
 
 

 CFTRیکی از شایعترین اختالالت وراثتی است که به دلیل جهش در ژن  CFبیماری سیستیک فیبروزیس یا 

 رخ می دهد.

سلی می  ستگاه تنا شحات ریه، پانکراس، کبد، روده، غدد بزاقی و د شدن تر جهش در این ژن باعث غلیظ تر 

 نشانه های این بیماری به شمار می آید. گردد. افزایش میزان سدیم و کلر در عرق بدن یکی از اصلی ترین

جهش در این ژن همچنین یکی از دالیل شاااایا ناباروری در مردان اسااات که متجل اختالق یا فودان تتلید 

 یم شدن مردان می گردد.واسپرم و ع

 بیماری:عالئم 

 نهیخس خس س  

 شتد؛یخلط م ای ظیمخاط غل جادیمکرر که باعث ا یها سرفه 

 نه؛یس خسخس 

 نفس؛ یتنگ 

 ورزش؛ نکردن تحمل 

 مکرر؛ یتیر یهاعفتنت 

 آن. یهاگذرگاه ای ینیب یگرفتگ 

 بدبت؛ اریچرب و بس دفتعم 

 وزن؛ شیدر رشد و افزا اختالق 

 مخصتصا در نتزادان؛ روده یگرفتگ 

 دیشد بتستی. 

شار ش تتاندیدر هنگام عبتر مدفتع م دیشد ف شتد بخ ست یباعث ب  قرار بزرگ روده یروده )که در انتهااز را

در کتدکان  دهیپد نی. بروز اشااتدیروده گفته مراساات یافتادگ نیا به که بشااتد خارج موعد داخل از( دارد

 کیستیآگاه به س یمشکل با پزشک نیا درباره دیبا نیباشد. والد سیبروزیف کیستیاز عالئم بروز س تتاندیم

 دارد.  یبه عمل جراح ازیروده در کتدکان معمتال نراست یمشترت بکنند. افتادگ سیبروزیف

 



 
 

 عالئم سیستیک فیبروزیس در کودکان:

شانه ضه در م نیا یهاعالئم و ن س انیعار ست، حت ریمتغ اریکتدکان ب با  یختاهر و برادر کتدکان، نیاگر ا یا

 باشند. دیشد اریبس ای فیو ممکن است نسبتاً خف روندیو م ندیآیعالئم م باشند. اغلل، یکینتع نوص ژنت کی

خس سااارفه و خسممکن اسااات متتجه  نیوالد نیاسااات. همچن CFعالئم  نیاز اول یکی یرشاااد ناکاف اما

 یناش تتاندیعالئم م نی. استین CFمختص کتدکان مبتال به  نهیخس سآزاردهنده شتند. البته، سرفه و خس

ش سیو تیتلیاز برون سم کتچک، ییهتا یهاالتهاب در راه ،یرو شد. ط پر از گرد و غبار و دود یمح یحت ای آ با

 هستند. یکیژنت یماریاز هر ب ترایشا اریها بسو عارضه طیشرا نیدر واقا ا

و چرب است.  میوزن و مدفتع حج شیبدون افزا ادیز یاشتها عارضه شامل، شتر بتدن پتست، نیعالئم ا گرید

 شااتد،یرشااد م دیمشااکالت شااد ای هیمکرر ر یهاکه کتدک دچار عفتنت یعارضااه تا زمان نیا اوقات، یگاه

 آشکار نختاهد شد. 

 :صیتشخ

این  یبرا یقطع شیتتان انجام داد اما آزما یختن و مدفتع نتزادان م یرو یسااااده ا یشاااهایاگر چه آزما

 . باال است مارانیب نیعرق در ا سدیم زانیم رایز .باشد یتست عرق م بیماری

ست. در مترد این بیماری نیز ت از نمتنه  هیهتشخیص قبل از تتلد بهترین راه پیشگیری از بیماریهای ژنتیکی ا

سط پزشک متخصص انجام این کار تت در تشخیص بیماری پیش از تتلد کمک کننده هستند. تیکتیآمن ایما

بهترین زمان انجام  این بیماری تشخیص داده میشتد. CFTRجنین و انجام تست  DNAمیشتد و با استخراج 

 بارداری است. 18تا  10آزمایش بین هفته های 

 :درمان

به بهبتد عالئم و  تتانیم ییهاکمک روشوجتد ندارد. اما به سیبروزیف کیستیس یبرا یایدرمان قطع چیه

. کنترق شااتدیم هیمتارد تتصاا نیدر ا ایو اقدام مناساال و ساار قیدق یکاهش عتارض کمک کرد. بررساا

 است.  دهیچیپ اریبس سیبروزیف کیستیس

 اند از:درمان عبارت هدافا



 
 

 ها؛هیر یهاو کنترق عفتنت یریشگیپ 

 ها؛هیمخاط ر کاهش 

 از انسداد روده؛ یریشگیو پ درمان 

 فرد. ازیمتردن یمتاد مغذ نیتام 

 منابع:

-condi t i ons /cyst i c-ht t ps ://www.mayocl i ni c .org/di seases

20353700-causes /syc-f i brosi s /sympt oms 

/Fi brosi s-Cyst i c-CF/About-i s-ht t ps ://www.cf f .org/What 

 

 

                                  گروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصدhttp://rasadmedlab.com           

 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cystic-fibrosis/symptoms-causes/syc-20353700
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cystic-fibrosis/symptoms-causes/syc-20353700
https://www.cff.org/What-is-CF/About-Cystic-Fibrosis/

