
 
 

تواند در هر گروه قومیتی و نژادی رخ میکه  است ژنتیکیخود التهابی  یک اختالل (FMF)ای خانوادگی تب مدیترانه

کند و سبب ایجاد التهاب سیستم ایمنی ذاتی که خط اول دفاعی بدن است به درستی کار نمی FMFبیماری در  .دهد

دردناک در شکم، های های مکرر و التهابدچار تب FMFبیماری افراد مبتال به . گرددمیمشخص در بدن بدون دلیل 

  د.نشوقفسه سینه و مفاصل می

 FMFجهش ایجاد کننده بیماری  50شوووود و تاکنون بیش ا  ایجاد می MEFVبه دلیل جهش در ژن  FMFبیماری 

های است که در نوع خاصی ا  گلبول Pyrinمسئول ایجاد پروتئینی به نام  MEFV ژناست. در این ژن شناسایی شده

سخ ایمنی می ا  طریقپروتئین احتماالً  اینشود. سفید یافت می سئول تعدیل پا شد.کنترل التهاب م در این مقاله که  با

 می پردا یم. این بیماری ژنتیکیتهیه شده است به  پزشکان دقیقترین آ مایشگاه تهرانتوسط 

 :تب مدیترانه ای خانوادگی عوامل خطر

 دهند عبارتند ا : شیرا افزا یخانوادگ یا ترانهیکه ممکن است خطر ابتال به تب مد یعوامل

 است. شتریاختالل ب نیخطر ابتال به ا د،یدار FMF یاگر سابقه خانوادگ :اختالل نیا یخانوادگ سابقه

صل سب مد ا ست در افراد  ریتأث یگروه قوم تواند بر افراد در هر یم FMF :یا ترانهیو ن عرب،  ،یهودیبگذارد، اما ممکن ا

 باشد. شتریتبار ب ییایتالیا ای یونانی ،یشمال یقایترک، آفر ،یارمن

 :تب مدیترانه ای خانوادگی چیست عالئم بالینی

حمالت یک تا سه رو ه سردرد و تب  موارد  یر باشد: شاملتواند میو  بسیار متغیر است  FMFهای بیماری عالئم و نشانه

ها که با تنفس دردناک همراه است، التهاب دیواره شکم که با درد، همراه با سایر شرایط التهابی مانند التهاب پوشش ریه

قفسه سینه مشخص شود، التهاب غشاء داخلی قلب که با دردهای شدید حساسیت، تب، تهوع و استفراغ مشخص می

ی قرمز روی ایجاد لکهتواند شدید باشد، لتهاب غشاهای پوشاننده مغز و نخاع، دردهای عضالنی که میشود، مننژیت و امی

شدت عالئم ا  خفیف تا شدید متغیر  تواند خطر ناباروری را افزایش دهد.ها که میو التهاب بیضه هاخصوص  یر  انوپاها به

 رو  3 ا  بیش حمالت  مان مدت ندرت به و ت باشدل یکبار متفاو  چند رو  تا چند ساتواند ااست.  مان عود بیماری می

تواند در طوالنی مدت عوارضی را ایجاد کند. حتی اگر می FMFبسته به شدت و فراوانی حمالت، بیماری  .کشدمی طول

 پروتئین بهم شود. این سردر  Aتواند باعث تولید بیش ا  حد پروتئینی به نام آمیلوئید خفیف باشد می FMFبیماری 

در واقع  د.شوها میبه آنها تجمع کرده و باعث آسیب های اصلی ا  جمله کلیهبه تدریج در اندام باشد وصورت نامحلول می

 . است FMFترین عارضه بیماری نارسایی کلیه جدی

 



 
 

 میشود؟ تشخیص دادهچگونه  تب مدیترانه ای خانوادگی

های خون جهت تشخیص افزایش سلولشمارش شامل ممکن است برای ار یابی نوع و سطح التهاب آ مایش خون تجویز شود که 

برای تشخیص التهاب  (ESR)سرعت رسوب گلبول قرمز  جهت تشخیص التهاب حاد، CRPهای سفید، بررسی پروتئین گلبول

متاسفانه  نیز تجویز گردد. MEFVجهش در ژن نهایی همچنین ممکن است آ مایش ژنتیک برای تایید  باشد.مزمن یا حاد می

  کند.ها به بهبود کیفیت  ندگی بیماران کمک میوجود ندارد، اما برخی ا  درمان FMFماری درمان قطعی برای بی

دچار  MEFVرسد و برای مبتال شدن به این بیماری باید هر دو نسخه ژن به صورت اتو ومی مغلوب به ارث می FMFبیماری 

 انجام با مراجعه به پزشک متخصص ژنتیک ود توانیمیهستید  FMFبه بیماری  مشکوکدارای کودک د. اگر نجهش شده باش

 ا  ابتال یا عدم ابتالی فر ندتان به این بیماری اطمینان حاصل نمایید.، MEFVبر روی ژن  ژنتیک آ مایش

 عبارتند ا : یخانوادگ یا ترانهیتب مد صیتشخ یمورد استفاده برا یها و روش ها شیآ مابه طور کلی 

اطالعات  یجمع آور یبرا یکیزیف نهیمعابپرسد و  بیمار سوال یممکن است ا  شما در مورد عالئم و نشانه ها پزشک فیزیکی: نهیمعا

 انجام دهد. شتریب

 نیا  والد یکیژنت رییتغ نیا رایدهد   یم شیرا افزا یماریب نیاحتمال ابتال به ا FMF یسابقه خانوادگ :خانواده یسابقه پزشک یبررس

 شود. یتقل مبه فر ندانشان من

خاص را نشان دهد که  یا  نشانگرها ییخون و ادرار ممکن است سطوح باال شیحمله، آ ما کیدر طول  :یشگاهیآ ما یها تست

 نیا  ا یکیکنند،  یخون که با عفونت ها مبار ه م دیسف یسطح گلبول ها شیاست. افزادر بدن  یالتهاب یماریب کینشان دهنده 

 .باشد دو یلوئیکه ممکن است نشان دهنده آم درارموجود در ا نینشانگرها است. پروتئ

مرتبط  FMFاست که با  یژن رییتغ یشما حاو MEFVژن  ایکند که آ نییممکن است تع یکیژنت شیآ ما :کیژنت هایشیآ ما

 نیشود، بنابرا شیمرتبط است آ ما FMFکه به  یژن رییهر تغ یکه برا ستندین شرفتهیآنقدر پ یکیژنت یهاشی. آ ماریخ ایاست 

 FMF صیبه عنوان تنها روش تشخ یکیژنت یها شیمعموالً ا  آ ما پزشکان ل،یدل نیکاذب وجود دارد. به هم یمنف جیاحتمال نتا

 کنند. یاستفاده نم

که ممکن  یبستگان ریسا ایفر ندان  ایخواهر و برادر  ن،ینند والدمابستگان درجه اول  یممکن است برا FMF یبرا کیژنت شیآ ما

 و اثرات آن کمک کند. یژن راتییدر درک تغتواند  یم کیشود. مشاوره ژنت هیاست در معرض خطر باشند توص

 تب مدیترانه ای چیست؟عوارض 

 مانند: یتواند منجر به عوارض یشود. التهاب م جادیدرمان نشود، ممکن است عوارض ا یخانوادگ یا ترانهیاگر تب مد

 در طول حمالت  :دو یلوئیآمFMF دیلوئیبه نام آم ینیممکن است پروتئ، بدن A ینم افتیکند که معموالً در بدن  دیتول 

 شود. اندام بیتواند باعث آس یشود که م یباعث التهاب م نیپروتئ نیشود. تجمع ا

 اتفاق  ی مان کیشود. سندرم نفروت کیبرساند و باعث سندرم نفروت بیها آس هیتواند به کل یم دو یلوئیآم :هیکل بیآس

تواند منجر به لخته شدن خون  یم کینفروت ندرمسباشد.  دهید بیها( آس)گلومرول هاهیکل نگیلتریف ستمیکه س افتدیم

 شود. هیکل یینارسا ای( هیکل دیها )ترومبو  ور هیدر کل



 
 

 در افراد مبتال به  تیآرتر :مفاصل دردFMF انو، مچ پا و لگن هستند. دهید بیمفاصل آس نیتر عیاست. شا عیشا  

 ا   یالتهاب درمان نشده ناش :ینابارورFMF شود. یث نابارورقرار دهد و باع ریرا تحت تاث یتناسل یممکن است اندام ها 

 باشد. یسطح یدهایها، طحال، مغز و ور هیتواند شامل التهاب در قلب، ر یم نیا :عوارض ریسا 

 رمان تب مدیترانه ای چگونه انجام میشود؟د

 شوند عبارتند ا : یاستفاده م FMFا  حمالت  یریعالئم و جلوگ نیتسک یکه برا ییداروها

ا  حمالت  یریدهد و به جلوگ یکاهش مشود، التهاب را در بدن  ی( که به شکل قرص مصرف مColcrys) نیس یکلش:نیس یکلش

کمتر و  یدو هابه  گرید یکه برخ یکنند، در حال یدو  در رو  مصرف م کیا  افراد  یبرخکند.  یکمک م دو یلوئیآم پیشرفتو 

 مادام العمر است. یعبارتند ا  درد شکم، حالت تهوع و اسهال. درمان به طور کل این دارو عیشا یدارند. عوارض جانب ا یمکرر ن

 ییشود، ممکن است داروها یکنترل نم نیس یآنها با کلش یکه عالئم و نشانه ها یافراد یبرا: ا  التهاب یریجلوگ یبرا گرید یداروها

 کند. یرا که در التهاب نقش دارد، مسدود م 1-نینترلوکیبه نام ا ینیشود که پروتئ زیتجو
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