
 
 

و سبب  باعث ایجاد اختالل در مخاط شدهیک اختالل ژنتیکی است که  یا فیبروز کیستی (CF)سیستیک فیبروزیس 

شود. ایجاد می CFTRبه دلیل جهش در ژن  CFبیماری د. گردپانکراس میها و های بدن به ویژه ریهاندامبه آسیب 

هایی را برای ساخت پروتئین ، دستورالعملCFTRجهش در این ژن شناسایی شده است. ژن  1500بیش از تاکنون 

CFTR دهد. در حالت طبیعی پروتئین ارائه میCFTR کند که آزاد شدن کلرید به عنوان یک کانال یونی عمل می

دهد و آزاد خود را از دست می ملکرد، این پروتئین عCFاما در افراد مبتال به بیماری  .کندها را کنترل میسایر یونو 

غلیظ و مخاط شود. باعث تولید مخاط غلیظ و چسبنده میاین امر گیرد که سازی یون کلرید به درستی صورت نمی

شود که ها از مجاری تنفسی میباکتری عدم خروج کند. همچنین سببد و تنفس را دشوار میها را مسدوریه ،چسبنده

توانند منجر به آسیب ها میبا گذشت زمان، تجمع مخاط و عفونتد. گردها ایجاد میونت در ریهدر نهایت التهاب و عف

تواند دستگاه گوارش و مخاط غلیظ و چسبناک می ها شود. عالوه بر اینروز و کیست در ریهدائمی ریه و تشکیل فیب

 مشکالت گوارشی شود.ایجاد مسدود کند و سبب نیز پانکراس را 

 بیماری:عالئم 

بسیار شور،  عرق توان بهمی CFبیماری  عالئممیان کودکان بسیار متغیر است. از  در CFهای بیماری عالئم و نشانه

ها که الریه و التهاب ریههای مکرر ریه از جمله ذاتهای مداوم و گاهی همراه با خلط غلیظ و چسبنده، عفونتسرفه

 س خس سینه یا تنگی نفس و رشد ضعیف اشاره کرد. خاغلب ناشی از عفونت باکتریایی یا ویروسی است، 

باشد. شیرخوار مینوزاد  ی در هنگام بوسیدنشور احساس، CFبیماری  اولیه تشخیص درهای اصلی یکی از نشانه

شود. های مختلفی از جمله غربالگری نوزاد، آزمایش عرق و آزمایش ژنتیک تشخیص داده میبا روش CFبیماری 

 باشد.بسیار باال می CFباشد که میزان کلرید در عرق بیماران مبتال به ، تست عرق میترین آزمایش تاییدیمتداول

 CFیف بیماری فاما افرادی که مبتال به فرم خشود سالگی تشخیص داده می 2تا  CFبیماری کودکان مبتال به معموالً 

 هستند، ممکن است بیماریشان تا دوره نوجوانی تشخیص داده نشود.

 به طور کلی عالئم شامل موارد زیر است:

 نهیخس خس س  

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

 نه؛یس خسخس 

 نفس؛ یتنگ 

 ورزش؛ نکردن تحمل 

 مکرر؛ یویر یهاعفونت 

 آن. یهاگذرگاه ای ینیب یگرفتگ 



 
 

 بدبو؛ اریچرب و بس مدفوع 

 وزن؛ شیدر رشد و افزا اختالل 

 مخصوصا در نوزادان؛ روده یگرفتگ 

 دیشد بوستی. 

شار ش تواندیدر هنگام عبور مدفوع م دیشد ف شود بخ ست یباعث ب  از( دارد قرار بزرگروده  یروده )که در انتهااز را

از عالئم بروز  تواندیدر کودکان م دهیپد نی. بروز اشودیروده گفته مراست یافتادگ نای به که بشود خارج مقعد داخل

شد. والد سیبروزیف کیستیس شک نایدرباره  دیبا نیبا شکل با پز س یم شورت بکنند.  سیبروزیف کیستیآگاه به  م

 دارد.  یبه عمل جراح ازیان معموال نروده در کودکراست یافتادگ

 عالئم سیستیک فیبروزیس در کودکان:

شانه ضه در م نیا یهاعالئم و ن س انیعار ست، حت ریمتغ اریکودکان ب نوع  کیبا  یخواهر و برادر کودکان، نیاگر ا یا

 باشند. دیشد اریبس ای فیو ممکن است نسبتاً خف روندیو م ندیآیعالئم م باشند. اغلب، یکینقص ژنت

خس آزاردهنده شوند. ممکن است متوجه سرفه و خس نیوالد نیاست. همچن CFعالئم  نیاز اول یکی یرشد ناکاف اما

 ،یروسیو تیولیاز برونش یناش تواندیعالئم م نی. استین CFمختص کودکان مبتال به  نهیخس سالبته، سرفه و خس

ها و عارضممه طیشممرا نیط پر از گرد و غبار و دود باشممد. در واقع ایمح یحت ای آسممم کوچک، ییهوا یهاالتهاب در راه

 هستند. یکیژنت یماریاز هر ب ترعیشا اریبس

شتها عارضه شامل، شور بودن پوست، نیعالئم ا گرید  یو چرب است. گاه میوزن و مدفوع حج شیبدون افزا ادیز یا

 آشکار نخواهد شد.  شود،یرشد م دیمشکالت شد ای هیمکرر ر یهاکه کودک دچار عفونت یعارضه تا زمان نیا اوقات،

 :صیتشخ

ست  این بیماری یبرا یقطع شیتوان انجام داد اما آزما یخون و مدفوع نوزادان م یرو یساده ا یشهایاگر چه آزما ت

 باال است.  مارانیب نیعرق در ا سدیم زانیم رایز .باشد یعرق م

 عینمونه از ما هیهپیشممگیری از بیماریهای ژنتیکی اسممت. در مورد این بیماری نیز تتشممخیص قبل از تولد بهترین راه 

شود و با  تیکویآمن صص انجام می شک متخ سط پز ستند. این کار تو شخیص بیماری پیش از تولد کمک کننده ه در ت

ستخراج  این بیماری تشخیص داده میشود. بهترین زمان انجام آزمایش بین هفته  CFTRجنین و انجام تست  DNAا

 بارداری است. 18تا  10های 



 
 

 :درمان

ها به بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به اما برخی از درمان ،وجود ندارد CFسفانه درمان قطعی برای بیماری امت

CF شوند. های تزریقی، استنشاقی  و یا خوراکی درمان میبیوتیکهای ریه با آنتیکند. معموالً عفونتکمک می

عالوه های درمان باشد. تواند یکی از گزینهدهد، پیوند ریه میهمچنین در مواردی که ریه عملکرد خود را از دست می

. میانگین امید به زندگی هستندمحلول در چربی بسیار مهم  هایهای ویتامینجایگزینی آنزیم لوزالمعده و مکملبر این 

متاسفانه این بیماران اغلب به دلیل مشکالت سال است.  50تا  42در کشورهای توسعه یافته بین  CFبیماران مبتال به 

 کنند.ریوی فوت می

، هر دو نسخه از ژن CFرسد. یعنی برای مبتال شدن به بیماری به صورت اتورومی مغلوب به ارث می CFبیماری 

CFTR  افراد مبتال به بیماری د. نباشمیفرد دارای جهشCF  یک نسخه جهش یافته از ژنCFTR  از پدر و نسخه را

 CFشوند و ناقالن بیماری قل شناخته میوالدین به عنوان نا برند.دیگر ژن جهش یافته را از مادر خود به ارث می

  معموالً هیچ عالمتی ندارند.

آزمایش در انجام  ، باو آزمایشگاه ژنتیک با مراجعه به پزشک متخصص ژنتیکتوانند زوجین می، در صورت ناقل بودن

   .ایندپیشگیری نم CFدوره بارداری بر روی پرزهای کوریونی و یا مایع آمنیون جنین از تولد فرزند مبتال به 

 اند از:درمان عبارت اهدافبه صورت کلی 

 ها؛هیر یهاو کنترل عفونت یریشگیپ 

 ها؛هیمخاط ر کاهش 

 از انسداد روده؛ یریشگیو پ درمان 

 فرد. ازیموردن یمواد مغذ نیتام 
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