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صدایشان را
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بشىًید

ههوفيلی چيست؟

هزداًي وِ صى هؼيَة را ثِ ارث هي ثزًذ ،هجتال ثِ ّوَفيلي

خًَزيشي درٍى هفصلي :ثبػج درد ٍ ػذم تحزن هي

ّوَفيلي يه اختالل خًَزيشي دٌّذُ ارحي است.افزاد هجتال

هيطًَذ .هزداى هجتال ثِ ّوَفيلي ،صى را ثِ فزسًذاى پسز

گزدد ٍ در صَرت ػذم درهبى وبهل طجي ،هٌجز ثِ

ثِ ّوَفيلي ثِ ػلت سطح پبييي يب ػذم ٍجَد پزٍتئيي ّبيي

خَد هٌتمل ًوي ًوبيٌذ ٍلي آًْب صى را ثِ دختزاى خَد

ثذضىلي هفصل هي گزدد .هفبصل اس هىبى ّبي ضبيغ

ثِ ًبم فبوتَرّبي اًؼمبدي ،لبدر ثِ هتَلف وزدى رًٍذ

هٌتمل هي وٌٌذ.

خًَزيشي ّستٌذ ٍ خًَزيشي هفصلي هٌجز ثِ التْبة

خًَزيشي ًوي ثبضٌذ.

هفصلي دردًبن ٍهشهي ،ثذ ضىلي ٍ لٌگيذى ّبي هىزر

فزايٌذ اًغمبد خَى ثِ جلَگيزي اس خًَزيشي ثيص اس حذ

هي گزدد.

ووه هيٌوبيذ.

خًَزيشي داخل ػعالًي :خًَزيشي داخل ػعالت هٌجز ثِ

اًَاع هختلفي اس ّوَفيلي ٍجَد دارد اهب ضبيغ تزيي ٍ

تَرم ،درد ٍ لزهشي هي ضَد .تَرم ًبضي اس خًَزيشي در

ضٌبختِ ضذُ تزيي آًْب ػجبرتٌذ اس:

ايي هٌبطك اس طزيك افشايص فطبر ثز ثبفت ّب ٍ اػصبة

ّوَفيلي - Aووجَدفبوتَر 8

ًبحيِ ،هٌجز ثِ صذهبت پبيذار ٍ ثذ ضىلي هي گزدد.

ّوَفيلي- Bووجَد فبوتَر 9
ّوَفيلي ّبگوي – ووجَد فبوتَر 21
ٍى ٍيلجزاًذ – ػذم ٍجَد فبوتَر 8

علت ههوفيلی چيست؟
ّوَفيلي ثيوبري ارحي است وِ اس طزيك صى هَجَد ثز رٍي
رتينول
وزٍهَسٍم  Xهٌتمل هي ضَد .سًبى داراي دٍ وزٍهَسٍم X
ّستٌذ در حبلي وِ هزداى داراي يه وزٍهَسٍم  ٍ Xيه
وزٍهَسٍم  Yهي ثبضٌذ .سى ًبلل ّوَفيلي،صى ّوَفيلي را
ثزرٍي يىي اس وزٍهَسٍم ّبي خَد دارا هي ثبضذ ٍ ثِ
احتوبل %05ايي صى هؼيَة را ثِ فزسًذاى پسز خَد هٌتمل
هي وٌذ.

خًَزيشي داخل هغشي :خًَزيشي ًبضي اس صذهبت يب
سًبًي وِ صى هؼيَة را ثِ ارث هي ثزًذ ،حبهل ّوَفيلي هي

خًَزيشي خَدثخَدي هغش ،ضبيغ تزيي ػلت هزي در

ضًَذ وِ اغلت داراي هطىل فؼبل ًيستٌذ اهب ثزخي

وَدوبى ٍ يىي اس ضذيذتزيي ػَارض ايي ثيوبري است ٍ

اختالالت هزتجط ثب خًَزيشي ًظيز خًَزيشي ثيص اس حذ

جشٍ اٍرصاًس ّبي ّوَفيلي هي ثبضذ.

هبّيبًِ،خًَزيشي ثيٌي هىزر ٍ ضذيذ ٍ خًَزيشي ثؼذ اس

ضبيغ تزيي هحل ّبي خًَزيشي ضبهل ػعلِ ثبسٍي فَلبًي،

اػوبل جزاحي ٍ دًذاى پشضىي ،در ايي افزاد رخ هيذّذ.

هفصل آرًج ،ػعلِ سبػذ ،ػعلِ راى ،هفصل ساًَ ،هفصل

عاليم ههوفيلی چيست؟

هچ پب ،ػعلِ سبق پب هي ثبضذ.

ضبيغ تزيي ػالهت ّوَفيلي ،خًَزيشي غيز لبثل وٌتزل ٍ
ثيص اس حذ ثِ ػلت ووجَد يب ػذم ٍجَد فبوتَرّبي اًؼمبدي

درنان ههوفيلی

هي ثبضذ وِ حتي خًَزيشي هي تَاًذ ثذٍى ّيچ آسيجي رخ

درهبى ّوَفيلي ثب تَجِ ثِ ًىبت سيز تؼييي هي ضَد:

دّذ.

سي ثيوبر ٍ ،ظؼيت سالهتي ػوَهي ٍ ،سؼت ثيوبري ًَ ،ع ٍ

وجَدي :وجَدي حبصل اس صذهبت وَچه وِ هي تَاًذ

ضذت ّوَفيلي ،تحول ثيوبر ًسجت ثِ دارٍّبي اختصبصي

هٌجز ثِ ّوبتَم ثشري (تجوغ خَى در سيز پَست وِ هٌجز

ٍ رٍش ّبي درهبًي ،تَجِ ثِ هزحلِ ثيوبري ،ػميذُ

ثِ تَرم هي ضَد) گزدد.

ٍتزجيح ثيوبر .اهزٍسُ درهبى ّب ثزاي ّوَفيلي ثسيبر هؤحز

خًَزيشي :توبيل ثِ خًَزيشي اس ثيٌي  ،دّبى ،لخِ وِ ثب يه

است .فبوتَر اًؼمبدي ثِ جزيبى خَى تشريك هي ضَد.

صذهِ وَچه هخل هسَان سدى يب اػوبل دًذاى پشضىي
پيص هي آيذ.
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ثِ هحط رسيذى همذار وبفي فبوتَر اًؼمبدي ثِ هحل

ثؼذ اس درهبى خًَزيشي ثبيذ تَجِ داضت وِ وَدن غذاّبي

آسيت ديذُ ،خًَزيشي هتَلف هي ضَد.خًَزيشي ثبيذ

سفت هخل ًبى تست ،ثيسىَيت ،چيپس ٍ خَراوي ّبي

ثالفبصلِ درهبى ضَد.درهبى سزيغ ٍ ثِ هَلغ سجت وبّص

چسجٌذُ هخل تبفي هصزف ًىٌذ.

درد هي ضَد ٍ اس ثزٍس آسيت ثِ هفصل  ،ػعلِ ٍ سبيز

وَدن در ٌّگبم خًَزيشي اس ثيٌي ً،جبيذ ثِ حبلت دراس

اػعبي ثذى جلَگيزي هي وٌذ .اگز درهبى خًَزيشي

وص لزار گيزد .سيزا فطبر ثِ ػزٍق خًَي ثيطتز هي ضَد .در

سزيغ ٍ ثِ هَلغ ثبضذ  ،فبوتَر اًؼمبدي ووتزي هصزف

ايي ٌّگبم ثبيذ دٍ طزف ثيٌي را گزفتِ ٍ فطبر داد .سز را

هي ضَد.

ًجبيذ ثِ ػمت خن وزد .اگز خًَزيشي ثٌذ ًيبهذ ،تشريك سزيغ

آنوزش به بيهاران ههوفيل و والديو

فبوتَر ّبي اًؼمبدي تَصيِ هي ضَد.

ثيوبراى هجتال ثِ ّوَفيلي ثبيذ راجغ ثِ ثيوبري ٍ درهبى ٍ

ػالين سز درد ٍ سزگيجِ  ،استفزاؽ هىزر ٍ اختالل

هزالجت ّبي السم آهَسش وبفي دريبفت وٌٌذ تب اس

َّضيبري هخل خَاة آلَدگي ٍ ثيَْضي اس ػالين خًَزيشي

سًذگي ثْتزي ثزخَردار ثبضٌذ  .در ايٌجب ًمص ٍالذيي

داخل جوجوِ است .ثب ديذى ايي ًطبًِ ّب ثالفبصلِ فبوتَر

ثسيبر هْن است.

اًؼمبدي ثبيستي تشريك ضَد.

خًَزيشي هفصلي در ايي افزاد هوىي است ثطَر
تذريجي ٍ ثذٍى درد ثبضذ ٍ يب هوىي است ًبگْبًي ٍ
ضذيذ ثَدُ ثبضذ وِ در اوخز هَارد در ٌّگبم ضت اتفبق
هي افتذ .احسبس سفتي ،گزهب ٍ درد در هفصل  ،ػالهت
خًَزيشي هفصلي است.
در ايي صَرت ثبيذ فبوتَر اًؼمبدي سزيؼب تشريك ضَد
در غيز ايي صَرت ،خًَزيشي هفصلي اداهِ هي يبثذ ٍ
درهبى آى هطىل تز هي ضَد .استفبدُ اس ووپزس سزد
ًيش تَصيِ هي ضَد.
خًَزيشي دّبى ٍ سثبى غبلجب ثِ دليل گبس گزفتگي
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در ريز جُاوی َمًفیلی از میلیًن َا زن ي دختر
مبتال بٍ اختالالت اوعقادی حمایت کىیم...
حزف حسبة چْبرم:
قبًل کىیذ کٍ تمامی زوذگیَای مشترک ،افتيخیسَای
خًدشان را داروذ ي َمیشٍ حًادث زوذگی بر يفق مراد
ویست ،اما َمکاری ي َمفکری در مًاقع سخت ،ريابط
زواشًیی را محکم تر میکىذ.
اورشی خًد را حفظ کىیذ ،سالم ي با وشاط بماویذ.

سثبى اتفبق هي افتذ .تٌْب وبر هوىي در ايي هَرد ،تشريك
سزيغ فبوتَر ّبي اًؼمبدي است ،سيزا ثخيِ سدى غيز
هوىي است ٍ هىيذى يب حزوت سثبى ثِ طزف دًذاى ّب
تطىيل لختِ را هتَلف هي وٌذ.
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