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داوشگاي علىم پسشکی وخدمات 

 بهداشتی درماوی استان گیالن  

 مرکس آمىزشی درماوی امیرالمىمىیه )ع(

 فعالیت تیواراى:

ّیچ دلیلی ًذارد کِ تیوار هثتال تِ تاالظوی از اًزام  

فعالیتْای فیسیکی کِ تَاًایی  اًزام آى را دارد یا عالقوٌذ 

 تِ اًزام آى تاشذ هٌع گردد.

در هَرد فعالیتْا تا پسشک هعالذ هشاٍرُ تِ عول آیذ.-  

هیساى فعالیت تراظاض ٍیصگیْای تیواری افراد تعییي شَد.-  

 *درموارد زیر نیاز به توجه  ویژه است:

تسرگ شذى طحال-  

ًارظایی قلثی-  

پَکی اظتخَاى-  

راًٌذگی-  

 درمان:

 ًَع خفیف: درهاى خاصی ٍرَد ًذارد.

ًَع هتَظط: درصَرت عذم ًیاز تِ خَى درهاى خاصی 

 ًذارد.

ًَع شذیذ: : تسریق خَى، هکولْای فَالت، درهاى افسایش 

 غیرطثیعی آّي

 روشهای جراحی:

 *ترداشتي طحال: 

 ظالگی اًزام شَد. 4-6تْتر اظت تعذ از -

یک هاُ قثل از ترداشتي طحال از ٍاکعي پٌَهَکَک -

 اظتفادُ شَد.

 تسریق ٍاکعي آًفلَآًسا ترای تیوار هفیذ اظت.-

 *پیًَذ هغس اظتخَاى :

 .هی تَاًذ ترای ترخی از تیواراى اًزام  شَد 

  اّذاکٌٌذُ هوکي اظت از فاهیل ّای ًسدیک یا یک

 غریثِ تاشذ.

 

 ًشاًی :     هرکس آهَزشی درهاًی اهیرالوؤهٌیي )ع( رشت 

22328233 -8تلفن :    



 مقذمه:

یک تیواری خًَی ارحی اظت کِ  از طریق ازدٍاد پذر 

ٍ هادر ظالن ًاقل)هیٌَر( تِ ًعل تعذ هٌتقل هی شَد 

ٍ هیساى ترٍز آى در دٍرٌط  یکعاى اظت . تیواری 

تِ دلیل ًقص در ظاختِ شذى گلثَلْای قرهسخَى 

ایزاد هی شَد. تِ ّویي دلیل تیواراى دچار کن خًَی 

شذُ ٍ ترای اداهِ حیات ًاچار تِ تسریق هرتة خَى 

 هی شًَذ.

 انواع تاالسمی:

ایي تیواری تراظاض ایٌکِ  چٌذ شى هعیَب تِ ارث 

 ترظذ تِ دٍ گرٍُ تقعین هی شَد:

 تاالظوی هیٌَر

 تاالظوی هاشٍر

تعتِ تِ شذت ٍ ضعف ظیعتوْای  غرتالگری زًتیکی   

در آزهایشات قثل از ازدٍاد ، شیَع آى  در کشَرّای  

 درگیر کٌترل هی شَد.

 نشانه ها و عالئم:

هاُ پط از توَلوذ    3-6ایي تیواری چْرُ خَد را حذاکخر 

 ًشاى هی دّذ.

 رًگ پریذگی ًَزاداى-

 ًارظایی در رشذ-

 اظْال-

 طحال ٍ کثذ-

 زردی ًاشی از لیس گلثَلْای قرهس-

 تسرگ شذى اظتخَاًْای فک ٍ صَرت-

 

 تشخیص:

 تاریخچِ خاًَادگی-

 تشخیص آزهایشگاّی-

 تشخیص آظیة شٌاظی -

 ًوًَِ ترداری از هغس اظتخَاى-

 رادیَگرافی-

*عذم تشخیص ٍ درهاى ظریع تاعج پیشرفت عوَار     

 تیواری هی گردد.

 عوارض شایع بیماری:

 کوی رشذ-

 کاّش اشتْا-

 خعتگی ٍ تی حالی-

 تٌفط کَتاُ طی فعالیت-

 زردی-

 تشکیل ظٌگْای صفراٍی-

 تسرگ شذى کثذ ٍ طحال-

 تغییر شکل صَرت-

 عفًَتْای شذیذ  کِ تاعج تشذیذ کن خًَی هی شَد.-


