ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻋﻮاﻗﺒﯽ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل دارد؟
ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻋﻮاﻗﺒﯽ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل دارد؟
ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ – دﻳﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ) (MDﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻀﻼﻧﯽ ارﺛﯽ ﻏﻴﺮ
اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ وﻟﯽ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺪون اﺧﺘﻼل در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰی ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ،ﻋﻀﻼت را درﮔﯿﺮ ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎی ﻋﻀﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1836ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺖ و ﺟﻴﻮﺟﺎ ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ درﻣﻮرد دو ﺑﺮادر ﻛﻪ ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﯽ
ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه آﻧﻬﺎ در ده ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل
ﻣﺮﯾﻮن اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را در ﺳﺎل  1852ﻧﻮﺷﺖ و ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎل
ژﻧﺘﻴﻜﯽ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان و اﺑﺘﻼی آﻧﺎن را ﺷﺮح داد.
دوﺷﻦ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺳﺎل  ،1868ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻤﻚﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮای درك ﺑﻴﻤﺎری ﻋﻀﻠﻪ و
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهاش ،ﻳﻜﯽ از ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ و ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع دﻳﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﻮدش ﺑﻪﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روشﻫﺎی زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ
آورد ﺗﺎ ﻧﻘﺺ در رﻣﺰ وراﺛﺘﯽ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﻀﻠﻪ اﺳﻜﻠﺘﯽ )دﻳﺴﺘﺮوﻓﻴﻦ(
را ﺑﺘﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .اﻧﻮاع دﻳﺴﺘﺮوﻓﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﻘﺺ درﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درون
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪای ﺳﻠﻮل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺸﺖ اﺟﺰای درون ﺳﻠﻮﻟﯽ و درﭘﯽ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار
) (CPKﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳﻠﻮل ،ﻳﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺴﺘﺮوﻓﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ از روﻧﺪ دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ در
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
اﻟﻒ_ دﻳﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
• دوﺷﻦ )(DMD
• ﺑﻜﺮ )(BMD
• اﻣﺮی درﻳﻔﻮس
ب_ دﻳﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ اﺗﻮزوﻣﺎل ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
• ﻓﺎﺳﻴﻮاﺳﻜﺎﭘﻮﻟﻮﻫﻮﻣﻮرال )ﺻﻮرﺗﯽ ،ﻛﺘﻔﯽ ،ﺑﺎزوﻳﯽ(
• دﻳﺴﺘﺎل
• اﻛﻮﻻر
• اﻛﻮﻟﻮﻓﺎرﻧﮋﻳﺎل
ج_ دﻳﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ اﺗﻮزوﻣﺎل ﻣﻐﻠﻮب ﮐﻪ دﻳﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺷﺎﻧﻬﺎی ) (LGMDرا
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ ﮐﺎری ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ روشﻫﺎی اﯾﻤﻮﻧﻮﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯽ
و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ

ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی دﻳﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻐﺬﯾﻪای ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ درﮔﯿﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻛﯽ اﺳﺘﺨﻮان ،ﭼﺎﻗﯽ،
ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻳﺒﻮﺳﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی آﻧﺘﯽاﻛﺴﻴﺪان،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮاﻧﺰﻳﻢ Qو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﻣﯽﺷﻮد.

ورزش درﻣﺎﻧﯽ ،ﻛﺎردرﻣﺎﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺪ اﻳﺴﺘﺎدن و ﺑﺪ ﻧﺸﺴﺘﻦ در اﺛﺮ ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﺪرﻳﺨﺘﯽﻫﺎی ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎ و اﻧﻘﺒﺎضﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخدار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ اﻳﻦ اﻧﻘﺒﺎض ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﻜﻮﻟﻴﻮز )اﻧﺤﺮاف
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎ( ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ راه
رﻓﺘﻦ را ﺗﺎ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﮑﻮﻟﯿﻮز ،ورزش درﻣﺎﻧﯽ و ژن درﻣﺎﻧﯽ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد دارای ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس روﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :از زﻣﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻓﺮد در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو
ﺷﻮد .اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻛﺸﺸﯽ ﺑﺮای اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻴﺴﺖ ،ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﻴﻠﻴﻨﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺷﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﺠﺎد
دﻓﻮرﻣﻴﺘﯽ در ﻣﭻ دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎ ،از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از درﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :از زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ راه رﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ در ﺑﻴﺮون از
ﻣﻨﺰل ﺑﻪ وﯾﻠﭽﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮع وﻳﻠﭽﺮ را ﮐﺎردرﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﻧﺤﻮه
اﺳﺘﻔﺎده از آن را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد:
• وﺿﻌﻴﺖ ﻟﮕﻦ و زاوﻳﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻨﻪ
• ﻣﻴﺰان ﺗﻜﻴﻪ دادن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
• اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻫﺎی ﭘﺎ و زاوﻳﻪ زاﻧﻮﻫﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ در داﺧﻞ و ﺑﯿﺮون

از ﻣﻨﺰل ،ﺑﻪ وﯾﻠﭽﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ دوران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در راه رﻓﺘﻦ،
اﺳﻜﻮﻟﻴﻮز )اﻧﺤﺮاف ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎ( ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ دﻓﻮرﻣﻴﺘﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ
ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
دوران ،اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺿﺮورت دارد.
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن را ﻧﺎم ﺑﺮد .زﯾﺮا ﺷﻨﺎ
ﮐﺮدن ﺑﻪ روی ﮐﻤﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﺸﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع
دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﯿﻤﺎری ،اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺪ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

درﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ

اﻟﻒ_ داروﯾﯽ :
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﺮدﻧﯿﺰوﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻓﻼزاﮐﻮرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻓﻼزاﮐﻮرت ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺘﺨﻮان و ﻧﮕﻬﺪاری ذﺧﯿﺮه ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎی ﺑﺎ دوز ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ وزنﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻗﺪرت و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎر را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ دارو ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺑﻮدن اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ و
داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص ﺳﻮدﻣﻨﺪ در ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﻀﻠﻪ و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﮑﻮﻟﯿﻮز در ﻫﻤﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ب_ ژن درﻣﺎﻧﯽ:
روش درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ژن درﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﺑﯿﻤﺎران دوﺷﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ روی آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش درﻣﺎﻧﯽ،
ﻣﯿﻮﺑﻼﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎرس ﺳﺎﻟﻢ را وارد ﻋﻀﻼت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﻀﻠﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از روﻧﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﻋﻀﻼت درﮔﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ دﯾﺴﺘﺮوﻓﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ درﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
• اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ژن دﯾﺴﺘﺮوﻓﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻗﻞ ﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮوﯾﺮوﺳﯽ
• اﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪﻫﺎی آﻧﺘﯽﺳﻨﺲ
ج_ ﺟﺮاﺣﯽ:

درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺿﺮوری
اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﺎﻳﻞ
ﻛﻤﻜﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﯽ ،ﺳﺎﭘﻮرت ﺑﺮای ﮔﺮدن و ﭘﺸﺖ ،ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ
و … ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد .ﺟﻮش دادن ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﯽ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﮕﻦ،
ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺎف ﺷﺪن اﺳﻜﻮﻟﻴﻮز ﺷﺪه و ﺗﻌﺎدل ﺑﻬﺘﺮ
را در ﻫﻨﮕﺎم راﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

