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 سندروم رای

Reye Syndrome 
 سندروم رای چیست؟

سندروم رای یک بیماری نادر است که به طور عمده بر 

گذارد که مبتال به یک عفونت  کودکان و نوجوانانی اثر می

ویروسی مانند آبله مرغان یا آنفلوانزا هستند یا به تازگی به آن 

شود، و  میاند. سندروم رای باعث تورم کبد و مغز  مبتال بوده

 تواند به مرگ بیانجامد. همچنین می

 توانم از سندروم رای پیشگیری کنم؟ چگونه می

( به شدت ®سیلیک )آ اس آ یا آسپیرینلسالییمصرف اسید اَِست
برای کنترل با سندروم رای مرتبط دانسته شده است. 

به افراد ها،  سردرد و درد ماهیچهتب، از قبیل هایی  نشانه
 .بدهید ®ید آ.اس.آ یا آسپیرینسال نبا 18زیر 

 
ی  سال استامینوفن بدهید. نمونه ۱۸، به افراد زیر به جای آن

، و ®، ِتمپرا®داروهای حاوی استامینوفن عبارتند از تایلِنول
 .®آتاسول

 
 ۱۸های بیماری در کودکان زیر   همچنین برای تسکین نشانه

های ایبوپروفن  توانید از ایبوپروفن استفاده کنید. نمونه سال می
بدون اینکه نخست با . ®و مورتین ®عبارتند از اَدویل

 ۶مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کنید، نباید به کودکان زیر 

 ماه داروهای حاوی ایبوپروفن بدهید.

 
، تعیین شده در دستور داروهمواره دارو را به مقدار )دوز( 

 ی مراقبتگر بهداشتی خود مصرف کنید. ا طبق توصیهی

 های سندروم رای کدامند؟ نشانه

 های سندروم رای عبارتند از: نشانه

 لودگی غیر معمول یا نداشتن انرژیآ خواب 

  و تنفس تند در نوزادان و نوپایاناسهال 

 تفراغ مکرر در کودکان و نوجواناناس 

  زودرنجی یا قبیل گیجی، تغییر شخصیت یا رفتار، از

تواند باعث رفتار  همچنین می . سندروم رایپرخاشگری

 مانند خیره شدن و لکنت زبان شود عجیبی

 نج و اغماتش 

 از هوش رفتن 

 
روز پس از شروع عفونت یا  ۷تا  ۳عالئم سندروم رای 

بیماری ویروسی، یا در دوران نقاهت از عفونت یا بیماری 

ه اشتباه ورم مغزی، کنند. سندروم رای ممکن است ب بروز می

موسوم به آنسفالیت یا مننژیت، دیابت، مصرف بیش از حد 

دارو یا مواد مخدر، مسمومیت، سندروم مرگ ناگهانی نوزاد 

(SIDS).یا یک بیماری روانی تشخیص داده شود ، 

 درمان سندروم رای چیست؟

تواند فرزند شما  تشخیص زودهنگام و درمان در بیمارستان می

درمان سندروم رای شامل کاهش دادن ورم  را نجات دهد.

ها، و زیر نظر مغز، پیشگیری از آسیب کبد و سایر اندام

 باشد. گرفتن قلب می

 

یابند، اما سندروم رای  به طور کامل بهبودی می افرادبیشتر 

 تواند باعث آسیب دائم مغز یا مرگ شود. می
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