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 مطالب موجود در این دانشنامه

 

 مقدمه

 

 هیرسوتیسم

 تخمدان پلی کیستیک

 اختالل غده هیپوتاالموس

 اختالل غده تیروئید

 اختالل غده آدرنال 

 کم کاری غده هیپوفیز

 سندرم کوشینگ

 بی اشتهایی عصبی

 پورفیری 
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 مقدمه

 

 زنان جمعیت درصد2 از بیش آمارها طبق که است کلیمش زنان در پرمویی یا هیرسوتیسم

 به بیشتری توجه طبیعت حکم به که ها خانم برای موضوع این. درگیرند آن با کشورمان

است آزاردهنده خیلی خوددارند ظاهر  

 

 پوست روی شناسی بافت نظر از بگوییم باید هیرسوتیسم، بحث به شدن وارد از پیش

 میان از تولد از پس که هستند جنینی دوران موهای یکی د؛کن می رشد مو گونه سه انسان

.روند می  

  پوشش را انسان پوست سطوح تمام تقریبا که مانندی کرک و ظریف موهای دیگری

 ناحیه و بغل زیر که مجعدی و تیره ضخیم موهای یا ترمینال موهای نهایت، در و دهند می

وندش می دیده مردها بدن و صورت در و انسان تناسلی  

 

 زنان جمعیت درصد2 از بیش آمارها طبق که است مشکلی زنان در پرمویی یا هیرسوتیسم

 به بیشتری توجه طبیعت حکم به که ها خانم برای موضوع این. درگیرند آن با کشورمان

است آزاردهنده خیلی خوددارند ظاهر  

 

 پوست روی شناسی بافت نظر از بگوییم باید هیرسوتیسم، بحث به شدن وارد از پیش

  کند؛ می رشد مو گونه سه انسان
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 ظریف موهای دیگری. روند می میان از تولد از پس که هستند جنینی دوران موهای یکی

 نهایت، در و دهند می پوشش را انسان پوست سطوح تمام تقریبا که مانندی کرک و

 در و سانان تناسلی ناحیه و بغل زیر که مجعدی و تیره ضخیم موهای یا ترمینال موهای

شوند می دیده مردها بدن و صورت  

دسته چند در کنیم، بندی تقسیم را( هیرسوتیسم) پرمویی علل بخواهیم اگر کلی طور به  

کرد بیان را آن توان می   

 

 و ایدیوپاتیک هیرسوتیسم آندروژن، به غیروابسته علل آندروژن، هورمون ازدیاد اختالالت

 داروها

 

 تخمدان سندرم شود، می پرمویی سبب آندروژن هورمون زدیادا با که اختاللی ترین شایع

.است تخمدانی های کیست همان یا کیستیک پلی  

  آترومگالی،. کرد اشاره تیرویید کاری کم به توان می دسته این در دیگر علل از 

 طبیعی آنها در آندروژن سطح که هستند هایی بیماری جمله از پوستی مزمن های بیماری

.همراهند پرمویی اب ولی است،  

 باعث که هستند داروهایی هم سکیلوسپورین و مینوکسیدیل دیازپوکساید، تویین، فنی 

شوند می پرمویی  
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 به. است زنان در غیرمعمول مناطق در ضخیم موهای رشد دیدن با هیرسوتیسم تشخیص

 مانجا آن علت بررسی برای معموال و است عالمت یک هیرسوتیسم باشیم داشته یاد

 الپاراسکوپی حتی و آی آر ام اسکن، تی سی سونوگرافی، گاه و خون آزمایش معاینه،

شود می الزم  

 ای زمینه بیماری دلیل به که عوارضی و دیابت خون، چربی افزایش هورمونی، مشکالت

. است هیرسوتیسم احتمالی مشکالت از دارند وجود  

 طرفین، و پیشانی ناحیه در سر موی ریزش همچون شدید موارد در مردانه عالیم ظهور

  دیده گاه قاعدگی اختالالت و عضالنی بافت افزایش صدا، کلفتی ها، پستان شدن کوچک

شود می . 

 

کدامند؟ هستند، همراه پرمویی با که عواملی  

  ما، نژاد جمله از و ای مدیترانه و آسیایی نژاد. است ارث ها زمینه ترین مهم از

هستند هیرسوتیسم یا پرمویی ساز زمینه ائسگی،ی و چاقی عصبی، اشتهایی بی  

 

 هستند، افزودنی و نگهدارنده حاوی که آماده غذاهای از نکردن استفاده سالم، تغذیه

 جایگزین قرمز، گوشت مصرف کاهش ها، سبزی و ها میوه از کافی و فراوان استفاده

 و کافی آب مصرف سیگار، و زیاد قهوه الکل، مصرف از دوری زیتون، روغن کردن

 مولتی از استفاده. باشند داشته هیرسوتیسم کنترل در بارزی نقش توانند می ورزش

است کننده کمک کمبود، صورت در معدنی مواد با همراه ویتامین  
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 هیرسوتیسم

 

 هیرسوتیسم از علل پرمویی بدن زنان است.

 

 هیرسوتیسم

 افزایش موجب سمهیرسوتی. است زنان در مردانه موی مدلو ناخواسته بیماری یک 

 طور به که شود می بدن ی ازهای ناحیه در شده سرخ و تیره موهای حد از بیش میزان

رشد میکند مانند  مو مرداندر معمول  

وپاها   پشت و سینه قفسه چهره،  

. شود می تعیین شما ژنتیکی آرایش توسط زیادی حد تا شما بدن موی مقدار  

 با. دارد وجود ارث در تفاوت علت به رنگ و ضخامت مو، نرمال توزیع از وسیعی طیف

 حد از بیش های هورمون از تواند می که است پزشکی وضعیت یک هیرسوتیسم حال، این

 یک دلیل به تواند می نیز این. آید بوجود تستوسترون، ویژه به ها، آندروژن نام به مردانه

باشد خانوادگی صفات  

 

 عالئم

 به که شود می ظاهر زنان  بدنقسمتی از  در که است محکم و سفت موی هیرسوتیسم

دندار مو معمول طور  
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 نوع به بسته شود، می گرفته نظر در حد از بیش که آنچه. پشت و سینه صورت، ابتدا در

است متفاوت فرهنگ و قومی  

 

از ناشی تواند می هیرسوتیسم  

 

.کیستیک پلی تخمدان سندرم . 

.کوشینگ سندرم . 

نالآدر مادرزادی هیپرپالزی . 

 .تومورها

  داروها

 باشد

 

  هیرسوتیسم که دارند بیشتری احتمال آسیا شرق جنوب و خاورمیانه مدیترانه، زناندر 

شود ایجاد شناسایی قابل علت بدون  

 

 تواند می هورمونی تعادل عدم اصلی علت کند، نمی ایجاد فیزیکی عوارض هیرسوتیسم

 باشد
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 وزن اضافه اگر وزن دادن دست از اما. تنیس پیشگیری قابل کلی طور به هیرسوتیسم

  دارید،

 کیستیک پلی تخمدان سندرم اگر خصوص به کنید، کمک هیرسوتیسم کاهش به است ممکن

 دارید
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تخمدان پلی کیستیک  سندرم   

 سندرم تخمدان پلی کیستیک از علل زمیته ساز پرمویی در زنان است.

کیستیک پلی تخمدان سندرم  شمار به زنان میان در هورمونی اختالل ترین شایع از یکی 

 در های خانم از %01 حدود در مشکل این شود می زده تخمین که طوری به. آید می

. دده می رخ باروری سنین  

 کوچک کیست زیادی تعداد محتوی بزرگ های تخمدان وجود اختالل این مشخصه مهمترین

.است گرفته قرار تخمدان هر بیرونی الیه در که است  

 تعادل عدم دچار پروژسترون، استروژن، نظیر) زنانه هاي هورمون سطح سندرم این در 

. ددگر می( ها آندروژن) مردانه هاي هورمون افزایش باعث و شده  

  چاقی و آکنه زاید، موی قاعدگی، های تظمی بی نظیر عالیمی بروز موجب امر همین

شود می  
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  کیستیک پلی تخمدان سندرم به ابتال های نشانه

 

قاعدگی های سیکل کاهش و نظمی بی  

ناباروری مشکالت  

شکم و سینه صورت، در( هیرسوتیسم) زاید موهای  

مردانه الگوی با سر موهای شدن پشت کم یا طاسی  

سر ی شوره یا چرب پوست ،(صورت جوش) آکنه  

وزن اضافه یا چاقی  

 

  کیستیک پلی تخمدان سندرم از ناشی مشکالت

 

 ناباروری  

 

 دیابت   

 

قلبی های بیماری    

 

( آپنه) خواب در تنفسي وقفه بیماري    

 

 و بالیني عالئم اساس بر آن تشخیص و ندارد وجود اختصاصی و مشخص روش

شود می داده نوگرافیسو  
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 اختالل هیپوتاالموس

 

در زنان است. اختالل هیپوتاالموس  از علل پرمویی  

 

  در هیپوتاالموس اندازه. است شده واقع مغز ساقه باالی و تاالموس زیر در هیپوتاالموس

باشد می بادام یک اندازه به تقریبا انسان  

 

هیپوتاالموس وظایف  

 

هیپوفیز غده از ها ن هورمو ترشح کنترل -  

 

بدن حرارت درجه کنترل -  

 

تولیدمثل و جنسی رفتارهای کنترل -  

 

تشنگی و گرسنگی کنترل -  

 

افراد احساسی های پاسخ کنترل -  

 

روزی شبانه ریتم و بدن( بیولوژیک) داخلی ساعت کنترل -  
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آدرنال غدد کنترل -  

 

ها بیضه و ها تخمدان کنترل -  

 

تیرویید غده کنترل -  

 

زنان در زایمان روند تنظیم -  

 

رشد فرایند تنظیم -  

 

مادران در شیر تولید تنظیم -  

 

خواب تنظیم -  

 

اشتها و بدن وزن تنظیم -  

 

 

سبب سر به شده وارد ضربه زیرا شود، می مغزی های آسیب باعث سر آسیب: سر آسیب  

زند می آسیب هیپوتاالموس به نهایت در و گردد می خونریزی   
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 غده جمله از بدن اعضای از بسیاری طبیعی عملکرد تغذیه، سوء: تغذیه سوء

 قرار هیپوتاالموس اختیار در را الزم مغذی مواد و کند می تاللاخ دچار را هیپوتاالموس

دهد نمی  

 

 وارد خون جریان توانند می سر در شده ایجاد تومورهای: سر در تومور یا غده وجود -

 غده وارد خون که دهند اجازه کمتر و دهند اختصاص خود به تنها را سر به شده

شود هیپوتاالموس  

 

 جبران ضایعات و شده هیپوتاالموس بافت به آسیب سبب زرگب تومورهای ایجاد همچنین

کند می ایجاد مغز در ناپذیری  

 

 سردرد مکرر حمالت بروز سبب تواند می هیپوتاالموس نزدیکی در و مغز در تومور رشد

 فرد و کرده وارد فشار بینایی عصب به تواند می مغزی تومور شدن بزرگ همچنین. شود

ندک بینایی مشکالت دچار را  

 هم هیپوفیز. باشد داشته هیپوفیز غده روی منفی تاثیرات تواند می هیپوتاالموس بیماری

 مقدار به تواند نمی دیگر تیروئید غده بنابراین. است گذار تاثیر تیروئید غده عملکرد روی

شد خواهد تیروئید کاری کم دچار فرد و کند تولید هورمون کافی  
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از عبارتند ئیدتیرو کاری کم به مربوط عالیم  

 

سرما تحمل عدم -  

 

 یبوست -

 

 افسردگی -

 

 خستگی -

 

پوست و مو در تغییرات -  

 

صدا خشونت -  

 

 الغری -
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مردان در عضالت تحلیل و موها ریزش -  

 

زنان در قاعدگی چرخه تغییر -  

 

وزن افزایش -  

 

 

هیپوتاالموس اختالالت به مربوط عوارض  

 

دائمی کوری -  

 پرمویی _

قلبی مشکالت -  

 

باال خون کلسترول -  

 

مردان در جنسی ناتوانی -  

 

 ناباروری -
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استخوان پوکی -  

 

کودکان در قد کوتاهی -  

 

 ضعف -
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 اختالالت تیروئید 

 

 اختالالت تیروئید از علل پرمویی در بدن زنان است.

 

 کنترل شما بدن در را بسیاری های فعالیت که کند می تولید تیروئید هورمون شما تیروئید

. شما قلب سرعت و کالری سوختن چگونگی جمله از کند، می  

غده تولید  از بسیار کم یا و حد از بیش هورمون که شود می موجب تیروئید های بیماری

 احساس اغلب است ممکن است، مقدار چه شما تیروئید هورمون اینکه به توجه با شود 

داشته باشید  وزن افزایش یا دادن دست از است ممکن یا کنید، خستگی یا قرار بی  

 از بعد و بارداری از بعد مخصوصا هستند، تیروئید بیماری به مبتال مردان از بیشتر زنان

ئسگییا  

 سنگین سبک، بسیار را شما های دوره تواند می کم خیلی یا حد از بیش تیروئید هورمون

 برای کند متوقف را شما های دوره تواند می نیز تیروئید بیماری. باشد داشته نامنظم و

ایجاد کند  آمنوره نام به وضعیت یک بیشتر، یا ماه چند  
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 نارسایی غده آآدرنال 

 

 نارسایی غده آدرنال از علل زمینه ساز پرمویی در بدن زنان است.

 

 کمتری کورتیزول دارد، قرار شما کلیه باالی دقیقا که کلیه، فوق غده آدیسون، بیماری در

است کم آلدوسترون اغلب و کند می تولید  

 تهدید تواند می و افتد یم اتفاق جنس دو هر و سنی های گروه تمام در آدیسون بیماری

 از که است کسانی جایگزینی برای ها هورمون مصرف شامل درمان. باشد زندگی کننده

اند رفته دست  

 عالئم و نشانه ها عبارتند از 

شدید خستگی  

اشتها کاهش و وزن کاهش  

(هیپرپیگمانتازی) شما پوست شدن تیره  

خونی کم حتی پایین، خون فشار  

نمک اشتیاق  

(هیپوگلیسمی) ایینپ خون قند  

(گوارشی عالئم) استفراغ یا اسهال تهوع،  

شکم درد  
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 بحران) حاد آدرنال نقص. شود می ظاهر ناگهان آدیسون بیماری های نشانه و عالئم گاهی

 زیر های نشانه و عالئم اگر. شود زندگی کننده تهدید شوک به منجر تواند می( افزونهای

کنید استفاده اضطراری زشکیپ های درمان از کنید، می تجربه را  

 

شدید ضعف  

 گیجی

پاها یا پشت در درد  

شود می بدن آبی کم به منجر اسهال، و استفراغ شکمی، شدید درد  

مفصلی یا عضالنی درد  

پذیری تحریک  

رفتاری عالئم سایر یا افسردگی  

زنان در جنسی عملکرد اختالل یا مو ریزش  

 

 کورتیزول به منجر که شود می ایجاد شما لیهک فوق غدد به آسیب علت به آدیسون بیماری

. نیست کافی آلدوسترون اغلب و شود نمی کافی هورمون  

تولید هایی هورمون آنها. هستند ریز درون غدد سیستم از بخشی شما کلیه فوق غدد  

دهد می شما بدن در را بافت و عضو هر تقریبا دستورالعمل که کنند می   
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از عبارتند است ممکن لیهک فوق غده نارسایی دیگر علل  

 

سل بیماری  

کلیه فوق غده های عفونت سایر  

کلیوی فوق غدد به سرطان گسترش  

کلیه فوق غدد به خونریزی  
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 کم کاری غده هیپوفیز 

 کم کاری غده هیپوفیز از علل زمینه ساز پرمویی در بدن زنان است.

 

 یک تولید به قادر شما هیپوفیز غده آن در که است نادر اختالل یککم کاری غده هیپوفیز 

کند نمی تولید کافی های هورمون یا و نیست هورمون چند یا  

 غدد سیستم از بخشی این. دارد قرار شما مغز پایه در که است ای کلیه غده هیپوفیز غده

 تنظیم و کند می تولید را ها هورمون که است غدد تمام شامل که است شما بدن ریز درون

.کند می  

 هر در تقریبا که را هایی هورمون از تعدادی هیپوفیز غده آن، کوچک اندازه علیرغم 

کند می آزاد و کند می ایجاد کند می عمل شما بدن از قسمت  

 کمبود این. دارید را هیپوفیز هورمون چند یا یک( کمبود) کمبود شما که است زمانی

 تولید یا خون فشار رشد، مانند بدن معمول توابع از هرکدام تعداد بر توانند می ها هورمون

 داده دست از شما که هایی هورمون یا هورمون اساس بر معموال عالئم. بگذارند تأثیر مثل

است متفاوت اید  
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های نشانه و عالئم  

 هستند ظریف گاهی آنها. شود می بدتر زمان طول در و یابد می توسعه تدریج به معموال 

 نشانه افراد، برخی برای اما. شوند گرفته نادیده سالها حتی یا ماهها برای است ممکن و

شود می ایجاد ناگهانی طور به ها نشانه و ها  

کدام   اینکه به بسته است، متفاوت فرد به فرد از کاری هیپوفیزکم  های نشانه و عالئم

.میزان چه به و گرفته قرار تاثیر تحت هیپوفیز های هورمون  
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 سندرم کوشینگ 

 

زنان است. سندرم کوشینک از علل پرمویی در بدن  

 

 سطوح معرض در طوالنی زمان مدت در شما بدن که افتد می اتفاق زمانی کوشینگ سندرم

 کورتیزولی هیپر اوقات گاهی کوشینگ، سندروم. دارد قرار هورمون کورتیزول باالی

 کورتیکواستروئید خوراکی داروهای از استفاده از ناشی است ممکن شود، می نامیده

تولید میکند  حد از بیش کورتیزول شما بدن وقتی تواند می ینهمچن وضعیت این. باشد

 بروز کند 

 

 - کند ایجاد را کوشینگ سندرم از مشخصی عالئم از برخی تواند می حد از بیش کورتیزول

 پوست روی بنفش یا صورتی کشش عالئم و گرد چهره ها، شانه بین چربی شکاف یک

 استخوان دادن دست از باال، خون فشار هب منجر تواند می همچنین کوشینگ سندرم. شما

شود 2 نوع دیابت اوقات گاهی و  

 

 طبیعی حالت به را شما بدن کورتیزول تولید تواند می کوشینگ سندرم برای درمان

. بخشد بهبود توجهی قابل طور به را شما عالئم و برگرداند  
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کوشینگ سندرم مشترک های نشانه و عالئم  

چربی افتب انباشت و وزن افزایش  

 

  بازو و سینه ران، شکم، پوست روی بربنفش  یا صورتی کشش عالئم

شود می کبود راحتی به که شکننده پوست  

ها عفونت و حشرات نیش ها، برش آهسته بهبودی  

 آکنه

 

شود تجربه است ممکن کوشینگ سندرم به مبتال زنان های نشانه و عالئم  

(تیسمهیرسو) بیشتر یا تر ضخیم موی و بدن موهای  

غیرواقعی یا نامنظم قاعدگی های دوره  

 

شود تجربه است ممکن کوشینگ سندرم به مبتال مردان عالئم و ها نشانه  

جنسی میل کاهش  

باروری کاهش  

نعوظ اختالل  
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. شود ایجاد( خارجی کوزینگ سندرم) بدن از خارج علت یک از تواند می کوشینگ سندرم

 زمان مدت طول در باال دوزهای در واستروئیدکورتیک خوراکی داروهای مصرف مثال یک

 شما بدن توسط شده تولید کورتیزول همانند پردنیزون، مانند داروها، این. است طوالنی

است بدن همانند  

 روماتوئید، آرتریت مانند التهابی های بیماری درمان برای خوراکی کورتیکواستروئیدهای

. باشد الزم است ممکن آسم و لوپوس  

 آنجائیکه از. شود استفاده پیوند عضو یک بدن رد از جلوگیری برای است مکنم همچنین

 به شما بدن کورتیزول مقدار از باالتر اغلب ها بیماری این درمان برای نیاز مورد دوزهای

دهد رخ تواند می حد از بیش کورتیزول از جانبی عوارض دارد، نیاز روز هر معمول طور  
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 بی اشتهایی عصبی

 

 بی اشتهایی عصبی از علل زمینه ساز پرمویی در خانمها است

 

 به تصمیم افراد یابد،برخی می افزایش چاقی و وزن افزایش به نسبت ها نگرانی چه هر

.دهند می گرسنگی خود به که حدی دارند،تا شدن الغر زیاد  

. بینند می آزار وسواسی طرز به ماندن الغر و غذا به نسبت اشتهایی بی لاختال با افراد

. دارند نمی نگه است طبیعی آنها قد و سن برای که را خود بدن وزن آنها  

.هستند چاق که کنند می فکر هنوز ولی هستند الغر اسکلت یک صورت به حقیقت،آنها در  

 ممکن اشتهایی بی با افراد وزن، کاهش به دادن ادامه یا وزن افزایش از جلوگیری برای

کنند ورزش شدیدی طرز به یا بدهند گرسنگی خود به است  

. نیست غذا باره در مطلقا بیماری این میکند، غذا بر تمرکز اشتهایی بی چه اگر  

 و گرایی کمال نوع یک است، روحی مشکالت بر غلبه برای تالشی و راهی اشتهایی بی

 گمانه خود الغری مقدار با را خود ارزش اغلب اشتهایی بی با دافرا.است کنترل به تمایل

 میزنند

 

 شده مرسوم تلویزیونی متخصصان و ها رسانه توجهات علت به است ممکن اشتهایی یب

.است مشکل آن شیوع کردن محدود حقیقت، در اما باشد،  
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. دارند هاییاشت بی آمریکایی زنان و دختران از %0 حدود فقط میگویند تخمینها برخی 

 اشتهایی بی دچار بالغ دختران از %01 تا که است این بیانگر دیگری تخمینهای

  باشد شایع سالگی 01 تا01 سنین بین در زیادی طور به است ممکن.هستند

 از دیرتر خیلی آنها اغلب ولی شوند، اشتهایی بی دچار است ممکن نیز مردان و پسرها

دچار میشوند زنان  

 

 را یکدیگر اغلب ها بندی دسته چه اگر کرد، بندی تقسیم راه 2 از را هاییاشت بی میتوان

است وزن کاهش نشانه کدام هر در. میگردد محو آنها بین خط و پوشانند می  

 

 از شدن خالص معنی به که دارند، کردن استفراغ وسیله به خود وزن کنترل در سعی افراد

 و ها ملین از مصرف سوء وسیله به یا ردنخو از بعد استفراغ وسیله به ها کالری و غذا

.باشد می تنقیه یا آورها ادرار  

 دیگران.کنند استفراغ خوردن، غذا زیادی مقدار یا کردن، عیاشی از بعد است ممکن برخی

 از کوچک قطعه یک مانند کنند، استفراغ کمی مقدار حتی خوردن از بعد است ممکن

 شیرینی
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از عبارتند اشتهایی بی فیزیکی های نشانه و عالئم  

 

 

الغر ظاهر          -  

 

طبیعی غیر خونی شمارش          -  

 

کوفتگی و خستگی          -  

 

غش و سرگیچه          -  

 

شکننده و طرد های ناخن          -  

 

ریزش دچار و شکننده و نازک موهای          -  

 

اند هپوشاند را بدن که داری کرک و نرم موهای          -  
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ماهیانه عادت نبود          -  

 

 که میشود فکر اغلب حقیقت، در. میشود شروع نوجوانی سالیان در معموال اشتهایی بی

_ شود شروع نیز آن از قبل میتواند که هرچند.است نوجوانی دوره به مربوط اختالل یک

 میانسالی شروع در میتواند آن، از بعد حتی یا – برسند بلوغ به ها بچه اینکه از قبل حتی

باشد آن از باالتر یا  

 

از عبارتندهستند   زندگی کننده تهدید بی اشتهایی عصبی که  عوارض  

 

خونی کم          -   

 نارسایی و قلب، نامنظم ضربانات میترال، دریچه پروالپس مانند قلبی، مشکالت          -

 قلبی

 

فرد آینده زندگی در شکستگی خطر شافزای نتیجه در و استخوانی قوام کاهش          -  

 

آمفیزم به شبیه ریوی مشکالت          -  

 

ماهیانه عادت نبود زنان، در          -  
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(مردانه هورمون)تستستورون کاهش مردان، در          -  

 

تهوع یا و نفخ یبوست، مانند گوارشی، دستگاه مشکالت          -  

 

خون کلر یا و سدیم ، پتاسیم کاهش مانند الکترولیتی، اختالالت          -  

 

کلیوی مشکالت          -  
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 پورفیری 

 پورفیری از علل زمینه ساز ریزش مو در بدن زنان است.

 

بیش دفع و تولید آنها مشخصه که ارثی نادر اختالالت از گروهی پورفیری  

.باشدمی(. شودمی یافت زنده موجودات همه در که شیمایی مواد) ها پورفیرین حد از   

 شودمی دیده جنس دو هر در. شودمی گرفته اشتباه نیروا اختالالت با اغلب بیمار این 

.است کمتر باال سنین در آن بروز احتمال و بوده شدیدتر و ترشایع مؤنت جنس در ولی  

 سابقه دارای فرد هر. شودنمی توصیه بارداری بیماری شدید نوع به مبتال هایخانم در 

کند ژنتیک مشاوره به اقدام باید خانواده شکیلت از قبل پورفیری خانوادگی  

شایع عالیم  

سینه قفسه و شکم درد  

(شیدایی) مانیا و افسردگی جمله از ،روانی تغییرات  

تاول و خارش جمله از ،پوستی تغییرات  

پا درد  

عضالنی ضعف و انقباضات  
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پا و دست گزگز و کرختی  

مو حد از بیش رشد  

 

 علل

 

ها پورفیرین ساز و سوخت در ارثی اختالل یک   

 

خطر دهنده افزایش عوامل  

 

پورفیری خانوادگی سابقه   

 

 پیشگیری

 اقدامات حمالت شدت و تناوب کاهش برای. نیست پیشگیری قابل حاضر حال در بیمار ین

شودمی توجیه زیر  
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پزشک توصیه با مگر ،نسخه بدون داروهای شامل دارو، نوع هر مصرف از اجتناب  

بارداری ضد هایقرص مصرف از خودداری  

خورشید مستقیم نور از دوری  

 

 مدفوع و ادرار ،خون در هاپورفیرین آزمایشگاهی گیریاندازه اساس بر بیماری تشخیص

گیردمی صورت  

شود توصیه است ممکن مربوطه متخصص با مشاوره یا درمانی روان  

 حمالت طی در است ممکن بیمارستان در بستری ولی ،است کافی معموالا  منزل در مراقبت

باشد الزم  

 مستقیم نور زیر در گرفتن قرار به مجبور اگر. کنید اجتناب خورشید مستقیم نور از

کنید استفاده محافظ هایلباس و کاله از هستید، خورشید  
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