Kronik nflamatuar Demiyelinizan

(KIDP)

KIDP kronik inflamatuar demiyelinizian P
yava ça (en az bir kaç ay boyunca) ilerler, ayak, bacak, el ve kollarda uyu ma hissinin
yorgunlukta
KIDP bir
Bunun
Ba
sisteminin sinir sistemine
Bu
Periferik sinir sistemini etkiler. Sinir sistemimizin
bir
s
olu turan Miyelin k
ve
bozulur. Etkilenen
iletilmesini sa layamaz. Duyu hissi, bozulan Miyelin
ço
la
Bu etki Kaslarda da hissedilmektedir.
Ba

belirtiler;

- Diz ve ayak eklemlerinin zaman icinde zarar
- Duyu hissinde azalma, uyu ukluk ve agri.
merdiven ç
inerken, aya a kalkarken ve bunun gibi durumlarda yasanan
zorluklar.
,
- Birbirine koordineli hareket edememek, kendinden emin olmayan
Bu tarz belirtiler,
tek belirilerde olabilmekte. Bu
geni bacak hareketleriyle
çokça cocuklarda
- El, kol, ayak ve ocakta Felç ,
- Titreme,
- ince motorikte yetenek ve duyu
isisini
bozuklu u, çift
- Yutkunurken veya Duymakta zorluk yasamak.
hissedilen
- idrar yaparken idrar
Bazen KIDP aniden, GBS sendromu kadar
etkisini
ve zaman icinde beklenen
iyile menin yerine
durumu
ebilir. KIDP hastagilini te his etmek zaman aldigi gibi
bir o kadar da zordur.
en Semptomlar çok
belirtlilerini
i icin bunun tanesi
hem hasta hemde Doktor icin oldukça z
ilk belirtiler iyi izlenmelidir, yorgunluk ve
duyu hissinde yasanan
takip edilmeli.
uyu ma, bitkinlik veya halsizlik olur.
Genelde El ve Ayak parmak
ba lar. Durumun
mesi
bir kaç hafta s
Bitkinlik ve yorgunluk Terapi
takdirde artar. Baz durumlarda bu Felçe yol acar.
KIDP
ani belirtilerle
KIDP

tir.

ki iden ki iye çok
ekillerde ve
formlarda
insanlarda yava yava
e gelen belirtiler baslarken,
felç gibi).

oldu u
hastalarda çok

bir tanesi, sadece hiss duyusunda azalma olarak

ilerlerken
i etki ve
ilerleme
kisiden kisiye de i ken bir
n
belirtilerin sadece bir veya ikisininden ikayet ediyorken
durumdur.
hastalarda bu durum kronik zorluklara yol
bireysel durumuna ba olarak, KIDP
plazmaferez, kortizon veya
ile tedavi edilir.
a
r (antispazmodik ilaçlarla)
ya da trisiklik antidepresanlar ile tedavi edilir. KIDP tedavisinde Fizyoterapi, mesleki terapi veya
konuşma terapisi çok önemlidir. Fiziksel yeteneklerin ve becerilerin gelişimi icin vazgeçilmezdir.
Kronik Nöropatilerin bitanesi Lewis Sumner sendromu(MADSAM) ve Multifokal Motor
Nöropati(MMN)dir.
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