
...آى چِ ببید درببرُ بیوبری تبالسوی بداًین   

 چیست؟(هبشٍر )بیوبری تبالسوی شدید

 ثیوبری تبالسوی ضذیذ ، ًَعی کن خًَی ارثی است کِ از طریق ازدٍاج پذر ٍ هبدر

 .ثِ ًسل ثعذ هٌتقل هی ضَد( ّر دًٍبقل سبلن هیٌَر)بِ ظبّر سبلن  

 

 عالئن تبالسوی شدید چیست؟

پیذا هی کٌذٍ ....از حذٍد ضص هبّگی کَدک ثِ تذریج عالئن کن خًَی ،رًگ پریذگی،ضعف

 .پس از تطخیص ًیبز ثِ دریبفت خَى تب پبیبى زًذگی پیذا هی کٌذ

 

 بیوبر تبالسوی هبشٍر در طَل عور خَد بب چِ هشکالتی رٍ بِ رٍ است ؟ 

 تسریق خَى هتراكن بِ صَرت هکرر تب پبیبى عور 
 (سی سی ثِ   ازاء ّر کیلَگرم ٍزى ثذى  55-02ّفتِ یك ثبر ثِ هیساى  4-5هعوَال ّر )  
  سبعت از طریق زیر جلدی 21تب  8شب در ّفتِ بِ هدت  6تب  5تسریق دارٍی دسفرال 

ثِ دلیل ٍرٍد آّي هبزاد ثِ ثذى در طی تسریق خَى ٍ عذم تَاًبیی ثذى ثرای دفع آى ، الزم است دارٍی دسفرال ثِ )

 ) صَرت رٍزاًِ تسریق ضَد

  برداشتي طحبل یب اسپلٌکتَهی 

  (سی سی ثِ ازاء ّر کیلَگرم ٍزى ثذى در یك سبل ثیطتر ضَد 042در صَرتی کِ ًیبز ثیوبر ثِ تسریق خَى از )

  ُتغییر چْر 
ثب افسایص سي ٍ طَالًی ضذى هذت کن خًَی ، فعبلیت هغس استخَاى ضذیذ ضذُ ٍ ثِ ایي دلیل استخَاًْبی پْي )

 ) جوجوِ ٍ صَرت دچبر تغییر ضكل ضذُ ٍ چْرُ خبصی را ثرای ثیوبر ثِ ٍجَد هی آٍرد

  عَارضی هبًٌد: 

اختالل در عولكرد غذد  -اختالل رضذ ٍ اختالل در ثرٍز عالئن ثبًَیِ جٌسی  -ثسرگ ضذى قلت ٍ ًبرسبیی آى  

 پَکی استخَاى کِ ثبعث ضكستگی هكرر استخَاى هی ضَد -داخلی هبًٌذ لَزالوعذُ ٍ در ًتیجِ ثرٍز ثیوبری دیبثت 

  ّسیٌِ ّبی درهبًی ببال 

  ُطَل عور كَتب 

 
  



...آى چِ ببید درببرُ بیوبری تبالسوی بداًین   

 چِ گًَِ از  تَلد بیوبر تبالسوی هبشٍر جلَ گیری كٌین  ؟

 .هی ثبضذقبل از ّر تصویوی برای ازدٍاج ثْتریي راُ اًجبم آزهبیطبت تطخیص تبالسوی هیٌَر هراجعِ ثِ هراکس هطبٍرُ 

، پس از اًتخبة ّوسر ثب هراجعِ ثِ دفترخبًِ ثجت ازدٍاج ٍ             قبل از تدارک ّرگًَِ هراسن ازدٍاج       :  در غیر ایي صَرت       

دریبفت هعرفی ًبهِ، آزهبیص تبالسوی را در یكی از هراکس آزهبیص ٍ هطبٍرُ قجل از ازدٍاج اًجبم دّیذ ٍ پس از دریبفت گَاّی                  

 .اًجبم آزهبیطبت تبالسوی ًسجت ثِ تذارک هراسن ازدٍاج ٍ هطلع سبختي فبهیل ٍ آضٌبیبى اقذام ًوبییذ
 

 سبدُ تریي، ارزاى تریي ٍ هطوئي تریي راُ پیشگیری از تبالسوی ، 

 عدم ازدٍاج دٍ فرد ًبقل تبالسوی بب ّن دیگر است 

 

بِ چٌبًچِ دٍ زٍج ًبقل تبالسوی  بب ٍجَد هشبٍرُ الزم ، توبیل بِ ازدٍاج داشتٌد ، چِ اقداهبتی                       

 اًجبم دٌّد  ؟ ( بیوبر) هٌظَرجلَگیری از تَلد فرزًد هبتال بِ تبالسوی هبشٍر

 تطكیل پرًٍذُ در هراکس هطبٍرُ شًتیك هراکس ثْذاضت   .5

 هطبٍرُ تٌظین خبًَادُ ٍ استفبدُ از رٍش ّبی هطوئي پیطگیری از ثبرداری جْت جلَ گیری از ثبرداری ًبخَاستِ .0

 (ثررسی جْص شى  پذر ٍ هبدر ) P.N.D1اًجبم هطبٍرُ تطخیص پیص ازثبرداری ٍ اًجبم آزهبیص شًتیك .3

ّفتگی  50در ّرثبرداری قجل از ( ثررسی جْص شى جٌیي ثب ًوًَِ گیری از جٌیي )  P.N.D 2اًجبم آزهبیص شًتیك .4

ثِ یكی از هراکس   P.N.D 2،  جْت اًجبم آزهبیص شًتیكقجل از هبُ سَم ثبرداری زٍج ًبقل تبالسوی ثبیذ در ّرثبرداری ،  PND1عالٍُ ثر اًجبم )

 (هطبٍرُ شًتیك هراجعِ کٌٌذ 

ّفتگی هی تَاًٌذجْت سقط قبًًَی جٌیي  56در صَرت ثیوبر ثَدى جٌیي  ، قجل از )ّفتگی  56اقذام ثِ سقط جٌیي هجتال قجل از  .5

 .(اقذام ًوبیٌذ

 استفبدُ از رٍش ّبی پیطگیری از ثبرداری دائن پس از تَلذ فرزًذاى سبلن  .6

 

 چِ گًَِ فردی دچبر بیوبری تبالسوی هبشٍر هی شَد ؟
ًبقل ثیوبری تبالسوی ّستٌذ هی تَاًٌذ ثبعث تَلذ ًَزاد هجتال ثِ تبالسوی                ّردٍپذر ٍ هبدری کِ      

 .هبشٍر ضًَذ

:  تبالسوی هیٌَر   )  عالئن ًبقل بیوبر تبالسوی       ًبقل تبالسوی ثیوبر ًیست ٍ ّیچ ًطبًِ ای از            ( 

 .ثیوبری ًذارد ٍ فقط ثب اًجبم آزهبیطبت ٍیصُ  قبثل ضٌبسبیی است 


