و گاهی در عضالت دیگر 

نيز دیده می شود.
 بزرگی عضالت در حقيقت به دليل افزایش بافت همبند و چربی است كه عضله را در حالت ضعف نگه می دارد و به همين دليل 
هم بزرگی كاذب ناميده می ش��ود. این ویژگی در بيش از 95 درصد بيماران دیده می ش��ود اما مختص این بيماری نيست و در برخی 
اش��كال دیگر دیس��تروفی نيز یافت می ش��ود. از دیگر عالئم زود هنگام،عالمت گاورس )Gowers sign( می باش��د كه نتيجه ضعف 

عضالت انبساطی چهارسر ران و زانو است. 
عالمت گاورس نش��انگر روش غيرمعمول این بيماران در برخاس��تن از حالت نشسته، به وس��يله باالرفتن از پاهای آنها می باشد 
و معمواًل از 4 تا 5 س��الگی ظاهر می گردد و از جمله نش��انه های اوليه بيماری اس��ت با پيشرفت بيماری بالدار شدن كتف نيز آشكار 
می گردد كه این پدیده در نتيجه آتروفی ماهيچه های اطراف ش��انه اس��ت البته آش��كارترین عالمت زمانی است كه پسران بيمار به 
 )enlarged calve( كمتر از 70 دارند. بزرگی پشت ساق پا IQ ویلچر محدود می شوند. پسران مبتال به دوشن در 20 درصد موارد

در اكثر مبتالیان به  دوشن و همچنين بكر مشاهده می گردد. 

روش تشخیص 

تشخيص اوليه بيماری به وسيله عالئم بالينی و الگوی وراثتی، انجام می گيرد. اما باید توجه داشت به دليل ویژگی های مشابهی 
كه ميان این بيماری و بعضی بيماری های دیگر وجود دارد، این تش��خيص قطعی نخواهد بود و تأیيد این تش��خيص به وسيله تعيين 

humanillnesses.comgeneticlab.ir
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س��طح آنزیم كراتين كيناز س��رمی، الكتروميوگرافی، نمونه برداری از عضله و نيز آزمایشات مولكولی انجام می گيرد. یكبار كه نوزادی 
با عارضه DMD در خانواده ای متولد ش��ده باش��د، اغلب در تشخيصهای پيش از زایمان برای بارداریهای بعدی هم برای مادر و هم 
برای دیگر زنانی كه احتمال ناقل بودن در آنها داده ش��ود مش��اوره صورت مي گيرد. بطور طبيعی این امكان وجود دارد كه توس��ط 
اطالعات دقيق بدس��ت آمده از مطالعه DNA، وضعيت جنين تش��خيص داده شود. با بررسی انجام شده بر روی DNA جنين توسط 
نمون��ه ب��رداری از پرده بيرونی آن ميتوان به این اطالعات پی برد. این آزمایش بر روی تكه ای از پوشش��ی كه در هفته 11 الی 12 

بارداری اطراف جنين قرار دارد انجام ميشود.

درمان 

تاكنون هيچ درمانی برای دیس��تروفی ماهيچه ای دوش��ن یافت نش��ده اس��ت اگرچه اخيراً تحقيقات نش��ان می دهد به وسيله 
سلول های بنيادی می توان بافت ماهيچه های سالم را جایگزین بافت ماهيچه ای آسيب دیده كرد. عفونت های ریوی را باید به سرعت 
درمان نمود. در این بيماران، فيزیوتراپی می تواند در به تعویق افتادن سستی عضالت مچ پاها، مفصل ران و آرنج مؤثر باشد. در حال 
حاضر درمان داروئی و ژن درمانی تحت بررسی است. تنها با فيزیوتراپی و كاردرمانی می توان از انحراف ستون فقرات و قفسه سينه 
كه موجب جمع شدگی بدن می شود جلوگيری نمود از ميان داروهای متعددی كه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، تنها داروئی كه 

هنوز مصرف می شود، پرودنيزون است. 

مراقبت های الزم 

نارسایی قلبی و ذات الریه مهمترین عامل مرگ این بيماران است كه بدون كمک های جانبی بين 13 تا 19 سالگی رخ می دهد. 
كمی بعد از روزهای اوليه تشخيص، نرمشهای مداوم مهم هستند اما لزوما به نظارت پزشكی نياز نيست، اگر چه ممكن است احساس 
ش��ود ارتباط با یک فيزوتراپيس��ت مي تواند مفيد باشد. در این مرحله مهمترین راهی كه یک پزشک ميتواند به شما به عنوان والدین 
كمک كند، تا حد امكان آموزش در مورد دیستروفی عضالت و تدارک و تهيه مشاوره های ژنتيكی است. همچنين این امكان وجود 

دارد كه در این مرحله برای مدت طوالنی و برای كمک و مشاوره مستمر مجموعه برنامه ای رادرنظرگرفت.

پیش آگهی 

تا س��نين تقریبا 8 الی 11 س��الگی)بندرت س��نين قبل و یا بعد( پس��ران برای راه رفتن ناتوان ميش��وند و اميد به زندگی در آنها 
بس��ختی تا اواخر نوجوانی یا بيس��ت سالگی ميرسد. همچنين در نتيجه ضعف عضالت بين دنده ای، مشكالت تنفسی شدت می یابد. 
درگيری عضالت تنفس��ی معمواًل به صورت سرفه ضعيف، عفونت های مكرر تنفسی، و كاهش ذخيره تنفسی ظاهر می شود. نارسائی 
تنفسی در خواب، ذات الریه و گاهی آسپيراسيون و انسداد راه های هوائی علت مرگ بيماران است. شایع ترین علت مرگ این بيماران 
عفونت هاي ریوی می باش��د. پس��ران حامل ژن بيماری دوش��ن از اوایل نوزادی از عوارض این بيماری رنج می برند. هنگامی كه این 

پسران به سن بلوغ می رسند بافت عضالنی كامال از بين می رود و فلج و سپس مرگ اتفاق می افتد.
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 )Ataxi,Friedreich’s( آتاکسي فردريش
آتاكس��ی فردریش)FA(یک بيماری پيش��رونده و نادر است كه شایعترین علت ارثی اختالالت آتاكسی بشمار می آید. آتاكسی به 
حالت عدم تعادل و هماهنگی بدتركيب در حالت ایستادن و حركات دست و پا گفته می شود؛ آتاكسی به عنوان نشانه در بيماریهای 
متفاوتی وجود دارد. آتاكس��ی فردریش نتيجه تحليل و از بين رفتن رش��ته های عصبی حس��ی در نخاع اس��ت؛ این رش��ته ها بطور 
اختصاصی با مخچه در ارتباطند  تا هماهنگی حركات اندام ها را تنظيم كنند. با تحليل تدریجی این رش��ته ها، نخاع هم باریک تر 
می ش��ود.  این آتاكس��ی، یک بيماری عصبی ارثی است و در سال 1893 توس��ط نيكوالس فردریش شرح داده شد و به همين دليل 

آتاكسی فردریش ناميده شده است.

شیوع و همه گیری شناسی 

شيوع بيماری 1 در 50000 هزار نفر است و در شمال اروپا انتشار بيشتری دارد. سفيد پوستان بيشتر در معرض   FA قرار دارند.  
FA م��ردان و زن��ان را بصورت برابر مبتال می كند اما زنان پيش آگهی بهتری نس��بت به م��ردان دارند و طول عمر آنها پس از ابتال، 

حدود 20 س��ال بيش��تر از مردان است. بطور معمول اولين نش��انه های بيماری بين سنين 5 تا 15 سال تظاهر می یابند، اگرچه تظاهر 
زودرس در سن 18 ماهگی و دیررس در سن 30 سالگی هم گزارش شده است.

علت بیماری 

نوروپاتی جانبی موجب آتاكسی كلی یا متمركز خواهد شد.مشكالت نخاعی نيز می توانند موجب آتاكسی حسی شوند. 
ه��ر نوع آس��يب و جراحت كانونی در دس��تگاه 
عصبی مركزی موجب آتاكس��ی می شود كه مربوط 
به بخش مورد نظر می ش��ود،برای مثال اگر آسيب به 
مخچه باش��د، نوع آتاكس��ی مخچه ای خواهد بود یا 
اگر آسيب به نخاع باشد آتاكسی از نوع حسی خواهد 
بود یا اگر آسيب به دستگاه دهليزی باشد،آتاكسی از 

نوع دهليزی خواهد بود.
اغل��ب عوام��ل خارجی ك��ه منجر به آتاكس��ی 
می ش��وند،عامل افس��ردگی هس��تند مانن��د اتانول.

مثال ه��ای دیگر مانن��د داروهای س��رخوش كننده 
آن  بلع  )حشيش،كتامين،PCP،دكس��ترومتورفان كه 
موجب آتاكس��ی خواهد ش��د،دارو های ضد صرع نيز 

موجب آتاكسی می شوند.

B12فقدانویتامين
فقدان این ویتامين موجب نوع حسی و همچنين 

مخچه ای آتاكسی می شود.
مش��كالت نخاعی نيز می توانند موجب آتاكسی 

حسی شوند.
پسگراییغير-وراثتیمخچهای

از عل��ل ای��ن ن��وع پس��گرایی می ت��وان ب��ه 
س��وءمصرف مزم��ن اتان��ول،HACE)ورم مغزی در 

ارتفاع باال(،بيماری سلياک اشاره كرد.
netterimages.com
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عالیم ناشی از بیماری 

بطور معمول اولين عالمت س��ختی در راه رفتن 
اس��ت، آتاكس��ی به آرامی پيش��رفت كرده و كم-كم 
دست ها، پاها و تنه را درگير می كند. بطور كلی ضعف 

در اندام های تحتانی شدیدتر است.
از دست رفتن هماهنگی حركات نهایتا منجر به 

زمين خوردگی مكرر در بيمار می شود.
با پيشرفت بيماری بتدریج حس اندام ها كاهش 

پيدا می كند.
مرحل��ه بع��د تغيير ش��كل كف پاهاس��ت، كه با 
خم ش��دن غيرارادی انگش��تان پا و پيدایش انگشتان 
چكش��ی، و چرخ��ش كف پ��ا بداخل خود را نش��ان 
می ده��د. اگرچه گاه��ی دفرميتی كف پ��ا می-تواند 

اولين تظاهر بيماری باشد.
آس��يب بينایی با حركات افقی س��ریع و غير ارادی چش��م آغاز شده و تا تاری دید و نهایتا تحليل عصب بينایی )در 25% موارد(

ادامه می یابد.
آسيب شنوایی تا ناشنوایی كامل در برخی موارد، اختالل بلع، اختالل در تكلم و بریده بریده سخن گفتن

بيشتر افراد مبتال به آتاكسی فردریش دچار یک انحنای یک طرفه در ستون مهره ها )اسكوليوز( می شوند كه در صورت شدید 
بودن ممكن است تنفس فرد را مختل كند.

روش تشخیص

تش��خيص بيماری براس��اس مجموعه ای از عالئم بالينی و چندین تس��ت پاراكينيكی و با نظر پزشک متخصص مغز و اعصاب 
گذاش��ته می ش��ود. تشخيص این بيماری نيازمند ارزیابی بالينی بيمار است كه ش��امل تاریخچۀ بيماری، معاینه و تست تعادل همراه 
با تس��ت رفلكس تاندونها و حس مفاصل اس��ت. از روش��های خوب افتراق آتاكسی مخچه ای از س��ایر علل آتاكسی تست رومبرگ 
)Romberg's test( اس��ت تس��ت های ژنتيكی امروزه تش��خيص نهایی را تأیيد می كند. برخی از تست های كمكی برای تشخيص و 
مدیریت درمان بيماری الزم اس��ت از قبيل نوار عصبی عضالنی، نوار هدایت عصبی، نوار مغزی، اكوكاردیوگرافی قلب تعيين س��طح 

ویتامين E در خون و تصویر برداری با ام آر ای و سی تی اسكن.

درمان 

تاكن��ون، درم��ان قطعی برای این بيماری وجود ندارد. اگرچه، از درمانهای كمك��ی برای كاهش عالئم و حفظ عملكرد معمولی 
فرد استفاده می شود. از روش های جراحی جهت اصالح دفرميتی كف پا و اصالح انحنای كمر، می توان بهره جست. ورزش درمانی 
ممكن اس��ت در طوالنی كردن مدت اس��تفاده از عضالت موثر باش��د. متاسفانه با پيش��رفت عالئم بيمار مجبور به استفاده از وسایل 

كمک حركتی مانند ویلچر، واكر و... خواهد بود. 
 درمان اصوال بستگی به عامل زمينه دارد ولی در موارد ارثی پيش آگهی خوب نيست. درمانهای فيزیكی مانند ورزش، اسپلينت 

و واكر نيز به كار می روند.

مراقبت های الزم

آزمایش ژنتيک برای تش��خيص درست بالينی ضروری است كه در تش��خيص اوليه شخص قباًل تأثير به سزایی دارد مشاوران 
روانشناس��ی نيز كمک فراوانی در خصوص كنار آمدن با این بيماری می توانند بكنند، پزش��ک اوليه می توانند عوارضی مانند بيماری 
قلبی، دیابت، و اس��كوليوز بيماران را بررس��ی كرده و افراد را به متخصصان مربوطه جهت درمان معرفی كند و از این طریق به آنها 

traditional4fun.blogspot.com
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كمک كند تا بتوانند با مشكالت ناشی از این بيماری كنار بيایند.

پیش آگهی

FA مردان و زنان را بصورت برابر مبتال می كند اما زنان پيش آگهی بهتری نسبت به مردان دارند و طول عمر آنها پس از ابتال، 

حدود 20 س��ال بيش��تر از مردان است. بطور معمول اولين نش��انه های بيماری بين سنين 5 تا 15 سال تظاهر می یابند، اگرچه تظاهر 
زودرس در سن 18 ماهگی و دیررس در سن 30 سالگی هم گزارش شده است. بيماری با تخریب پيشرونده رشته های عصبی حسی، 
نهایتا منجر به ضعف و ناتوانی می شود. شایعترین علت مرگ بيماران اختالالت قلبی است. مطالعات نشان می دهد كه تظاهر زودرس 

بيماری در سنين پایين تر پيشرونده نبوده و عالیم در مرحله ای متوقف خواهد شد. 
 متاس��فانه درمانی وجود ندارد، اما روش های ارتوپدی می توانند به اصالح دفورميتی های پا كمک كنند. بعد از ش��روع نشانه ها، 
در 5 س��ال اول ناتوانی در راه رفتن بدون كمک ایجاد می ش��ود و در مدت 10 تا 20 س��ال، بيمار را كامال زمين گير می كند. به طور 
متوس��ط مدت بيماری متوس��ط بيماری عالمتدار 25 سال است و به طور متوسط )و نه دقيقا( در حدود 35 سالگی مرگ فرا می رسد. 

علت مرگ عمدتا كاردیوميوپاتی است كه منجربه نارسایی احتقانی قلب می شود.
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 )Epidermolysis Bullosa( اپيدر موليز بولوزا
این بيماری نوعی بيماری پوس��تی ارثی و ژنتيكی ميباش��د كه در روز های اول پس از تولد یا بدو تولد با یكس��ری تاول در نقاط 
مختل��ف پوس��ت خود را نمایان ميكند و علت آن جهش در كراتين keratin یا ژن كالژن اس��ت ك��ه در نتيجه كمبود پروتئين در 

الیه های پوست می گردد. 
در واقع پو س��ت دارای 2 الیه اس��ت: الیه خا رجی epidermis و الیه درونی تر dermis در حالت نرمال بين دو الیه پروتئين 
ساخته ميشود واین پروتئين به صورت یک مهار ویا یک ترمز عمل می كند واز لغزش دو الیه بر روی یكدیگر جلوگيری می كند. در 
صورتيكه در پوست بيمار EB این ا تفاق نمی افتد در نتيجه پو ست بسيار شكننده و حسا س است و با كوچكترین ضربه یا سایش 

یا اصطكاک دچار تاول می شود.

شیوع و همه گیری شناسی  

از نظر ژنتيكی اتوزوم می تواند غالب یا مغلوب باش��د. بروز در نوع دیس��تروفيک مغلوب آن 1 به 300000 تولد و در نوع غالب 1 
به 50000 تولد اس��ت. از هر 1 ميليون نفر 50 نفر با این بيماری به دنيا می آیند و در جمعيت فعلی از هر 1 ميليون نفر 9 نفر مبتال 

می باشد. این بيماری در همه جای دنيا و در هر نژادی شایع بوده و هر دو جنس را مبتال می كند.
امروزه در آمریكا كمتر از 10هزار نفر به این بيماری مبتال هس��تند كه 600 نفر از نوع متوس��ط 1500 نفر از نوع شدید 320 نفر 

از نوع چهارم و بقيه از نوع ساده می با شند. در اتحادیه اروپا 30 هزار نفر و در اتریش 500 نفر به این بيماری مبتال هستند. 

علت بیماری  

در یک نوع غالب )نمایان( غير جنسی از این بيماری، ژن بيماری از تنها یكی از والدین كه بيماری را داشته به ارث برده می شود، 
و در آنج��ا ی��ک احتمال 50 درصدی )1 در 2( با هر بارداری وجود دارد كه یک نوزاد ای بی خواهند داش��ت. در یک ش��كل مغلوب 
)نهفته( غير جنس��ی، ژن بيماری از هر دو والدین به ارث برده می ش��ود. هيچيک از والدین نشانه های بيماری را نشان نداده اند؛ فقط 
احتياج بود آنها ژن را "حمل كنند"، و در آنجا یک احتمال 25 درصدی )1 به 4( با هر بارداری وجود دارد كه یک نوزاد ای بی خواهند 
داشت. همچنين ای بی می تواند از طریق یک جهش )دگرگونی( در یک ژن كه در هنگام شكل گيری تخم یا اسپرم سلول تناسلی 

در یكی از والدین اتفاق می افتد، به دس��ت آید. نه جنسيت كودک و نه 
ترتي��ب تولد معين نمی كند كه كدام ك��ودک یا چه تعداد از بچه ها در 

خانواده ای كه ژن معيوب دارند ای بی را گسترش خواهند داد.
گرچه ای بی س��اده می تواند زمانی كه هيچ نش��انی از بيماری در 
والدی��ن وجود ندارد رخ دهد، معموال به عنوان یک بيماری غيرجنس��ی 
غالب )نمایان( به ارث برده می ش��ود. در ای بی س��اده، ژن های معيوب 
آنهایی هس��تند كه دستوراتی برای توليد كراتين، یک پروتئين اليافی در 
الیه ی باالی پوست، تهيه می كنند. در نتيجه، پوست در اپيدرم )پوست 

بيرونی( شكافته شده، توليد تاول می كند.
در ای ب��ی اتصالی، یک نارس��ایی )نقص( در ژن های به ارث برده 
ش��ده از ه��ر دو والدین وج��ود دارد )نهفته غير جنس��ی( كه به صورت 
طبيعی شكل گيری الياف های تكيه گاه )الياف های رشته مانند( یا همی 
دسموزوم ها )ساختارهای پيچيده ای كه از پروتئين های بسياری درست 
ش��ده اند( را توسعه می دهند. این س��اختارها، اپيدرم )پوست بيرونی( را 
به غش��اء پایه ی زیرس��اختی )نهفته( متصل می كنند. نارسایی منجر به 

جداسازی بافت و تاول زدن در بخش باالیی غشاء پایه می شود.
هر دو شكل نمایان )غالب( و نهفته )مغلوب( از ای بی اضمحاللی 
manuka-honey-for-wound-care.comوجود دارد. در این وضعيت، اليافی كه اپيدرم )پوس��ت بيرونی( را به درم 
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)پوست زیرین( زیرساختی )نهفته( محكم می كنند یا پنهان هستند یا اینكه هيچ كاری انجام نمی دهند كه این به سبب نارسایی در 
ژن كالژن نوع VII )هفت(، یک پروتئين اليافی كه جزء اصلی الياف های محكم شده است، می باشد.

اپيدرموليز بولوسای آكویزیتا )ای بی اِی( یک اختالل نادر وابسته به توليد پادتنهای مضر )خودایمن( است كه بدن به الياف های 
كوچک مهار شده )محكم شده( خودش با پادتن ها، پروتئين های مخصوصی كه به مبارزه و نابودی عناصر خارجی كه به بدن حمله 

می كنند، حمله می كنند. در اكثر موارد، علت این بيماری ناشناخته است.

عالیم ناشی از بیماری  

خرخر كردن صدا، صرفه یا مشكالت تنفسی دیگر
ریزش مو

تاول زدن نزدیک چشم و بينی
تاول زدن نزدیک دهان و گلو و ایجاد مشكل در خوردن و بلعيدن

تاول زدن پوست بعداز آسيب های جزیی یا تغيير دما
وجود تاول در بدو تولد

مشكالت دندانی مثل پوسيدگی
وجود ميليا )جوش های سفيد كوچک(

از دست دادن یا تعيير شكل ناخن

روش تشخیص  

متخصصان پوس��ت می توانند تش��خيص دهند كجای پوست در حال جداسازی برای ش��كل دهی تاول هاست و اینكه با انجام 
بافت برداری )برداش��تن یک نمونه ی كوچک از پوس��ت كه در زیر یک ميكروسكوپ آزمایش می شود( بفهمند یک شخص مبتال به 
چه نوع ای بی است. یک تست تشخيصی مستلزم استفاده از یک ميكروسكوپ نوری است تا به عدم وجود یا كاهش پروتئين هایی 
كه برای شكل دهی الياف های كوچک متصل و الياف ها یا همی دسموزوم ها نياز می باشند پي برد. تست دیگر مستلزم استفاده از 
یک ميكروسكوپ الكترونی پرقدرت است، كه می تواند برای تشخيص نارسایی های ساختاری در پوست، تصاویر گرفته شده از بافت 

را درشت تر نشان دهد.
تكنيک ه��ای اخي��ر این امكان را به وجود آورده اند كه ژن های معي��وب را در بيماران مبتال به ای بی و اعضای خانواده ی آنها 
تش��خيص دهيم. هم اینک تش��خيص پيش از تولد می تواند توسط آمنيوسنتز ) برداشتن و آزمایش كردن یک ميزان كوچكی از مایع 
آمنيون مربوط به مش��يمه جنين پيرامون جنين در رحم یک زن باردار ( یا نمونه برداری از پرزهای كوریون )بخش��ی از غشاء بيرونی 

dermatology-s10.cdlib.orgibrary.med.utah.edu
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پيرامون جنين( در ابتدای هفته ی دهم بارداری انجام شود.

درمان

 تحقيق��ات اخير برای درمان این بيماری ب��ر روی تغيير كراتين حاصل در 
پوس��ت متمركز شده است تاكنون 54 ژن شناخته ش��ده اند. ولي در حال حاضر 

درمان خاصي براي این بيماري وجود ندارد.

مراقبت های الزم 

جلوگيریازتاول
در بسياری از اشكال ای بی، تاول ها با اندكی فشار یا سایش شكل خواهند 

گرفت. یک نوزاد مبتال به ای بی هرگز نباید از زیر بازوها بلند شود.
مواردی كه می توانند برای محافظت از آسيب پوستی انجام شوند:

اجتن��اب از گرم��ای بيش از حد با نگه داش��تن اتاق در ی��ک درجه حرارت 
یكنواخت

اس��تعمال روغن روی پوس��ت برای كاهش س��ایش و مرطوب نگه داشتن 
پوست

استفاده از لباس ساده، نرم كه زمانی كه یک كودک را آماده می كنيد نيازمند حداقل جابجایی باشد
استفاده از پوستين روی صندلی های ماشين و دیگر سطوح سخت

پوشاندن دستكش در زمان خواب برای كمک به پيشگيری از خراشيدن
مراقبتازپوستتاولزده

زمانی كه تاول ها ظاهر می شوند، اهداف مراقبت كاهش درد یا ناراحتی، جلوگيری از دست دادن بيش از حد آب بدن، بهبودی 
و پيش��گيری از عفونت اس��ت. ممكن است پزشک یک مس��كن خفيف برای جلوگيری از ناراحتی در هنگام تعویض باندپيچی )نوار 
زخم بندی(، تجویز كند. باندپيچی هایی كه به پوس��ت چس��بيده اند را می توان با آغش��ته كردن آنها در آب گرم برداشت. شستشوی 
روزانه ممكن اس��ت ش��امل یک حمام با صابون های مالیم باشد، و بهتر اس��ت در مراحلی استحمام كنيم كه نواحی كوچک در یک 

زمان تميز شوند. 
همچنين، یک مشاور ژنتيكی می تواند اطالعاتی در رابطه با احتمال گذر ژن برای ای بی به كودكان عرضه كند و مشاوراتی در 
رابطه با بارداری )بچه داری( آینده عرضه كند. مشاوره ی ژنتيكی می تواند یک گام مهم در كمک به خانواده ها در رابطه با تصميم 

گيری در رابطه با برنامه ریزی خانواده ی آنها باشد.
برای افرادی كه قصد بچه دار شدن دارند و سابقه ای بی در خانواده شان وجود دارد، مشاوره ژنتيكی با پزشک توصيه می شود. 
در حين بارداری تست هایی برای تشخيص جنين وجود دارد كه می توان در 8 تا 10 هفتگی بارداری هم انجام شود. بسياری از افراد 

مبتال به ای پی ناشی از ازدواج فاميلی والدین می باشد. برای پيشگيری از ازدواج فاميلی پرهيز كنيد.

پیش آگهی  

اپيدرموليزبولوزا یک بيماری مادام العمر اس��ت و برخی از زیر ش��اخه های این بيماری مانند اپيدرمولوژی با افزایش س��ن  بهبود 
می یابند.
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   )Ataxia, Hereditary, Autosomal Dominant( آتاکسي ارثي اتوزومال غالب
آتاكس��ی نام یک بيماری خاص نيس��ت بلكه یک نوع نشانه و عالمت است كه با ضعف در هماهنگی حركات همراه است. این 
واژه معموال برای توصيف وضعيت راه رفتن ناموزون و ناهماهنگ به كار می رود. این وضعيت حركت تمام عضالت از جمله انگشتان، 
دست ها، بازوها و عضالت زبان و چشم را درگير می كند. اتوزومال بدین معنی است كه می تواند هر دو جنس مذكر و مونث را  مبتال 
س��ازد.غالب بدین معنی اس��ت كه هر فرزند فرد مبتال 50% احتمال دارد كه این تغيير ژنتيكی را كه س��بب آتاكسی می شود، به ارث 
ببرد.آتاكسی غالب به عنوان آتاكسی سپينوسربالر spinocerebellar()SCA(  نامگذاری شده است.و آنها به ترتيب كشف كردنشان 
ش��ماره گذاری ش��ده اند.)یعنی SCA1 اولين آتاكس��ی غالبی بود كه كشف شد و جدیدترین آتاكسی غالبی كه در سال 2010 كشف 

شده است SCA32 می باشد.(. آتاكسی را به دو نوع اكتسابی و ارثی تقسيم بندی می كنند.
آتاكسی های اكتسابی ) غير ژنتيكی(

عوامل مختلف محيطی از جمله آسيب ها و تومورهای مغزی و همچنين مواد شيميایی چون ميزان زیاد الكل باعث بروز آتاكسی 
می ش��وند. آتاكس��ی های اكتس��ابی در بين اعضای خانواده منتقل نمی ش��وند و بنابراین فرزندان افراد مبتال به این آتاكسی ها به این 

بيماری مبتال نخواهند شد.
آتاكسی های ژنتيكی

انواع مختلفی از آتاكس��ی های ژنتيكی وجود دارند. رش��د آرام و پيش��رونده ویژگی بارز این آتاكس��ی ها است از ميان انواع ارثی 
آتاكس��ی ها آتاكسی فردریش، آتاكسی با كمبود ویتامين E، آتاكسی تالنژكتازیا و انواع مختلف آتاكسی نخاعی مخچه ای را می توان 

نام برد.
 ،)SCA( آتاكس��ی ها ب��ر اس��اس منش��اء آنه��ا ب��ه ان��واع مختل��ف تقس��يم می ش��وند ك��ه ش��امل: نخاع��ی – مخچ��ه ای  
 آتاكس��ی نخاع��ی – مخچ��ه ای ن��وع ی��ک )Spinocerebellar Ataxia Type 1. SCA1(، آتاكس��ی نخاعی – مخچ��ه ای نوع دو 
 ،Spinocerebellar Ataxia Type 3. SCA3 ( آتاكس��ی نخاعی – مخچه ای نوع سه ،)Spinocerebellar Ataxia Type 2. SCA2(
آتاكس��ی نخاعی – مخچه ای نوع ش��ش )Spinocerebellar Ataxia Type 6. SCA6(، آتاكس��ی نخاع��ی – مخچه ای نوع هفت 

)Spinocerebellar Ataxia Type 7. SCA7( می باشد. 

شیوع و همه گیری شناسی 

شيوع بيماری در بعضی منابع 2-0/8 نفر در هر 100000 نفر جمعيت برآورد شده است.
شيوع بيماری در كل همانند بيماری هانتينگتون است و در حدود 3-2 نفر در هر 100000 نفر جمعيت برآورد می شود، اما ممكن 

است در بعضی از جمعيت ها تا حدود 7-5 نفر در هر 100000 نفر جمعيت برسد. 

علت بیماری 

دالیل بروز آتاكس��ی متفاوت اس��ت و دراغلب موارد در اثر آس��يب دیدگی و یا كوچک شدن )آتروفی شدن( مخچه رخ می دهد.
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مخچه قسمتی از مغز است كه هماهنگی حركات را كنترل می كند.
الگوی توارث اكثریت انواع آتاكسی نخاعی – مخچه ای به صورت اتوزومال غالب است. در این حالت فرزندان دختر یا پسر یک 

فرد بيمار به احتمال 50 درصد مبتال به این بيماری مبتال خواهند شد.
همچون سایر بيماری های ژنتيكی آتاكسی های نخاعی- مخچه ای نيز در اثر تغيير ژن ها رخ می دهند. در این حالت ژن عملكرد 

طبيعی خود را از دست می دهد و به همين دليل عالئم بيماری بروز می كند.

عالیم ناشی از بیماری 

عالیم زیر معموال در اغلب بيماران مشترک هستند، اما بعضی از بيماران ممكن است كه بعضی از این عالیم را نشان ندهند. 
تاخير پيشرونده در وضعيت بيماری. 

دوره های تغيير در سطح هوشياری بيمار.
سابقه فاميلی عالیم مشابه در خویشاوندان نزدیک یا دوره های عود كننده عالیم عصبی.

بدتر شدن وضعيت پيشرونده عصبی.
درگيری چند ارگان بدن عالوه بر سيستم عصبی.
وجود نشانه های عصبی مخصوص برای هر فرد. 

نشانه ها
آتاكسی یا عدم تعادل نشانه اصلی عصبی در این بيماری است.

آتاكسی یعنی عدم توانایی در حفظ وضعيت نرمال بدن.
راه رفتن نامتعادل.

تكلم بصورت بریده بریده و منقطع.
لرزش و اختالل در حركات چشمی.

اختالل در حركت یا راه رفتن.
یک طيف وس��يعی از درگيری عصبی، از اختالل در عملكرد س��اده مخچه تا الگوهای پيچيده درگيری با اكستراپيراميدال ساقه 

jnnp.bmj.comjnnp.bmj.com
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مغز و كورتكس مغز نيز در این بيماران ممكن است روی دهد. 

روش تشخیص 

تش��خيص بيماری بر پایه سابقه و وضعيت بالينی بيمار تست های مولكولی ژنتيكی و رد كردن سایر تشخيص ها ممكن است و 
بصورت گس��ترده ای از آتاكس��ی ثانویه به وسيله مسموميت با داروها گرفته تا كمبود های تغذیه ای ونقایص هورمونی، عفونت ها و 

وضعيت های بعد از عفونت ناهنجاریهای ساختاری و بدخيمی ها بيماریهای دژنراتيو اعصاب را شامل می شود. 

درمان 

درحال حاضر هيچ گونه روش درمانی دارویی یا غير دارویی برای درمان این بيماری وجود ندارد. اخيرا تحقيقات انجام شده در 
یک موسس��ه تحقيقاتی در ژاپن  تاثير مثبت بعضی از گياهان دارویی س��نتی ژاپنی را در درمان این بيماری نشان داده اند. تحقيقات 

در این زمينه همچنان ادامه دارد.

مراقبت های الزم 

به خاطر اتوزومال غالب بودن و وضعيت ارثی بيماری،  انجام مش��اوره ژنتيک بس��يار اساسی است و بهتر است در كلينيک های 
تخصص��ی ژنتيک انجام گيرد. در حال حاضر هيج درمان ش��ناخته ش��ده و موثری برای درمان این بيم��اری وجو د ندارد. و بنابراین 
مراقبت بيش��تر حمایتی اس��ت. مراقبت در بيماران دچار آتاكسی بيش��تر آموزش هایی را كه منجر به استقالل بيمار در انجام كارهای 
روزانه خود می شود را شامل می گردد. آموزش در نحوه استفاده از وسایل، و نحوه انجام كارهای شخصی وابستگی بيمار را به خانواده 
و اطرافيان بيشتر می كند. برای مثال وسایلی مانند واكر، ویلچير در بيمارانی كه اختالل در راه رفتن دارند بسيار كمک كننده می باشد. 
سایر وسایل مانند وسایل نوشتن، غذا خوردن و وسایل نظافت شخصی باید نزدیک و در دسترس این بيماران قرار داده شوند.

در بيمارانی كه اختالل در گفتار دارند باید وس��ایل كمكی جهت برقراری ارتباط و درخواس��ت كمک در صورت بروز مش��كل، 
در اختيار آنان قرار داده ش��وند. این افراد معموال با مش��كالت و بيماری های دیگری نيز درگير می شوند از جمله این مشكالت شایع 
در این بيماران كه باید مورد توجه قرارگيرد و در صورت امكان از درمان های دارویی برای آنها اس��تفاده ش��ود شامل: سفتی اندامها، 

لرزش، افسردگی و اختالالت خواب است. 

jnnp.bmj.com
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پیش آگهی

پيش آگهی بيماری در بين تيپ های مختلف بيماری كامال متفاوت اس��ت، اما بهبودی آن خوب نيس��ت، در مقایس��ه با س��ایر 
بيماریها در باره فرایند مولكولی –سلولی این بيماری دانسته های خيلی كمی وجود دارد، و به این دليل شانس خيلی كمی در رابطه 

با مداخالت مهم و مفيد  در درمان و پيش آگهی این بيماری در آینده وجود دارد. 

منابع 
1-   Duenas AM, Goold R, Giunti P; Molecular pathogenesis of spinocerebellar ataxias. Brain. 2006 Jun;129)Pt 

6):1357-70. Epub 2006 Apr 13. [abstract]
2-   Albin RL; Dominant ataxias and Friedreich ataxia: an update. Curr Opin Neurol. 2003 Aug;16)4):507-14. 

[abstract]
3-   Thomas P, Rascle C, Mastain B, et al. Test for catatonia with zolpidem. Lancet. 1997;349)9053):702. [PubMed]
4-   Cohen L, Chaaban B, Habert M.O. Transient improvement of aphasia with zolpidem. N Engl J Med. 

2004;350)9):949–950. [PubMed]
5-   Chen Y.Y, Sy H.N, Wu S.L. Zolpidem improves akinesia, dystonia and dyskinesia in advanced Parkinson’s 

disease. J Clin Neurosci. 2008;15)8):955–956. [PubMed]
6-   Clauss R, Sathekge M, Nel W. Transient improvement of spinocerebellar ataxia with zolpidem. N Engl J Med. 

2004;351)5):511–512. [PubMed]
7-   Hajak G, Müller W.E, Wittchen H.U, et al. Abuse and dependence potential for the non-benzodiazepine 

hypnotics zolpidem and zopiclone: a review of case reports and epidemiological data. Addiction. 
2003;98)10):1371–1378. [PubMed]

8-   Victorri-Vigneau C, Dailly E, Veyrac G, et al. Evidence of zolpidem abuse and dependence: results of the 
French Centre for Evaluation and Information on Pharmacodependence )CEIP) network survey. Br J Clin 
Pharmacol. 2007;64)2):198–209. [PMC free article] [PubMed]

9-   McKernan R.M, Rosahl T.W, Reynolds D.S, et al. Sedative but not anxiolytic properties of benzodiazepines 
are mediated by the GABA)A) receptor alpha1 subtype. Nat Neurosci. 2000;3)6):587–592. [PubMed]

10-   Ishibashi M, Sakai T, Matsuishi T, et al. Decreased benzodiazepine receptor binding in Machado-Joseph 
disease. J Nucl Med. 1998;39)9):1518–1520. [PubMed]

11-   Daniele A, Albanese A, Gainotti G, et al. Zolpidem in Parkinson’s disease. Lancet. 1997;349)9060):1222–
1223. [PubMed]



اطلن زوگی زاهسمای بيمازی های وادز 190

)Myasthenia Gravis( مياستني گراويس
نوعی فلج ماهيچه ای اس��ت كه علت آن فعاليت ایمنی عليه گيرنده های اس��تيل كولين در سيناپس عصبی عضالنی است. این 
بيماری به صورت ضعف و احساس خستگی در عضالت چشمی، صورت، حلق، حنجره، اندامها و سایر عضالت بدن تظاهر می كند 
و در هر س��نی دیده می شود  بيماری مياس��تنی گراویس یک بيماری گرفتار كننده محل اتصال عصب، عضله می باشد. این بيماری 
مخصوص صفحات انتهایی عضالت مخطط است كه شامل اختالل عضالت، به ویژه عضالت سر و صورت، به صورت خستگی و 
ضعف پيش��رونده در طی اس��تفاده از عضالت مي گردد. این اختالل معمواًل عضالت اطراف چش��م، دهان و گلو، و انتهای اندام ها را 
درگير می س��ازد. مياس��تنی گراو یک اختالل خود ایمنی است به این معنی كه سيستم دفاعی بدن به بافت های خودی حمله می كند. 
این اختالل منجر به ضعف عضالت با درجات متفاوت می شود. مياستنی به انواع نوزادی، مياستنی چشمی مياستنی مادرزادی تقسيم 

می شود.

شیوع و همه گیری شناسی 

این بيماری نوجوانان و بزرگساالن جوان از هر دو جنس را مبتال می سازد ولی در خانم ها شایع تر است. بيشتر، زنان را گرفتار 
می كند. ش��يوع آن بيش��تر در دهه های سوم یا چهارم زندگی است ولی امكان دارد در هر دوره ای از زندگی، از بچگی تا پيری، دیده 
ش��ود. این بيماری ممكن اس��ت در هر سنی رخ دهد اما در بين خانم های جوان در سنين 40-20 سال شایع تر است ؛ اگرچه ميزان 
شيوع بيماری در آقایان در دهه های هفتم و هشتم زندگی افزایش می یابد. به طور كلی ازهر 100هزار نفر، 14مورد ابتال به مياستنی 
گراو مشاهده می شود. حداكثر وقوع آن در خانمها 20 تا 30 سالگی و در مردها دهه 6 و 7 گزارش شده است. در زیر 40 سالگی زنان 
2 تا 3 برابر مردان درگير می شوند و در اواخر عمر در مردان شایع تر می باشد. شيوع آن در برخی كشورها از 43 تا 84 در ميليون تا 

14 در 100000 ذكر شده است. موارد فاميلی آن نيز دیده شده است. 

علت بیماری 

علت دقيق بيماری شناخته نشده است. در بعضی موارد به همراه سایر اختالالت خودایمنی رخ می دهد و در موارد نادر بيماری 
در نتيجه تومورهای غده تيموس )بخش��ی از سيس��تم ایمنی محسوب می ش��ود( ایجاد می گردد. به هر علتی كه بيماری ایجاد شده 
باشد اختالل اصلی به دليل حمله آنتی بادی ها )سربازان دفاعی بدن( به محل اتصال عصب به عضله رخ می دهد به این ترتيب كه 

فعاليت عوامل ش��يميایی )اس��تيل كولين( كه پيام را از عصب به عضله منتقل 
می كنن��د دچار اش��كال می ش��ود و این اختالل منجر به ضع��ف در عضالت و 

كاهش كارآیی آنها می شود.

عالیم ناشی از بیماری 

افتادگی پلک ها 
دوبينی 

به هم خوردن حالت طبيعی چهره 
اختالل در بلع 

ضعف اندام های فوقانی و تحتانی اختالل در تكلم واضح 
1- ضع��ف عضالنی مش��خص ترین عالمت بيماری اس��ت ضعفی كه با 

فعاليت بيشتر می شود و با استراحت كمتر می شود.
2- مشكالت چشمی از قبيل دو بينی )دوتایی دیدن اشياء( و افتادگی پلک 

كه در 60% موارد دیده می شود. 
3- ناتوانی در انجام فعاليت هایی كه نياز به اس��تفاده از عضالت پا یا بازو 

دارد مثل باالرفتن از پله، شانه كردن مو و مسواک زدن
4blog.itechtalk.com- به زحمت نفس كشيدن به دليل ضعف ماهيچه های تنفسی 
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5- ضعف ماهيچه های صورت، گلو و گردن كه ممكن است باعث اشكال در صحبت كردن، جویدن و بلعيدن شود.
استرس و عفونت از جمله عواملی است كه ممكن است عالیم را شدت ببخشد با این وجود زمان هایی نيز وجود دارد كه بيمار 
هيچ عالمتی ندارد و اصطالحًا در دوره بهبودی قرار می گيرد كه البته پس از آن ممكن است یک دوره عود عالئم وجود داشته باشد.

در یک درصد بيماران، اختالل در عملكرد سيس��تم تنفس��ی مشاهده می شود كه می تواند تهدید كننده زندگی باشد و باید بيمار 
در بيمارس��تان بس��تری ش��ود و به دقت تحت كنترل و نظارت تيم درمانی قرار گيرد ؛ در مواردی ممكن است نياز به دستگاه تهویه 

مكانيكی وجود داشته باشد. 
 مهمترین نمود بيماری خس��تگی پذیری می باش��د. كه نشانه آن در چش��م دوبينی و افتادگی پلک )پتوز( است. این افتادگی در 
اوایل صبح ناچيز یا خفيف و نزدیک غروب بدتر می شود ولی مردمک ها هميشه طبيعی هستند. درگيری ماهيچه های گلو و حنجره 
س��بب پيدایش صدای تو دماغی، اختالل در جویدن غذا، بلع مش��كل و بروز نش��انه های بولبر می شود. گاهی نخستين علت مراجعه 
بيم��اران مياس��تنيک همين ضعف در عضالت حلق و دهان می باش��د به گونه ای كه وقتی بيمار آب می خ��ورد آب از بينی او خارج 

می شود.
ش��روع بيماری هميش��ه تدریجی است و زمان غروب كه بيمار خسته است عالیم ظاهر می شوند. عفونت های حاد نيز می توانند 

یک مياستنی نهفته را آشكار سازند.
دوبينی متناوب در موقع مطالعه یا تماشا نمودن تلویزیون در بيمارانی كه مياستنی چشمی دارند دیده می شود. گرفتاری عضالت 
اندام ها زمانی دیده می شود كه بيمار با دست خود برای مدتی كار مداوم انجام می دهد. گرفتاری دستگاه تنفسی ممكن است عالمت 
نداشته باشد به هر حال زمانی كه در بيماران مياستنی عالیم تشدید می یابد الزم است سيستم تنفسی به دقت مورد بررسی قرار گيرد. 
در برخی افراد مبتال سه شكاف طولی روی زبان دیده می شود. این عالمت در بيمارانی كه مدت نسبتًا طوالنی دچار این بيماری 

بوده اند مشاهده مي گردد. 
ضعف چانه، فلج دو طرفه عضالت صورت و خنده افقی، افتادگی س��ر به جلو در اثر ضعف عضالت و گرفتاری عضالت خارج 
چش��می در 90 درصد موارد كه به صورت لوچی، عالمت ش��بيه نيس��تاگموس در نگاه كردن مداوم چشم به یک طرف و در نهایت 

آتروفی عضالنی ممكن است دیده شود.

روش تشخیص 

چنانچه بيماری در ابتدا مراجعه نموده باش��د به نحوی كه عالیم خفيف باش��د برای برجسته و مشخص شدن عالیم از وی باید 
خواس��ت چند كلمه صحبت نماید و یا چند عدد را دنبال س��ر هم بش��مارد و ش��انه خود را برای چند بار باال و پایين ببرد و برای یک 

دقيقه به سقف نگاه كند و یا برای چند لحظه به یک طرف چشم بدوزد. 
تش��خيص براس��اس عالیم بالينی و انجام چند تس��ت تش��خيصی، تائيد می شود برای بررسی بيش��تر و تأیيد بيماری مياستنی 

گراویس سه دسته تست وجود دارد كه شامل: 

fa.wikipedia.org myasthenia.org.au
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الف( تست بيوشيميایی 
ب( تست الكتروفيزیولوژیک

ج( تست رادیولوژیک
 تس��ت تنس��يلون: دارویی به اس��م تنسيلون 
به بيم��ار تزری��ق می ش��ود ؛ دارو به ط��ور موقت 
باعث برگرداندن قدرت عضالنی می ش��ود. پاس��خ 
مثب��ت به دارو، تش��خيص را تائيد می كند. تس��ت 
الكتروميوگرافی  )EMG(فعاليت اعصاب و عضالت 

را بررسی می كند.
آزمایش��ات خون جهت بررسی آنتی بادی های 

موجود در خون انجام می شود.

درمان 

درمان بيماری های خود ایمنی، بر محور ایجاد 
تغييرات��ی در پاس��خ های ایمن��ی دور می زند. عمل 
جراحی برداشتن غده ی تيموس، در خاموش كردن 
بيم��اری ) 20 تا 40 درص��د ( و یا بهبود بيماری در 
20 تا 40 در صد موارد، موفقيت آميز است ؛ چرا كه 
این غده می تواند حاوی گيرنده های اس��تيل كولين 
به ش��كل كامالً  آنتی ژنيک باش��د. داروهای آنتی 
كولين اس��تراز عمدتًا برای درمان طوالنی مدت به 

كار می روند. 
روش درمان��ی دیگ��ر، اس��تفاده از داروه��ای 
ضد التهابی كورتيكواس��تروئيدی اس��ت. اس��تفاده 
از س��ركوب كننده ی ایمنی هم مؤثر اس��ت. البته 
در م��واردی كه بيمار با خطر مرگ مواجه باش��د، از 

پالسمافروز نيز استفاده می شود.
درمان جدی��د، عملكرد ماهيچه در مياس��تنی 

گراویس را بهبود می بخشد.

مراقبت های الزم 

از انج��ام فعاليت های طوالنی و پی در پی كه 
باعث تضعيف عضالت و خس��تگی می شود پرهيز 
كني��د و به منظور حفظ ق��وا ی خود بين فعاليت ها 

حتما استراحت كنيد.
 مصرف دقيق و صحيح داروها بسيار با اهميت است. هر تاخيری در دریافت دارو ممكن است در توانایی بلعيدن یا تنفس اشكال 

ایجاد كند. 
داروها را همراه با شير یا یكی از انواع شيرینی جات استفاده كنيد.

از مصرف خودسرانه داروهای خواب آور و مسكن های مخدر اجتناب كنيد زیرا این داروها می توانند مشكالت تنفسی ایجاد كنند.
یک دس��تبند تهيه كنيد كه نش��ان دهد شما مبتال به بيماری مياستنی گراو هس��تيد تا در مواقع اورژانسی كمک كردن به شما 
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آسان تر انجام شود. 
از حضور در جمع های شلوغ و پر رفت و آمد و مواجهه با افراد عفونی به دليل افزایش احتمال ابتال به عفونت اجتناب كنيد.

فعاليت های��ی را انتخ��اب كنيد كه قس��مت اعظم انرژی آنها در م��دت زمان كوتاهی صرف می ش��ود. در نظر گرفتن دوره های 
استراحت مكرر بين فعاليت ها مهم است. تالطم عالیم از روزی به روز دیگر در این بيماری شایع است. 

از فعاليت های سخت ممتد و مواجهه غيرضروری با آفتاب یا هوای سرد اجتناب كنيد.
برای به حداقل رس��اندن خطر آسپيراس��يون، زمان صرف غذا را باید مقارن با زمان حد اكثر تاثير داروهای آنتی كولين اس��تراز 
انتخاب نمود.  به عالوه بيمار به اس��تراحت قبل از هر وعده غذایی تش��ویق می ش��ود تا بدین ترتيب خستگی عضالنی كاهش یابد. 

برای سهولت در بلعيدن غذا، بيمار باید در وضعيت قائم و كامال صاف نشسته و گردن وی اندكی خم شود. 

پیش آگهی

مطالعات نشان داده است بيمارانی كه برای دو سال ضعف عضالنی آنان به عضالت چشم محدود بماند دارای پيشينه ی خوب 
می باشند به طوری كه دیگر عضالت یا گرفتار نشده و یا اندک مبتال می شوند.

بيماری ممكن اس��ت س��ير متفاوتی را به خود بگيرد به این نحو كه در بعضی موارد به عضالت پلک و چش��م ها محدود ش��ده 
و در دیگر موارد در عرض چند ماه اول به اندام های دیگر نيز گس��ترش یافته و در 65 درصد موارد در س��ال نخس��ت بيماری به اوج 
خود می رس��د. ش��دت بيماری از یک روز به روز دیگر فرق می كند و در بعضی موارد بهبودی های خود بخود برای چند سال نيز دیده 
می ش��ود و در پاره ای از موارد نيز بيماری س��ير قهقرایی را به خود می گيرد و حتی برای هميش��ه بيماران از بی قوتی عضالت رنج 
می برند. این بيماری در حال حاضر غيرقابل عالج محس��وب می ش��ود. با این حال، عالیم آن قابل تسكين یا كنترل است. به دنبال 
تش��دید بيماری ممكن اس��ت بهبود دیده ش��ود. طول عمر مورد انتظار كمتر از طبيعي مي باش��د ولی معمواًل بيماران سال ها با این 
بيم��اری زنده می ماند. تحقيقات علم��ی درباره علل و درمان این اختالل ادامه دارد و این اميد وجود دارد كه درمان های مؤثرتر و در 

نهایت عالج بخشی در آینده عرضه گردند.
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hp_clinicaloverview.cfm. Accessed July 9, 2010.
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)Marfan Syndrome( سندرم مارفان 
سندرم مارفان یک اختالل ژنتيكی می باشد. این ناهنجاری به علت جهش در كروموزوم 15 رخ ميدهد.

وظيفه این ژن بيان دستورالعمل ساخت فيبریلين است. سندرم مارفان نوعی اختالل وراثتی است كه در اصل بافت همبندی بدن 
را هدف قرار می دهد و بيماران مبتال به این س��ندرم دارای اس��تخوان های بلندتر و عضالتی شل تر از حد طبيعی هستند. در چشم ها 

و دستگاه قلب و عروق آنان اختالالت زیادی به وجود می آید. 

شیوع و همه گیری شناسی  

این بيماری معموال در هر 10000 نفر یک مورد ممكن اس��ت وجود داش��ته باشد ولی گفته شده ممكن است بين 3000-5000 
هم وجود داش��ته باش��د. هم اكنون در آمریكا 200 هزار بيمار دچار سندرم مارفان وجود دارد.هم در كودكان و هم در بالغين و در زن 

و مرد ممكن است رخ دهد.
این  اختالل  از ابتدای  تولد وجود داشته  و گاهی  در نوزادان  قابل  تشخيص  است . با این  حال ، عالیم  آن  گاهی  تا نوجوانی  یا جوانی  

ظاهر نشده  و شدت  عالیم  نيز بسيار متغير است . شيوع  آن  در خانم ها و آقایان  برابر است . 

علت بیماری 

 این ناهنجاری به علت جهش در كروموزوم 15 رخ ميدهد. تكه FBN1، بخشی از كروموزوم 15 است كه دچار اختالل می گردد. 
وظيفه این تكه بيان دس��تورالعمل س��اخت فيبریلين است. زمانی كه این ژن به درستی بيان نشود دستور ساخت فيبریلين به درستی 
بيان نش��ده و پروتئين س��اختار اصلی خود را نخواهد داشت. این پروتئين نقش مهمی در ساختار بافتهای پيوندی دارد. سراسر بدن از 
بافتهای پيوندی تش��كيل شده اس��ت. بنابر این ابتال به این سندرم، بسياری از ارگانها را درگير می كند مانند دستگاه اسكلتی، چشم، 

قلب، آئورت، عروق خونی، سيستم عصبی، پوست و ریه

عالیم ناشی از بیماری  

عالیم  استخوانی  عضالنی : 
قامت  بلند و بدن  الغر و كشيده  طول  اندام ها نسبت  به  تنه  نامتناسب  است.

انگشتان  باریک  و بلند )انگشتان  عنكبوتی(
شكل  غيرطبيعی  قفسه  سينه  بلندی  قوس  كام  

مفصل  دوگانه ؛ ضعف  یا نرمی  مفصل

palmreadingperspectives.worpress.com palmreadingperspectives.wordpress.com
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عالیم  قلبی  عروقی : نارس��ایی  دریچه  آئورت ؛ ش��كافت  آئورت  پروالپس  یا 
نارسایی  دریچه  ميترال  

جابجایی  عدسی  چشم ، معمواًل به  سمت  باال نزدیک بينی  
جداشدگی  شبكيه  )ناشایع (

گلوكوم  )آب  سياه( و یا كاتاراكت  )آب  مروارید(
سایر عالیم : كبود شدن  آسان  پوست  )ناشایع (

خونریزی  بيش  از حد معمول  )ناشایع (

روش تشخیص 

 هيچ آزمایش تش��خيصی برای سندرم مارفان وجود ندارد. تشخيص پزشک 
تنها بواسطه مشاهده و تاریخچه كامل پزشكی است. اطالعات كامل درباره همه 

اعضاء خانواده كه ممكن اس��ت مش��كل و یا مرگ زود هنگام مرتبط با بيماریهای قلبی داشته اند. ارزیابی بالينی كامل شامل: ارزیابی 
سيستم اسكلتی، نسبت اندازه بازو و پا به قد و آزمایشات چشمی. تستهای قلبی از قبيل اكوگاردیوگرام برای سنجش قلب و آئورت.

درمان 

 متاس��فانه سندرم مارفان همانند سایر بيماریهای ژنتيكی قابل درمان نيست و هيچ راهی برای اصالح ناهنجاری بافت پيوندی 
وجود ندارد. هدف درمان ثابت نگه داشتن روند بيماری قبل از اینكه به مراحل حاد رسيده و عوارض خطرناكی را ایجاد نماید. برخی 
از افراد دارو تجویز می نمایند كه استفاده از این داروها نيز خود یک بحث چالش انگيز است. بتابلوكرها فرآیند دیالتاسيون را به تاخير 
می اندازن��د. آنت��ی كوآگوالنت از قبيل وارفارین پس از جایگزینی دریچه قلب مصنوعی ض��رورت می یابد. آنتی بيوتيک تراپی داخل 

وریدی در طی روشهای قلبی برای جلوگيری از آندوكاردیت باكتریال ضروری است. 
جراحی های قلبی عروقی امكان بقا بيشتر بيمار را فراهم می آورد. در برخی موارد اسكليوز شدید نيز نياز به مداخله شدید جراحی 

دارد. استفاده از ليزر نيز برای درمان كندگی شبكيه مفيد است.

مراقبت های الزم 

در حال  حاضر هيچ  روش تشخيصی  قبل  از تولد در مورد این  بيماری  وجود ندارد.
در صورت  مبتال بودن  یكی  از والدین ، احتمال  درگيری  هریک  از فرزندان  50% خواهد بود. البته  با توجه  به  متغير بودن  ش��دت  
عالیم  این  بيماری  در بيماران  مختلف ، شدت  عالیم  در فرزندان  مبتال ممكن  است  بيشتر یا كمتر از والدین  باشد. در صورتی  كه  دچار 
این  بيماری  بوده  یا سابقه  خانوادگی  آن  را دارید قبل  از ازدواج ؛ مشاوره  ژنتيک  را حتمًا مدنظر داشته  باشيد. تا آنجا كه  عالیم  بيماری  

به  شما اجازه  می دهد فعال  باشيد. 
افراد دچار این  اختالل  به علت  احتمال  خطر بروز مرگ  ناگهانی  باید از شركت  در ورزش های  هوازی  خودداری  كنند.

رژیم  غذایی: رژیم  خاصی  نياز نيست .

پیش آگهی  

عوارض  قلبی  عروقی  این  بيماری  می تواند تهدیدكننده  حيات  باش��د. قبل  از پيدایش  جراحی  اصالحی  بيش��تر بيماران  دچار این  
بيماری  تا قبل  از سن  35 سالگی  فوت  می كردند. با مداخله  جراحی ، بيشتر بيماران  طول  عمر طبيعی  خواهند داشت. 

س��ندرم مارفان یک اختالل مادام العمر اس��ت. پيش آگهی بيماری در س��ال های اخير بيشتر ش��ده است. تشخيص زودرس و 
پيش��رفت تكنولوژی پزش��كی كيفيت زندگی بيماران را بهبود بخشيده است. در س��ال های قبل افراد مبتال به سندرم مارفان در سن 
چهل س��الگی می مردند اما امروزه بيش��تر افراد مبتال تا ش��صت سالگی عمر می كنند. شاید پيش��گيری از اتساع بيش از حد آئورت و 

گسيختگی آن توجيهی برای افزایش طول عمر بيماران باشد. 

gfmer.ch
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                                                                                                   )Pulmonary Hypertension, Primary( افزايش فشار خون ريوي
افزایش فش��ار ریوی عبارت اس��ت از افزایش ممتد فشار شریان ریوی )PAP( بيش��تر از 25 ميلی متر جيوه در حالت استراحت 
)نرمال 20-10ميلی متر جيوه( یا افزایش بيش از 30 ميلی متر جيوه در حالت فعاليت )نرمال 30-20 ميلی متر جيوه ( این فش��ارها 
به صورت مس��تقيم و همانند فش��ار خون سيس��تميک قابل اندازه گيری نيس��تند و باید از طریق فشار س��نج داخل سرخرگی هنگام 
انژیوگرافی  اندازه گيری ش��وند. در صورت نبود این اندازه گيری ها، ش��ناخت بالينی ش��رایط بيمار، تنها شاخص هيپرتانسيون ریوی 
اس��ت. هيپرتانس��يون ریوی به دو فرم اوليه و ثانویه تقسيم می شود. هيپرتانس��يون ریوی ثانویه معموال نتيجه بيماری قلبی یا ریوی 

است )مانند: بيماریهای مزمن انسدادی ریوی، پلورال افيوژن ( علل هيپرتانسيون ایدیوپاتيک ناشناخته است. 

شیوع و همه گیری شناسی 

بيشتر در بالغين جوان 40-30 ساله رخ می دهد. در زنان بيشتراز مردان وجود دارد. شرایط پيشرونده منجر به نارسایی قلب راست 
و دیس پنه ش��دید می ش��ود. فش��ار خون ریوی اوليه جزء بيماریهای نادر بوده و ميزان بروز آن 2 تا 3 در یک ميليون نفر تخمين زده 
می ش��ود. این بيماری در كودكان تظاهر پيدا كرده و در زنان س��ه برابر مردان مش��اهده می شود. از كل بيماران  افزایش فشار ریوی 

90-95 درصد ثانویه و 5-10درصد اوليه ميباشد. 

علت بیماری 

علت فش��ار خون اوليه نامش��خص می باشد. فشارخون ریوی ثانویه زمانی است كه فشارخون ریوی در اثر بيماری دیگری ایجاد 
ش��ود كه علل ش��ایع آن، مشكالت تنفس��ی مانندبيماری های انسدادی مزمن ریوی )آمفيزم و برونش��يت مزمن( هستند. علل دیگر 
ش��امل نارس��ایی احتقانی قلب، نقص مادرزادی قلب، وجود لخته در عروق ریوی، ایدز )س��ندرم نقص ایمنی مادرزادی(، سيروز )یک 
نوع بيماری كبدی مزمن(، لوپوس، فيبروز ریوی )شرایطی كه باعث ایجاد اسكار در ریه می شود( و داروهایی خاص است. هر دو نوع 

فشارخون ریوی )اوليه و ثانویه( معمواًل دائمی هستند و درمان تنها باعث كاهش عالیم و بهبود زندگی بيمار می شود.

عالیم ناشی از بیماری 

بيماران با مش��كل خفيف معموال بدون عالمت هس��تند. در فرم متوس��ط تا ش��دید عالمت اصلی و معموال تنها عالمت تنگی 
نفس اس��ت. تنگی نفس ابتدا هنگام فعاليت و بعدا در زمان اس��تراحت نيز ظاهر می شود. درد زیر جناغ شایع است كه در 50 - %25 
بيماران دیده می ش��ود. س��ایر عالئم شامل خستگی، سنكوب، درد قفسه سينه مش��ابه آنژین، تپش قلب، ضعف عضالنی، سرفه غير 
موثر، عالئم نارس��ایی طرف راس��ت قلب شامل ادم محيطی، آسيت، اتساع ورید های گردنی، احتقان كبد، رال و سوفل قلبی، قاشقي 

شدن انگشتان می باشند. 

nlm.nih.gov iranpest.blogfa.com
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هنگامی كه بيماری پيشرفت كرد، عالیم بدتر می شوند و می تواند شامل عالیم زیر باشد: 
	 تنگی نفس همراه یا بدون انجام فعاليت

 	 خستگی
	 سرگيجه

	 درد یا احساس فشار در قفسه سينه
	 ضربان قلب سریع

	 عالیم فشارخون ریوی معمواًل باعث محدودیت در ورزش و انجام فعاليت ها می شود 

روش تشخیص 

گرفت��ن تاریخچه نش��ان می دهد كه بيماری ممكن اس��ت خانوادگی باش��د )تاریخچ��ه مثبت خانوادگی( مواجه��ه با كوكائين، 
متاآنفتامين  الكل و س��يگار از یافته های مثبت به نفع بيماری هس��تند. ارزیابی كامل تش��خيصی ش��امل تاریخچه، معاینه فيزیكی، 
رادیوگرافی مطالعه عملكرد ریوی، الكتروكاردیوگرام ، اكوكاردیوگرام، اسكن تهویه / پرفيوژن و كاتتریزاسيون قلبی می باشد. ارزشمند 

ترین روش تشخيصی كاتتریزاسيون قلبی است. 

درمان 

هدف از درمان برطرف كردن اختالل قلبی یا ریوی است. اكثر بيماران با هيپرتانسيون ریوی اوليه درمان شناخته شده ای ندارند. 
با درمان حمایتی و تجویز اكسيژن هيپوكسی كاهش پيدا می كند. در بيماران با نارسایی شدید بطن راست با سير پيشرونده بيماری، 
در حالت  استراحت نيز به اكسيژن نياز است. اكسيژن درمانی مناسب، انقباض عروق را معكوس می كند و هيپرتانسيون ریوی را در 
زمان كوتاهی كاهش می دهد. درصورت وجود مش��كالت قلبی درمان ش��امل محدودیت مایعات، داروها ی مدر برای كاهش تجمع 

مایع است و گليكوزیدهای قلبی )دیژیتال ها ( به منظور بهبود عملكرد قلب نيز مورد استفاده قرار مي گيرند. 

مراقبت های الزم 

نارس��ائی قلبی  معموال"  به ش��كل مزمن بروز پيدا می كند و دو وضعيت اصلی وجود دارد كه باعث بروز بيماری قلبی حاد كمی 
مي گردند كه عبارتند از آمبولی ریه و سندروم  دیسترس تنفسی مزمن ARDS در نارسائی قلبی مزمن عمومًا هيپر تروفی بطن راست 

RVH وجود دارد  و در نارسائی  قلبی حاد عمدتا" اتصاع بطن راست اتفاق می افتد.

persiannurses.blogfa.comnurse1977.persianblog.ir
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اهداف اصلی اقدامات پرستاری عبارتند از: شناسایی بيماران 
در مع��رض خط��ر هایپرتانس��يون ریوی بيماران پرخطر ش��امل 
گروههای زیر می باش��ند: بيم��اران مبتال بيماریهای انس��دادی 
مزمن ریوی آمبولی ری��وی، بيماریهای مادرزادی قلب و دریچه 
ميترال، بيمار باید مانيتورینگ ش��ود و پالس اكس��يمتری داشته 
باش��د، ABG  به منظور پایش گازهای خون شریانی انجام شود. 
اكس��يژن طبق دس��تور تجویز ش��ود و بيمار آموزش الزم را در 
مورد استفاده از اكسيژن ببيند. داروها طبق دستور تجویز شوند و 

عالئم نارسایی بطن راست كنترل شوند.
احتياطات��ی كه بيمار بای��د موقع مصرف اكس��يژن رعایت 
كند: سيگار نكش��د، جریان اكسيژن را در سطح باالتری از آنچه 
تجویز ش��ده قرار ندهد سيستم اكس��يژن 30 سانتی متر از منابع 
حرارتی دور باشد. عالمت سيگار كشيدن ممنوع در ناحيه مصرف 
اكسيژن نصب شود. مطمئن باشد كه وسایل الكتریكی در نواحی 
منبع اكس��يژن به زمين متصل اس��ت. از راههای بهبود اكسيژن 
رس��انی استفاده كند. بدليل دریافت اكسيژن بهداشت دهان را به 
خوبی حفظ كند. تمام وس��ایل مراقبت تنفسی را به طور مناسب 
تميز كند. در مصرف آنتی كواكوالن ها آموزش های الزم جهت 

پيشگيری از خطر خونریزی داده شود. 

پیش آگهی

بيماران در هيپر تانس��يون ریوی پي��ش آگهی ضعيف تری 
دارند وكمتر به درمانهای دارویی پاسخ ميدهند.بيماریهای ریوی 
باعث بروز تغييرات فيزیولوژیكی كه با گذش��ت زمان باعث هيپر 
تروفی بطن راس��ت ميش��ود.وریه ها نمی توانند اكس��يزن كافی 
دریافت كنندودر نتيجه س��بب هيپوكسی و هيپركاپنه وتهویه ی 

ناكافی ميشوند.
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                                                                                                                                                                  )Crohn’s Disease( بيماري کرون 
بيماری كرون یک بيماری التهابی مزمن است كه قسمت های مختلف دستگاه گوارش از دهان تا مقعد را در گير می كند.اما در 
بيشتر موارد این بيماری انتهای روده كوچک را درگير ميكند این بيماری باعث التهاب و زخم شدید مخاط روده می شود كه می تواند 

منجر به انسداد كامل یا نسبی روده شود و ميتواند همه الیه های جدار دستگاه گوارش را از سطح تا عمق گرفتار كند.
بيماری كرون به عنوان اس��هال منطقه ای نيز ش��ناخته می ش��ود، كه در درجه اول باعث درد شكم، اسهال، استفراغ و از دست 
دادن وزن ميش��ود. اما ممكن است باعث عوارض خارج از دس��تگاه گوارش از جمله بثورات پوستی، آرتریت، التهاب چشم، خستگی 

و عدم تمركز گردد.

شیوع و همه گیری شناسی

طبق یافته های  موسس��ه كوليت و كرون آمریكا )CCFA(، چنين برآورد ش��ده است  كه حدود نيم ميليون نفر از بيماری كرون 
رنج می برند. به نظر می رسد زنان و مردان به ميزان مساوی مبتال شده اند.

بيماری كرون در درجه اول بر افراد بين سنين 15 و 35 سال تاثير می گذارد، اما می تواند كودكان و افراد مسن را به خوبی تحت 
تاثير قرار دهد. CCFA تخمين می زند كه 100،000 نفر را  افراد كمتر از 18 س��ال  تش��كيل ميدهند. CCFA همچنين می گوید كه 
این خطر توسعه بيماری در افرادی كه یكی از بستگان مبتال هستند 10 برابر است و این خطر برای افرادی كه یكی از خواهر ها یا 
برادرها مبتال هستند تا 30 برابر باال ميرود. همچنين یهودی های اروپایی تبار 4 تا 5  برابر بيشتر مبتال ميشوند ميزان شيوع در سفيد 

پوستان 149 در  100000 مي باشد و شيوع پایين در ميان آسيایی ها است.

علت بیماری 

عوامل مؤثر در بروز این بيماری شامل ارث، عوامل محيطی، اختالالت سيستم ایمنی، باكتری های روده و نوعی از رژیم غذایی 
)دریافت باالی پروتئين حيوانی و دریافت پایين امگا 3 ( است. علت بيماری كرون ناشناخته است. اطالعات موجود درباره این بيماری 
نش��ان دهنده آن اس��ت كه بيماری در بين اقوام و گروه های خاص بيش��تر از گروه های دیگر دیده می ش��ود و این داللت بر آن دارد 
كه فاكتورهای ژنتيک در بروز بيماری ميتواند نقش داش��ته باش��د. باور بر این است كه در افرادی كه از نظر ژنتيكی، حساس هستند 
سيستم ایمنی بدن توسط یک محرک تحریک شده و باعث التهاب در دستگاه گوارش می شود. همچنين باكتری و غذای موجود در 

دستگاه گوارش نيز در بروز بيماری نقش دارند. این آسيب عامل اصلی بروز عالئم بيماری است.
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بيماری كرون اغلب ماه ها یا س��ال ها قبل از تش��خيص بيماری وجود دارد و ممكن است در كودكانی كه تأخير رشد دارند تنها 
نشانه ظاهری بيماری باشد. عالیم این بيماری شامل كاهش وزن قابل توجه، تب متناوب، اسهال مزمن آبكی و دردهای شكمی به 

خصوص در ناحيه یک چهارم راست پایينی شكم است كه با اجابت مزاج تسكين نمی یابد.

عالیم ناشی از بیماری 

شامل زخم )آفت( دهان، اسهال، درد شكم، كاهش وزن و تب است. همچنين بيمار ممكن است به عالئم خارج روده ای از قبيل 
راش��های پوس��تی، درد مفاصل، التهاب چشم، و با شيوع كمتر اختالالت كبدی مبتال شود. اگر چه بيماری كرون یک بيماری مزمن 

اس��ت، درمانهای دارویی و جراحی به كنت��رل بيماری كمک ميكند تا 
بيمار برای مدت طوالنی بدون عالئم زندگی كند.           

این بيماری عالوه بر گرفتار كردن معده و روده، اندام های دیگر را 
نيز می تواند درگير كند. ورم چشم و ورم مفاصل یا ماهيچه های دست 
یا پا از این دس��ت هستند. نازكی یا پوكی استخوان می تواند از عواقب 
این بيماری باش��د. در این بيماری پوس��ت، خون و غدد درون ریز نيز 
می توانند درگير ش��وند. بيماری كم خونی هموليتيک خود ایمنی كه در 
آن سيس��تم ایمنی به گویچه های سرخ حمله می كند بيشتر در بيماری 
كرون ش��ایع اس��ت و می تواند باعث خس��تگی، رنگ پریدگی و دیگر 

نشانه های شایع در كم خونی شود.
• شقاق مقعد	
• زخم های دهانی	
• خونریزی های گوارشی	
• اسهال چرب	
• كم خونی به دليل خونریزی روده	
• 	K و D، E، A كمبود ویتامين ب12 و ویتامين های
• به وجود آمدن آبسه یا فيستول	
• باریک شدن مجرای روده 	
• سنگ های ادراری	
• آرتریت )التهاب مفاصل(	
• التهاب عنبيه 	
• ورم ملتحمه 	
• زردی و خارش	
• سوءتغذیه و رنگ پریدگی	

درمان 

ح��دود 45-35 درص��د بيماران مبتال به بيم��اری كرون در طول 
مدت زندگی خود عوارض اطراف مقعدی را تجربه خواهند كرد. بعضی 
از آنه��ا بدون درمان بهبود خواهند یافت، ام��ا مابقی احتياج به درمان 
دارویی با آنتی بيوتيكها، ش��ياف استروئيدی، داروهای سركوب كننده 
سيستم ایمنی یا جراحی دارند. نشستن در آب ولرم و تميز كردن ناحيه 
مقعد، بهبودی را تسریع خواهد كرد.گاه جراحی به خصوص در صورت 

بروز عوارض مانند فيستول و انسداد ضرورت می یابد.
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مراقبت های الزم 

مداخالت تغذیه ای در این افراد حائز اهميت اس��ت. به طور كلی توصيه های تغذیه ای و رژیمی در مبتالیان به كرون ش��امل 
موارد زیر است:

- رژیم كم باقيمانده یا محدود از فيبر می تواند در بهبود این بيماری موثر باشد )ميوه ها وسبزیجات، مواد غذائی فيبردار هستند(.
- شير، لبنيات و محرک هایی مانند قهوه و الكل حذف شوند.

- رژیم پر پروتئين و پركالری زیر نظر متخصص تغذیه توصيه می شود.
- در صورت وجود اس��هال چرب، ميزان چربی ِرِژیم غذائی باید كاهش یابد. برای جبران چربی می توان از روغن MCT كه بهتر از 
روغن های معمولی جذب می ش��ود اس��تفاده كرد. )از آنجایی كه این روغن به صورت مصنوعی توليد می شود در داروخانه ها قابل 

تهيه می باشد(
- مصرف اسيدهای چرب امگا3 ) نظير روغن ماهی( نيز به دليل خواص ضد التهابی آن می تواند در كاهش عالیم بيماری مؤثر باشد.

- در صورت وجود اسهال واستفراغ، آب و امالح از دست رفته باید از طریق مایعات و محلولهای قندی نمكی جبران شود.
- دوره های متناوب استراحت در طول روز به خصوص در زمان اسهال، به منظور كاهش حركات روده، توصيه می شود.

- مصرف مكمل های ویتامين و امالح به خصوص ویتامين های ب6،بC، D، E ،12 و آهن، مس، روی، منيزیم، پتاس��يم و كلس��يم 
توصيه می شود. )ویتامين های A و K به صورت یک روز در ميان توصيه می شوند(.

- بيمار بهتر است وعده های غذایی را در دفعات بيشتر و حجم كمتر مصرف كند.
- در صورت عدم تحمل قند شير)الكتوز( و پروتئين گندم)گلوتن( مواد غذایی مربوطه می بایستی از رژیم غذایی حذف گردد.

- افزایش دریافت ویتامين دی و كلس��يم به دليل نقش آن ها در س��اختمان اس��تخوان و نيز عدم تحمل شير به این بيماران توصيه 
می شود.

- به بيماران توصيه می شود از مصرف ادویه جات پرهيز كنند.
- دریافت منابع پتاسيم مانند سيب زمينی،موز و.. در دوره اسهال توصيه می شود.

- به بيمار توصيه می شود غذاها را خوب بجود و از قورت دادن غذا خودداری كند.
این توصيه ها ممكن است به مبتالیان به بيماری كرون كمک كند تا رژیم غذایی شان را بهتر اداره كنند:

- مقدار زیادی آب بنوشيد.
- از غذاهای ادویه دار پرهيز كنيد و غذاهای ساده و بدون ادویه و چاشنی را انتخاب كنيد.

- از غذاهای حاوی فيبر زیاد مانند پاپ كورن، تخمه ها، حبوبات، مغزهای خوراكی و سبوس دوری كنيد.
- غذاهایی چرب و سرخ كرده را نخورید و از سس های سنگين و چرب كه حاوی خامه، كره یا مارگارین هستند، پرهيز كنيد.

- مصرف كافئين را محدود كنيد.
التهاب در دستگاه گوارش منجر به سوء تغذیه در بيماران مبتال به بيماری كرون می شود. این التهاب باعث جلوگيری از جذب 
مواد مغذی و انرژی از مواد غذایی و مایعات مصرف شده می شود. سوء تغذیه نتایجی مانند تاخير در رشد و بلوغ در كودكان، استئوپروز 
)پوكی استخوان( كاهش تحمل در جراحی و اختالالت روانی- اجتماعی را بدنبال دارد. سوء تغذیه غالبًا با ارزیابی های منظم وضعيت 

تغذیه، قابل پيشگيری خواهد بود. 
بيشتر از 30% از بيماران به كرون به بيماری استئوپروز مبتال خواهند شد كه این امر به شكستگی های استخوانی منجر خواهد 
ش��د. بخصوص بيمارانی كه برای مدت طوالنی اس��تروئيد مصرف می كنند و خانمهای یائسه در معرض این عارضه هستند. سنجش 

منظم دانسيته استخوانی می تواند وقوع استئوپروز را در مراحل اوليه آن در این بيماران مشخص كند. 

پیش آگهی 

چش��م انداز برای بيماری كرون به طور گس��ترده ای متفاوت اس��ت. بيماری كرون می تواند از محدوده شدن خوش خيم )مانند 
زمانی كه بيماری فقط محدود به اطراف مقعد در افراد مسن رخ می دهد( تا بسيار شدید باشد. در پایان  نوع شدید، بعضی از بيماران 
ممكن است فقط یک قسمت را تجربه  كنند و دیگران بطور مداوم از آن رنج ببرند. حدود 13 - 20% از بيماران دچار بيماری مزمن 
ك��رون می گردند. تمایل به عود در دوره بيماری می تواند برای چند س��ال یا چند ده��ه در بعضی از بيماران به طول انجامد. در حال 
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حاضر درمانهایی  در دسترس است كه می تواند كمک قابل توجهی را به بيشتر بيماران ارائه دهد. بيماری كرون بندرت علت مستقيم 
مرگ است، بيشتر مردم مبتال به این بيماری می توانند با  طول عمر طبيعی زندگی می كنند. 
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   )Cerebral Palsy( فلج مغزي 
فلج مغزی یک اصطالح چتر مانند اس��ت و برای توصيف یک گروه بيماریهای مزمن كه در س��الهای اول تولد ظاهر می شود و 
ناش��ی از نقص و تنزل حركات كه در طول زمان بهبود نمي یابند. این بيماریها با نقص رش��د ویا تخریب حركات برای كنترل حركت 
در مغز همراه است. فلج مغزی به معنای معمولی كلمه یک بيماری به حساب نمی آید. با وجود این كه اغلب تصور می شود كه این 
یک شكل حركتی است كه بر اثر آسيبهای مغزی زمان تولد ناشی می شود، اما واقع امر این است كه مكانيسم آن خيلی پيچيده تر 
می باشد. به منظور استفاده های عملی، ميتوان فلج مغزی را سندرمی دانست كه شروع آن قبل از رشد و تكامل مغزی اتفاق می افتد 

یعنی در اثر آسيب یا ضایعه مغز نابالغ )دوره جنينی � حين تولد و یا بالفاصله پس از تولد( ایجاد می شود. 

شیوع و همه گیری شناسی    

درصد ش��يوع فلج مغزی در جوامع مختلف فرق می كند بطور مثال در ایران گفته می ش��ود كه 120000كودک فلج مغزی وجود 
دارد و برخي منابع درصد شيوع cp را تقریبَا 2 در 1000 مورد ذكر كرده اند. 

ميزان شيوع آن حدود 2 تا 4 مورد به ازای هر 1000 نفر جمعيت است. این اختالل برای اولين بار توسط یک جراح ارتوپد بنام 
ليلتل در حدود 150 س��ال پيش ش��رح داده شده است. آمار نش��ان می دهد از هر 1000 كودک در حدود 1/5 مورد آن به فلج مغزی 
دچارند و تعداد مبتالیان در بين مردان بيش از زنان و در بين سفيد پوستان بيش از سياه پوستان است فلج مغزی در آمریكا بيش از 

500000 نفر را تحت تاثير قرار داده كه بيشتر به عنوان صدمات مغزی است كه قبل یا حين تولد رخ می دهد.

علت بیماری  

علل قبل از تولد: 
- عفونت ها، بيماری هایی نظير سرخجه و انگل ها. 

- كم اكسيژنی یا نرسيدن اكسيژن به مادر، و گره خوردن بند ناف قبل از تولد كه باعث عدم رسيدن اكسيژن به جنين 
می شود. 

-خونریزی مغزی به علت ضربه های دوران بارداری. 
- خونریزی های غير عادی مادر به خصوص در ماه های اوليه و مسموميت های مادر. 

- تماس اشعه x با مغز جنين در سه ماهۀ اوليه بارداري 
- مس��موميت غذایی، دارویی، خوردن قرص های آرام بخش 

به طور مداوم. 
- حاملگی های متعدد و پش��ت سرهم كه باعث فشار روانی و 
هيجان��ی مادر می گردد و كمبود غذایی و ضعف جس��مي و روحي 

مادر را تشدید مي كند.
علل زمان تولد: كم اكسيژنی نوزاد یا نرسيدن اكسيژن به مغز 
نوزاد، وانس��داد ریه ها، ضربه های وارده به س��ر نوزاد، تصادفات و 
حوادث مختلف، كاهش فش��ار خون مادر. سزارین ) اگر هماهنگی 
در كادر تيم پزشكی نباشد (.  زایمان های سخت كه نوزاد از طریق 
پ��ا به دنيا می آی��د. علل بعد از تولد:  اتفاقات بع��د از تولد از قبيل: 
ضربه و تصادفات كه در اثر ضربه مغزی و در س��نين پایين باعث 
فل��ج مغزی می گردد. زخم ه��ا وكوفتگی هایی كه در ارتباط با مغز 
هستند. گاهی عفونت پوست سر به مغز سرایت می كند. له شدگی 
مغز ) له ش��دن بافت ها وخونریزی های داخلی در بافت های مغز(. 
netterimages.comمننژیت ) ورم پرده ی مغز و مایع درون مغزی اس��ت كه با درمان 
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به موقع می توان كودكان مبتال را نجات داد(. آنسفاليت ) عارضه ی مغزی، التهاب مغزی(. مسموميت ها )با آبرنگ، مدادهای رنگی 
و اسباب بازیهایی كه سربی هستند و با آرسنيک كه از مشتقات زغال سنگ است(. 

ضایعات عمومی مغز: اختالل در جریان خون رسانی به مغز ) لخته شدن خون در مغز ( و تومورهای مغزی از جمله عوامل مهم 
در ایجاد این عارضه می باشند.

عالیم ناشی از بیماری  

1- سفتی عضالت یا اسپاستی سيتی 
2- حركات غير طبيعی 

3- اشكال در مهارتهای حركتی درشت از قبيل راه رفتن یا دویدن
4- اشكال در مهارتهای حركتی ظریف از قبيل نوشتن یا باز و بسته كردن دكمه های لباس 

5- اشكال در مهارتهای ادراكی و حسی 
فلج مغزی می تواند منجر به ایجاد مشكالت و عوارضی از قبيل اشكال در غذا خوردن، كنترل ضعيف ادرار و مشكالت تنفسی 
و زخمهای بس��تر ش��ود. عالئم اوليه فلج مغزی معمواًل قبل از 3 سالگی ظاهر می شوند. نوزاد مبتال به فلج مغزی اغلب در مقایسه با 

كودكان عادی كندتر به مراحل رشدی خویش از قبيل غلتيدن، نشستن، چهار پا رفتن، لبخند زدن و … دست پيدا می كنند
گاهی اوقات تعدادی از این عالئم بهبود می یابد برای مثال كودكی كه اندام های فوقانی یا دستهای او دچار اختالل است ممكن 
است توانایی الزم را برای نوشتن و پوشيدن لباس بدست آورد، در حالی كه در بعضی از كودكان ممكن است سختی عضالت منجر 

به بروز مشكالتی در لگن و ستون فقرات شود كه نيازمند جراحی ارتوپدی باشد.
باال رفتن س��ن كودكان مبتال به فلج مغزی در صورت عدم مراقبت توانبخش��ی و انجام تمرینات صحيح می تواند منجر به یک 

وضعيت غير طبيعی در بدن آنان شود. 

روش تشخیص  

 معموالً  پزش��كان فلج مغزی را از طریق معاینه مهارت های حركتی، رفلكس و س��ابقه پزشكی و استفاده از آزمایش های متنوع 
ویژه ای تشخيص می دهند. روشهای تصویربرداری ) سي تی اسكن وام آر ای ( برای تشخيص زود هنگام فلج مغزی وجود دارد.    
در صورت عدم استفاده از روشهای تشخيصی فوق الذكر گاهی اوقات تشخيص فلج مغزی چند ماه و حتی چند سال بطول می انجامد. 

درمان    

درم��ان به نوع اخت��الل عملكردی بس��تگی دارد درمان های فيزیكی 
و كاردرمان��ی به نحو مطلوبی وضعيت و حركات بدنی را تس��هيل می كند 

cerebralpalsyhelp.org ..abouthighbloodpressure
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روش ه��ای درمان��ی عبارتن��د از: تجوی��ز 
داروهای خوراكی، درمان تش��نج،اختالالت 

ارتوپدی و اختالالت حسی و حركتی 

مراقبت های الزم  

در این خصوص تاكنون مداخله پزشكی 
قابل قبول كه ترميم ضایعه مغزی را انجام 
دهد وجود نداشته اما با پيگيری توانبخشی 
مناس��ب می توان به اینگونه كودكان كمک 
كرد تا زندگی مس��تقلی را دنب��ال نمایند و 
بعبارت دیگر وجود ضایعه بدان معنی نيست 
ك��ه اینگونه افراد از ی��ک زندگی متكی به 
خود محروم باشند. این گونه كودكان عالوه 
ب��ر نيازهای عمومی برای ش��كوفا ش��دن 

استعدادهای بالقوه ای كه از آن برخوردارند به آموزش و خدمات خاص نيز نيازمند می باشند. متأسفانه در پاره ای موارد حتی نيازهای 
عمومی اینگونه كودكان به فراموشی سپرده شده و نهایتًا ارتباط و تعامل اجتماعی كه زمينه رشد، تكامل و آموزش كودكان می باشد 
محروم می گردند. در خصوص اینكه چه باید كرد خانواده ها می بایس��ت توجه نمایند كه: پی آمد ضایعه فلج مغزی برای كودكان با 
انواع ضایعه متفاوت می باشد و انتظار این است كودک را همانطوری كه هست پذیرا باشيم. ضایعه فلج مغزی یک بيماری پيشرونده 
نب��وده، مداخ��الت و حمایت ه��ای 
بموقع می تواند كمک مؤثری برای 
استقالل كودک باشد. كودک توجه 
بيشتری را طلب می نماید و ضرورت 
دارد فرص��ت و امكانات و ش��رایط 
مناس��ب برای رش��د و ش��كوفایی 
اس��تعدادهایش فراه��م ش��ود.بهتر 
اس��ت والدین هر چه بيش��تر درباره 
فرزند و معلوليتش اطالعات مناسب 
كسب نمایند تا در آموزش و حمایت 
از او نق��ش مؤثرت��ری را ایفا كنند. 
بخاطر داشته باشيد كه نقش والدین 
در روند توانبخشی كامالً  تخصصی 
و قابل توجه می باش��د. بهتر اس��ت 
وض��ع  راب��ا  درمان��ی  وعده ه��ای 
ك��ودک و واقعيات موج��ود تطبيق 
داد تا بت��وان وعده ه��ای آرمانی را 
از درمان های واقع��ی تفكيک كرد.

كارب��رد تكنيک ه��ای مختل��ف در 
جهت برطرف نمودن نقص، ضعف 
و اسپاس��م حركات عضالنی حاصل 
از ضایعه مغزی مي تواند مؤثر باشد. medicine-science.com

abouthighbloodpressure..
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موقع توجه شود، بسياری از آنها می توانند به یک زندگی تقریبًا طبيعی دست یابند و از آن لذت ببرند.
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)Osteogenesis Imperfecta( استئوژنزيس ايمپرفکتا 
  استئوژنزیس ایمپرفكتا بيماری ارثی است كه در آن اختالل در بافت یا مقدار كالژن در سرتاسر بدن وجود دارد كه در استخوان 
منجر به ترک و ش��كننده ش��دن آن می گردد. گروهی از اختالالت ژنتيكی است كه به طور عمده استخوانها را تحت تاثير قرار 
ميدهد اس��تئوژنزیس ایمپرفكتا به معنی تش��كيل استخوان ناقص است. اس��تخوانهای افراد مبتال، به راحتی شكسته می شوند علت 

شكستگی اغلب ضربه خفيف یا بدون علت می باشد.

نام دیگر بیماری 

)Lobstein  به عنوان بيماری استخوان شكننده نيز شناخته می شود )سندرم

شیوع و همه گیری شناسی 

در فرد مبتال، احتمال انتقال ژن به فرزندان 50% می باشد.
در آمریكا ش��يوع این بيماری 1 در 20 هزار  و در دنيا 7-6 در 100000 برآورد ش��ده اس��ت این بيماری مردم را از همه اقوام 

درگير می كند.

علت بیماری 

بيماري ارثی بوده و مش��كل اصلی در این بيماری عدم بلوغ رش��ته های كالژن اس��ت در واقع پيوند متقاطع بين الياف كالژن 
ایجاد نمی شود. 

علت رنگ آبی صلبيه )سفيدی چشم( نازک و شفاف بودن الیه كالژن و مشاهده رنگدانه داخل چشم از ورای آن است.
مش��كالت دندانی به علت اختالل عاج دندان اس��ت و مينای آن چون از اكتودرم منش��ا ميگيرد سالم می ماند. دندانها به راحتی 

می پوسند یا می شكنند. كوتاهی قد شایع است و علت آن بد شكلی های متعدد اندامها می باشد. 

عالیم ناشی از بیماری 

• تغييرات س��تون فقرات به صورت گوژپشت شدن و انحنای ستون 	
فقرات دیده می شود.

• این بيماری استخوان، پوست، صلبيه و دندان را گرفتار می كند.	
• شكس��تگی با س��رعت طبيعی ترميم می شود ولی بد شكل جوش 	

ميخورد اس��تخوان با كوچكترین ضربه می شكند اما جابجایی آن 
ان��دک و عالیم بالينی بيمار خفيف اس��ت عض��الت نيز به علت 

شكستگی های مكرر قوام كمتر از معمول دارند.
• عالیم سه گانه )صلبيه آبی، نقص تشكيل دندان و پوكی استخوان 	

بصورت منتشر( شكستگی های متعدد یا كمانی شدن استخوانهای 
بلند به دليل ضعيف بودن استخوانها و از دست دادن شنوایی اوليه 
)كری( می باش��د. از آنجایی كه كالژن در س��اختمان رباط نقش 

مهمی دارد مفاصل افراد مبتال شل می باشد.
• كوتاهی قد	
• پوسيدگی یا شكستن دندانها	

روش تشخیص 

در كودكانی كه شكسستگی استخوانی با كوچكترین ضربه ایجاد 
می شود احتمال بيماری داده می شود.

www.health-res.comیک تشخيص قطعی ممكن است با انجام نمونه برداری از پوست 
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صورت گيرد ممكن است اعضا خانواده تست 
خون جهت آزمایش DNA بدهند. اگر سابقه 
فاميلی از بيماری وجود دارد برای تشخيص 
اینكه جنين بيماری دارد یا نه، نمونه برداری 
از پرزهای كوریونی در دوران بارداری انجام 
می ش��ود. با این حال بيماری با یک تس��ت 
ژنتيك��ی تش��خيص داده نمی ش��ود در فرم 
شدید می توان به وس��يله سونوگرافی زمانی 
كه جنين 16 هفته است بيماری را تشخيص 

داد.

درمان 

در ح��ال حاضر درم��ان قطعی خاصی 
ب��رای این بيم��اری وج��ود ن��دارد و هدف 
درم��ان اغلب به  ش��كل حمایتی می باش��د 
از درمانه��ای داروی��ی مث��ل هورمونه��ای 
شده  استفاده  منيزیم  جنسی،فلوراید،اكس��يد 
است ولی هيچكدام جنبه درمان قطعی ندارد.

طی سالهای اخير اس��تفاده از تركيبات 
بيفس��فوناتها در این بيماران به صورت دوره 
ای توانس��ته است ش��رایط بالينی بيماران و 
تراكم اس��تخوانهای آنها را بهبود بخش��د و 
شيوع شكس��تگی ها و دردهای استخوانی را 
در آنه��ا كاهش دهد. هدف از درمان جراحی 
فراهم كردن حداكثر عضو اس��ت در مواردی 
كه انحنای اس��تخوان ها ش��دید اس��ت آنرا 
قطع��ه قطعه كرده با مي��خ داخل كانال ثابت 

می كنند)عمل جراحی سيخ كباب(

مراقبت های الزم 

• فيزیوتراپی برای تقویت عضالت وبهبود تحرک با ش��يوه ای آرام برای به حداقل رس��اندن خطر شكس��تگی بطور مثال استفاده 	
علمی

• از آب در درمان بيماریها، استفاده از بالشتک های پشتيبان توصيه می گردد.	
• تشویق افراد به تغيير موقعيت بطور منظم در سرتاسر روز بمنظور تعادل ماهيچه ها	
• استفاده از تجهيزاتی مانند عصا، صندلی چرخدار می تواند استقالل  قابل  توجهی را برای بيماران به ارمغان آورد. 	

پیش آگهی 

در نوع مادرزادی ش��دید در بدو تولد بالغ بر 100 مورد شكس��تگی در اس��تخوانها دیده می شود و بيمار به علت خونریزی داخل 
جمجمه می ميرد. هر چه شكس��تگی در س��نين پایين تر ایجاد شود بيماری شدید تر و پيش آگهی بدتر است چنانكه در نوع شدید به 

دليل شكستگی های متعدد، نارسایی تنفسی و خونریزی داخل جمجمه اتفاق افتاده و مرگ در بدو تولد رخ می دهد.

medlibes.com
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