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 : بیماری فیبروز کیستیک

فیبروز کیستیک شود.  می داده نشان CF اختصاری عالمت با( Cystic Fibrosis) فیبروز کیستیک بیماری

وضعیتی از اختالل کارکرد غدد برون ریز تولید کننده ی مخاط است که باعث درگیری سیستم های متعدد بدن 

 می گردد. شایع ترین بیماری کشنده ی ژنتیکی در میان کودکان، نوجوانان و جوانان به شمار می رود. 

معیوب را از هر دو والد خود به ارث می برند. کودکان مبتال، ژن  .فیبروز کیستیک یک نوع بیماری ارثی است

. عملکرد غیر طبیعی ژن جهش یافته، موجب اختالل در انتقال بیماری فیبروز کیستیک است علت بروزجهش ژنی 

یون کلر در غدد عرق شده و موجب افزایش سطح کلر و سدیم در عرق می شود. این امر مبنای آزمایش کلر عرق 

انایی به کاهش تومنجر این نقص عملکردی،آزمون تشخیصی استاندارد این بیماری است.  "آزمایش کلر عرق"است. 

می شود. در نتیجه، افزایش چسبندگی مخاط راه هوایی و پاکسازی  سلول های موجود در راه های هوایی و پانکراس

 غیرطبیعی مخاط و در نهایت به بروز بیماری ریوی منتهی می گردد. 

 یک با چندین عالمت ناهمگون مشخص می شود:بیماری فیبروز کیست

 در راه های هوایی افزایش چسبندگی ترشحات غدد مخاطی 

  عرق سدیم و کلر درافزایش 

  افزایش ترکیبات آنزیمی بزاق 

در کودکان مبتال به فیبروز کیستیک، کاهش ترشحات پانکراس وجود دارد ولی ترشحات غدد عرق و بزاق افزایش *

( fibrosis)در طول زمان، عفونت های مزمن باعث آسیب بافت ریه؛ شامل تشکیل اسکارهای فیبروزی  می یابد.

 ( در ریه می شود.Cystic) و کیست هایی



 

عامل اولیه و مسئول ایجاد بسیاری از عالئم این بیماری، انسداد مکانیکی بوده که موجب افزایش یافتن چسبندگی 

زایش چسبندگی مخاط در برونش ها، موجب مقاوت نسبت به فعالیت مژکی ) ترشحات غدد مخاطی می گردد. اف

 احتماال ثانویه به علت تخریب مژک ها(، جریان آرام تر مخاط و تخلیه ی ناکامل آن می گردد.

مخاط، محیط کشت ایده آلی برای رشد باکتری ها است. کاهش تبادل گازها سبب درجات متفاوتی از  تجمع

 نارسایی تنفسی می شود. ریه، درگیری شدید و پیشرونده ریه و اختالل کاری پیشرونده

گیری رعوارض ریوی تقریبا در همه ی کودکان مبتال به بیماری فیبروز کیستیک وجود دارد، ولی شروع و وسعت د

مخاط در راه های هوایی و تجمع باکتری ها است که به سوی تخریب بافت  تجمعمتفاوت می باشد. عالئم به دلیل 

ریه سوق داده می شود. ترشحات چسبنده از نظر تخلیه، سخت بوده و به تدریج برونش ها و برونشیول ها را مسدود 

 را برای رشد باکتری ها مناسب می کند.محیط  ،مخاط تجمعکرده و سبب ایجاد پر هوایی می شود. 

پیشرفت تدریجی بیماری ریوی با عفونت مزمن ادامه می یابد، تخریب برونش ها و عفونت در بافت های اطراف 

برونش انتشار یافته و موجب تضعیف دیواره های برونش و فیبروز بافت اطراف آن می گردد. این مشخصه مزمن 

 تبادل اکسیژن و دی اکسیدکربن می شود. بوده و پیشرفت فیبروز با کاهش

سینوس ها غالبا با ترشحات و محصوالت التهابی پر می شود. پولیپ های بینی و سینوس ها شایع است و گاه 

موجب ساییدگی استخوان می گردد. سینوزیت مزمن ممکن است با تجویز آنتی بیوتیک خوراکی و شستشوی 

 مداوا می شود.بینی و کورتیکواستروئیدهای استنشاقی 

وسعت درگیری دستگاه گوارشی متفاوت است. در بسیاری از بیماران، ترشحات غلیظ در مجاری پانکراس باعث 

انسداد این مجاری شده و به دنبال آن دچار دژنراسیون و فیبروز پیشرونده می گردد. این رویداد مانع دسترسی 

اختالل قابل توجه در هضم و جذب مواد غذایی به ویژه  آنزیم های اساسی پانکراس به دوازده شده و در نتیجه



یجه نت ع؛پروتئین ها، چربی ها و به مقدار کمتر در کربوهیدارت ها ایجاد می شود. وجود چربی و پروتئین در مدفو

 می باشد. در روده اختالل در جذب آنها

ندی در کودکان مبتال به فیبروز شیوع دیابت ق. می ماندباقی عملکرد درون ریز  پانکراس اغلب بدون تغییر 

 کیستیک بیشتر از عموم مردم می باشد که ممکن است حاصل تغییرات ساختاری پانکراس باشد.

در کبد انسداد صفراوی و فیبروز شایع بوده و به مرور زمان وسعت یافته و در نهایت مجاری صفرای را مسدود می 

 کند .

یجاد شده و با تداخل در ترشح بزاق موجب خشکی دهان و عفونت می تغییرات شبیه به پانکراس در غدد بزاقی ا

را  دهانه ی رحمیرحمی غالبا با مخاط پر شده و مقادیر فراوان مخاط ممکن است کانال  دهانه یگردد. غدد 

مردان مبتال به فیبروز کیستیک ، به اضمحالل اپیدیدیم، وازودفران و کیسه منی دچار  ۵۹%مسدود کند. بیش از 

 ستند.ه

 

 نحوه ی انتقال بیماری :

فیبروز کیستیک یک بیماری مادرزادی است، یعنی نوزاد از بدو 

 .تولد این بیماری را از پدر و مادر خود به ارث می برد

 هب پدر و مادر معیوب، از های ژن انتقال اثر در فیبروزکیستیک بیماری

اگر پدر و مادر هر دو حامل یک ژن معیوب فیبروز  شود. می ایجاد کودک

احتمال دارد که کودک هر دو  5۵۹کیستیک باشند، در هر بار حاملگی، 

 ژن را به ارث ببرد و مبتال به بیماری فیبروز کیستیک شود. 

فرد  .بیماری خواهد بود ناقلاگر فردی فقط یک ژن معیوب داشته باشد، بیمار نبود و عالئم بیماری را ندارد، فقط 

 .عالئم بیماری را نشان نمی دهدناقل؛ 



 

 

 شیوع بیماری :

 و بیماری در بدو تولد، همچنین با پیشرفت های حاصله در درمان این با پیشرفت های پزشکی در تشخیص سریع

 5102ران در سال کنترل عوارض ناشی از آن، مرگ و میر نوزادان مبتال، کاهش یافته و امید به زندگی این بیما

این کاهش معجزه آسا در میزان مرگ و میر این بیماران، منجربه افزایش تعداد این . سال رسیده است 01به

 .کودکان شده که این نیز دلیل مهمی جهت ارائه ی خدمات طوالنی مدت به این بیماران می باشد

 6/01۹تشخیص داده شده  فیبروز کیستیکموارد بیماری %023 -1%02طی تحقیقات انجام شده در ایران در سال

 . بوده است

بیمار در این طرح  051تاکنون،  شده است و راه اندازی 0%02در ایران از سال CFسامانه ثبت اطالعات بیماری 

است تا آماری کلی بیماران مبتال  CFاین سامانه مخصوص ثبت اطالعات بیماران مبتال به  .ملی ثبت نام کرده اند

 بدست آید.در ایران 

 

 تظاهرات بالینی:

یک بیماری مزمن پیشرونده است که با سوءجذب چربی و پروتئین )اختالل رشد (،  فیبروز کیستیکبیماری 

بیماری کبد )یرقان( یا بیماری مزمن تنفسی تظاهر می یابد. تظاهر عمده ی این بیماری در شیرخواران، اختالل 

 است.  رشد و در کودکان بزرگتر عفونت های تنفسی

 د از:نتظاهرات بالینی بسیار گسترده بوده و با پیشرفت بیماری تغییر می کند. شایع ترین عالئم عبارت

مادر سالم و ناقل

پدر سالم و ناقل

فرزند سالم

25%

فرزند سالم و ناقل

50%

فرزند بیمار

25%



 انسداد مزمن ریهبیماری پیش رونده ی  (0

 در اثر ناکافی بودن ترشحات برون ریز پانکراس سوءهضم غذا( 5

 در اثر ناکافی بودن سوءجذب و بی اشتهایی نارسایی رشد( 2

 و کاهش وزن به دنبال بی کفایتی پانکراس ، پرادراریافزایش قند خونشامل دیابت عالئم بروز  (0

مشخصه ی عادی شامل نارسایی رشد، کاهش زیاد وزن علی رغم اشتهای بسیار و وخامت تدریجی سیستم تنفسی 

رح به سادگی مط است. در صورت عدم وجود شواهد خانوادگی دال بر وجود فیبروز کیستیک، تشخیص ممکن است

نشود. برخی از کودکان از بدو تولد عالئم را نشان می دهند، در صورتی که سایرین ممکن است طی هفته های 

اول یا حتی ماه ها یا سال ها فاقد عالمت باشند. برخی به نوع خفیفی از بیماری با اختالل محدود هضم و مشکالت 

ر ممکن است به اختالل جذب شدید و عوارض ریوی بالقوه تنفسی اندک دچار هستند، در حالی که برخی دیگ

تهدید کننده ی حیات مبتال گردند. با وجود آن که بیشتر کودکان مبتال عالئم درگیری دستگاه گوارش و ریوی را 

نشان می دهند، تعداد کمی بدون بیماری ریوی تنها به اختالل آنزیمی دچار بوده و تعداد دیگر دچار مشکالت  هماب

 وی بدون نارسایی پانکراس می باشد.ری

 

 سیستم تنفسی :

ی ها راهانسداد منتشر  تظاهرات اولیه ریه اغلب با خس خس سینه و سرفه ی خشک بدون خلط است. نهایتاً

نامنظم توام با اختالل پیش رونده ی ریه و عفونت ثانویه می گردد. مشخصه ی عمده  تهویه هواییمنجر به  هوایی

  و ثابت درگیری ریوی، سرفه های مزمن می باشد. تنگی نفس افزایش می یابد، سرفه غالبا حمله ای بوده.



                                           سیستم گوارشی :

با نارسایی غدد برون ریز پانکراس متولد می شوند. غلظت زیاد موکوس و  یستیکفیبروز کبیماران مبتال به  %1۹

تخریب مجاری پانکراس باعث عدم ترشح آنزیم های پانکراس به روده می شود. این مسئله موجب سوءجذب چربی 

 و پروتئین و همچنین قند )به میزان کمتر( می شود. 

 

( و اختالل A,D,E,Kو بد بو، کمبود ویتامین های محلول در چربی )سوءجذب چربی از نظر بالینی با مدفوع حجیم 

رشد مشخص می شود.سوءجذب پروتئین در شیرخواران با کاهش پروتئین خون و ادم محیطی همراه است. انسداد 

ت ظروده در نوزادان ناشی از غلظت زیاد مکونیوم )مدفوع نوزاد( است. در بیماران بزرگتر، انسداد روده به دلیل غل

 زیاد موکوس درون روده رخ می دهد.

در نوجوانان و بزرگساالن، آسیب پیشرونده ی پانکراس منجر به تخریب سلول های جزیره ای تا حد ایجاد کمبود 

انسولین می شود. این حالت در آغاز به صورت عدم تحمل گلوکز نمایان می شود ولی ممکن است در ادامه دیابت 

 (.فیبروز کیستیکدیابت ناشی از بیماری  0CFRDMلین رخ دهد )واقعی نیازمند درمان انسو

درصد از نوزادان  51تا  0۵است که در  دفع مدفوع غلیظ و حجیماولین نشانه بروز فیبروز کیستیک پس از تولد، 

مبتال به فیبروز کیستیک روی می دهد. مکونیوم سفت و چسبنده مجرای روده ی کوچک را مسدود کرده و موجب 

 عالئم انسداد روده از قبیل نفخ شکم، استفراغ و عدم دفع مدفوع همراه با عدم تعادل الکترولیتی می گردد.بروز 

ترشحات غلیظ روده ای در تمام طول عمر مسئله ساز است. کودکان در تمامی گروه های سنی درگیر مسائل ناشی 

 از انسداد دفعی می باشند. 

ی پانکراس از دستیابی آنزیم های گوارشی به دوازده جلوگیری نموده و در همراه با پیشرفت بیماری، انسداد مجار

 نتیجه مانع تبدیل غذا به ترکیبات قابل جذب توسط مخاط روده می گردد، در نتیجه غذا بدون هضم دفع می شود

                                                           
1 cystic fibrosis-related diabetes mellitus 



ن می رسد. ماهیت حجیم آبرابر حجم طبیعی  2-5)به ویژه چربی ها و پروتئین های جذب نشده(، حجم مدفوع به 

ماهگی کودک در فواصل طبیعی مدفوع شل، آبکی  6مدفوع ممکن است در ابتدا قابل توجه نباشد، اما معموال در 

حجیم داشته و یا به اسهال مزمن دچار می شود و مدفوعی فاقد شکل را دفع می کند. به محض شروع غذای  و

 عفن پدیدار می گردد.جامد، مدفوع حجیم، بدبو، کف آلود و با بوی مت

 

آن جایی که جذب از طریق روده بسیار کم است، کودکان مبتال علی رغم اشتهای مناسب به سختی وزن خود  از

را حفظ می کنند. ناتوانی در جبران مواد از دست رفته موجب کاهش وزن در بسیاری از کودکان شده، بافت ها به 

ردد. شکم نفاخ، اندام ها الغر و پوست باسن رنگ خاکستری مایل شدت تحلیل رفته و نارسایی رشد ایجاد می گ

به زرد و چروکیده می شود. اختالل در توانایی جذب چربی منجربه کمبود ویتامین های محلول در چربی 

(A,D,E,K)   شده و کمبود ویتامین K  .عارضه ی شایعی  کم خونینیز موجب کبودی سریع بافت ها می شود

د همچنین ممکن است تشخیص اولیه در کودکان کوچک مبتال باشد. در اکثر بیماران مبتال به است. نارسایی رش

فیبروز کیستیک، ریفالکس معده و پروالپس رکتوم عارضه ی شایع دیگر مرتبط با فیبروز کیستیک بوده که در 

یز افزایش فشار داخلی دوران شیرخوارگی و اوایل کودکی رخ می دهد و حاصل مدفوع حجیم و زیاد، سوءتغذیه و ن

شکم در پاسخ به حمله های سرفه می باشد. شیوع آپاندیسیت، درهم رفتگی روده ها در کودکان مبتال به فیبروز 

 کیستیک باالتر است. 

 سیستم تولید مثل :

 تتاخیر بلوغ در زنان مبتال به فیبروز کیستیک شایع است، حتی هنگامی که از نظر تغذیه ای و بالینی در وضعی

مناسبی هستند. سیستم باروری در زنان و مردان مبتال به فیبروز کیستیک تحت تاثیر قرار می گیرد. زنان مبتال 

 انه ی رحمدهبه فیبروز کیستیک دارای تخمدان طبیعی هستند. نازایی می تواند حاصل چسبندگی زیاد ترشحات 

از زنان مبتال به فیبروز کیستیک که می توانند  باشد که همانند یک سد، مانع ورود اسپرم ها می گردد. آن دسته



 باردار شوند، با افزایش شیوع زایمان زودرس به تولد نوزاد کم وزن کمک می کنند. وضعیت تغذیه ای مناسب و

 عملکرد ریوی، اثرات مثبت در نتایج حاصل از بارداری دارد. 

باشند که ممکن است حاصل انسداد مجرای به فیبروز کیسیتک عقیم مبتال می  (۵۹%) بیشتر مردان بزرگسال

اشد، در نتیجه ب ترشحی بیضه توسط ترشحات غیرطبیعی یا نارسایی تکامل طبیعی ساختار مجاری ترشحی بیضه

 تولید اسپرم کاهش یافته یا متوقف می شود. 

 سیستم پوششی :

با کیستیک است. والدین غال غلظت باالی سدیم و کلر در غدد عرقی، یک یافته ی اختصاصی در بیماران فیبروز

نقص کانال کلر در غدد عرقی، از جذب مجدد سدیم و کلر  در هنگام بوسیدن کودک، متوجه طعم شور می گردند.

جلوگیری کرده و شخص را در معرض خطرات ناشی از از دست دادن نمک فراوان و کم آبی در هوای گرم قرار می 

ر حائز اهمیت است، زیرا محدودیت ذخایر مایع و ظرفیت دریافت ناکافی دهد. این امر به ویژه در شیرخواران بسیا

 سدیم در اثر مصرف شیرهای تجاری می باشد. 

 عوارض بیماری فیبروز کیستیک

 سایر عوارض عوارض گوارشی عوارض ریوی

  ی هواییها راهانسداد 

 سینوزیت 

 پولیپ های بینی 

  نفسیتنارسایی 

 عفونت های ریوی 

 سرفه های مکرر 

 تنگی نفس 

 افزایش تولید خلط 

  غلیظ و چسبنده مکونیوم

 )نوزادان(

 آپاندیسیت 

  سپانکراالتهاب 

 درهم رفتگی روده ها 

 اختالل رشد 

 ریفالکس معده به مری 

 سنگ کیسه صفرا 

 کمبود انسولین 

 یزاینا 

  بلوغتاخیر در 

 عدم تحمل گرما 

 اختالالت الکترولیتی 

 کم آبی بدن 



 ارزشیابی تشخیصی :

لیه شامل بررسی کلی از نظر فعالیت عمومی، یافته های فیزیکی، وضعیت تغذیه ای و رادیوگرافی سینه وارزیابی ا

 گردد: می باشد. تشخیص فیبروز کیستیک بر پایه ی موارد زیر مسجل می

 تاریخچه ی خانوادگی بیماری(  0

 فقدان آنزیم های لوزالمعده(  5

 عرق سدیمافزایش غلظت (  2

 یهدرگیری مزمن ر(  0

 meq/Lچون نوزدان فاقد غدد عرقی فعال هستند، به طور به طور طبیعی محتوای کلر غدد عرقی آنان کمتر از

ابتال به فیبروز کیستیک را مطرح می   meq/L 61غلظت کلر بیش از است. meq/L03 نآبوده و میانگین  01

شدیدا مطرح کننده ی بیماری  meq/L 01 ماه ، غلظت کلر عرق بیش از 2سازد. در شیرخواران کوچک تر از 

 است. 

 تدابیر درمانی:

چند جنبه دارد، اما به طور عمده بر رفع عوارض گوارشی و ریوی متمرکز است.  فیبروز کیستیکدرمان بیماری 

ی )انتقال غیر طبیع فیبروز کیستیکدر حال حاضر درمان موثری برای نواقص زمینه ای پدید آورنده ی بیماری 

سلول ها به دلیل کانال های غیر طبیعی کلر( وجود ندارد. درمان کنونی عوارض ریوی شامل کمک  آب و نمک از

 افزایش شانسبه پاکسازی ترشحات از مجاری تنفسی و به حداقل رسانیدن عوارض عفونت های مزمن ریوی است. 

ه ی وتیک ها و توسعنتی بیآبقای بیماران مبتال به فیبروز کیستیک در طی دو دهه ی گذشته، حاصل مصرف 

 تغذیه ای بوده است.  درمان های

 اهداف درمان شامل موارد زیر :

 پیشگیری یا به حداقل رسانیدن عوارض ریوی 

 تامین تغذیه ی کافی از نظر رشد 

  تشویق فعالیت جسمی مناسب 

 ارتقای کیفیت قابل قبول زندگی برای کودک و خانواده 



 کنترل مشکالت ریوی :

ترشحات مجاری تنفسی )مانند فیزیوتراپی قفسه ی سینه( و استفاده از نبوالیزر، غلظت روش های پاکسازی 

موکوس را کاهش می دهند. درمان آنتی بیوتیکی )خوراکی، تزریقی و آئروسل( در کنترل عفونت مزمن اهمیت 

 دارد.

خلیه ی هواگیری، ت و نیز درمان عفونت ریوی از طریق پیشرفت دادن یکنترل مشکالت ریوی در راستای پیشگیر

سالگی  2ترشحات مخاطی و چرکی ریه و تجویز عوامل ضدمیکروبی است. در بیشتر کودکان، عالئم ریوی در سن 

پیشرفت می کند. ترشحات ریوی حجیم و چسبنده، عامل ایجاد عفونت احتمالی ریوی در کودکان مبتال به فیبروز 

 کیستیک است. 

 پاکسازی راه هوایی درمانی :

ری از عفونت نیازمند برنامه ریزی برای فیزیوتراپی قفسه ی سینه به منظور پاکسازی ریه است. فیزیوتراپی پیشگی

که ضروری می شود. جهت شل  مواقعیتنفسی معموال دو بار در روز، هنگام برخاستن از خواب و عصر و حتی در 

ان اده شود. فیزیوتراپی تنفسی همچنشدن ترشحات ریوی ممکن است از دق کننده های دستی و یا مکانیکی استف

ریوی است. تجویز سالین هیپرتونیک با نبوالیزر، در پیشرفت مشکالت به عنوان یک شاخص مرکزی در درمان 

 پاکسازی مخاط را در بیماران مبتال به فیبروز کیستیک افزایش می دهد. هیدراتاسیون راه هوایی موثر بوده و

 



فیزیوتراپی تنفسی، دارای اهمیت است. ورزش کردن نه تنها خروج ترشحات مخاطی را تمرینات بدنی نیز در کنار 

تحریک می کند، بلکه موجب احساس سالمت و اعتماد به نفس، بهبود عضالنی و بازده قلبی و نیز در بیشتر 

ویق شود. تشبیماران، بهبودی عملکرد ریوی می شود. هر نوع ورزش تنفسی که برای بیماران لذت بخش باشد باید 

 هدف نهایی ورزش، ایجاد الگوی تنفسی خوب است.

ش افزایعفونت های ریوی به محض تشخیص، تحت درمان قرار می گیرند. عالئم مشخص عفونت ریه از جمله تب، 

سینه ممکن است در این بیماران وجود نداشته باشد، بنابراین گرفتن دقیق تاریخچه قفسه ی و درد ضربان قلب 

اینه ی فیزیکی، امری اساسی است. وجود بی اشتهایی، کاهش وزن و فعالیت، هشدار دهنده ی عفونت ی طبی و مع

 ریه بوده و نیاز به آنتی بیوتیک دارد.

تجویز اکسیژن معموال در رویدادهای حاد توصیه می شود، اما به دلیل احتباس مزمن دی اکسید کربن و عدم 

 یار مخرب باشد.نظارت بر روی اکسیژن مصرفی می تواند بس

در کودکان و نوجوانان مبتال به فیبروز کیستیک باید واکسیناسیون مناسب با سن اجرا شده و همچنین آنها باید 

 سالیانه بر علیه آنفلوآنزای ویروسی واکسینه شوند. 

 کنترل مشکالت سیستم گوارشی:

ذای اصلی و میان وعده ها مصرف شده تا درمان اصلی در نارسایی پانکراس، جایگزینی آنزیم های آن است که با غ

مخلوط شوند. فرآورده های روکش دار روده ای با جلوگیری از خنثی  غذا آنزیم های هضم کننده در دئودنوم با

 شدن اثر آنزیم توسط اسید معده فرصت فعال شدن در محیط قلیایی روده ی کوچک را فراهم می سازد. 

عموال م کودک به جایگزینی آنزیم و دفعات و مشخصات مدفوع بستگی دارد.مقدار آنزیم به شدت نارسایی، پاسخ 

کپسول ها را می توان به  کپسول هر وعده ی غذایی و مقدار کمتری نیز در میان وعده ها توصیه می شود. ۵تا  0

یم جهت طور کامل بلعید و یا با مقدار کمی از غذا مخلوط نموده و در شروع غذا مصرف نمود. میزان مصرف آنز

آنزیم های پانکراس  بار در روز تنظیم می گردد. 2تا  5دستیابی به رشد طبیعی و کاهش دفعات اجابت مزاج به 

دقیقه قبل از غذا مصرف شوند و نباید جویده یا خورد گردند، زیرا تخریب پوشش روده ای سبب خنثی  21باید 

 شدن آنزیم ها در معده و زخم مخاط دهان می گردد. 



مبتال به فیبروز کیستیک نیاز به رژیم غذایی پرپروتئین و پر کالری دارند. رژیم غذایی آنها باید پر کالری  کودکان

توانند ادامه دهند و هر وقت موقعیت  باشد. در صورت تمایل، تغذیه با شیر مادر را به همراه آنزیم های مکمل می

 ده شود. استفا البا کالری با شیرخشکایجاب کرد، به طور مکمل از 

کاهش می یابد، انواع حالل در آب این ویتامین ها  (A,D,E,K) از آن جا که جذب ویتامین های محلول در چربی

 همراه با مولتی ویتامین ها و آنزیم ها تجویز می گردد. 

کاهش  ،(عدم دریافت دوز کافی آنزیم های پانکراس یا نارسایی در دریافت آنزیم ها)یبوست اغلب در اثر سوء جذب 

حرکات روده ای ایجاد می شود. این مشکالت اغلب نیاز به مداخله جراحی نداشته و ممکن است با استفاده از 

مسهل ها، نرم کننده های مدفوع یا تنقیه بر طرف گردد. رژیم غذایی کم چرب و مصرف دراز مدت برخی ترکیبات 

ت از حجیم کننده ها در رژیم غذایی استفاده مانند نرم کننده های مدفوع و مسهل ها توصیه شده و ممکن اس

 شود. 

ر تمایل به مصرف غذاهای شو بیشتر کودکان نمک را بر حسب نیاز خود مصرف می کنند و کودکان بزرگتر غالباً

 یرخشکشدارند. به دلیل محتوای کمتر سدیم در شیر مادر و شیرخشک، شیرخواران غالبا نیاز به نمک تکمیلی در 

جهت پیشگیری از عوارض دارند. معموال درهوای گرم و در هنگام تب، استفاده از مکمل های نمک جهت تامین 

 مورد نیاز خواهد بود.  نمک

کودکان مبتال به فیبروز کیستیک غالبا به صورت گذرا یا طوالنی مدت به ریفالکس معده به مری دچار هستند 

رژیم غذایی و قرارگیری در وضعیت نشسته ی کامل پس از تغذیه درمان  هیستامین، تعدیل یکه باید با تجویز آنت

 شوند. 

 ، عمدتاً جهت بهبود تغذیه و جلوگیری از کم آبی با انسولین درمانفیبروز کیستیکبیماران مبتال به دیابت ناشی از 

 می شوند. 

 : است زیر موارد شامل بیماران این در درمانی دارو

 وراکی، خ بیوتیک ها آنتی این از برخی .شوند می استفاده عفونت از پیشگیری رمنظو به ها بیوتیک آنتی

 .  هستند استنشاقی دیگر برخی و تزریقی

 شود می استفاده تنفسی مسیرهای داشتن نگه باز برای ریه کننده گشاد داروهای. 

 شود استفاده تنفسی سیستم در التهاب کاهش منظور به ها کورتون از. 

 شود می استفاده گوارشی مشکالت کاهش برای( لوزالمعده) پانکراس آنزیم های از نیاز برحسب. 



 پیش آگهی :

به رغم پیشرفت های قابل توجه در شیوه های درمانی جدید، فیبروز کیستیک همچنان به عنوان یک بیماری 

ا ین می کند زیرپیش رونده و غیر قابل درمان باقی مانده است. میزان درگیری ریوی پیش آگهی نهایی را تعی

 اختالل آنزیم های پانکراس با تغذیه مناسب قابل جبران است. 

 تدابیر مراقبتی :

قیق شست و شوی دطی اقامت بیماران مبتال به فیبروز کیستیک در بیمارستان، رعایت موارد احتیاط همراه با *

، بروز کیستیک و سایر بیمارانجهت کاهش انتشار ارگانیسم های بیمارستانی در بیماران مبتال به فی دست ها

 ضروری است. 

خلط و دستمال کاغذی بیماران مبتال به فیبروز کیستیک باید درون ظرف پوشش دار جمع آوری شده و تا حد *

 امکان بدون هیچ گونه تماسی دور انداخته شود. 

ارستان ر اتاق بازی بیماین گروه از کودکان نمی توانند هنگامی که سایر کودکان مبتال به فیبروز کیستیک د*

 حضور دارند، به آنجا وارد شوند. 

فیزیوتراپی تنفسی نباید پیش از تغذیه یا بالفاصله پس از آن انجام شود. برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که *

 فعالیت و تغذیه همزمان نباشد. 

مکرر  تجویز آن نیازمند بررسی های باید با احتیاط تجویز شود و اکسیژندر کودکان مبتال به مشکالت تنفسی، *

میت با اکسیژن یک تهدید ثابت برای کودکان دچاری بیماری مزمن می باشد. کودک به کنترل واست. خطر مسم

 دقیق جهت کمک به سرفه و تخلیه ی خلط نیاز دارد.

وند. غذا به شبرخی کودکان کوچکتر ممکن است به دریافت مایعات اضافی جهت پیشگیر از کم آبی بدن تشویق *

عنوان عاملی برای درمان این بیماران در نظر گرفته می شود. دریافت کالری باید به مقدار قابل توجهی افزوده 

 شود. 

آنزیم های پانکراس باید با هر وعده ی غذایی یا میان وعده ها مصرف شود. نمک به میزان کافی در هنگام تب *

 در اختیار کودک قرار داده می شود.

 



 بت در منزل:مراق

در کودکان کوچک تر و شیرخواران می توان آنزیم ها را با میوه جات پوره شده مخلوط نمود و با استفاده از یک 

نزیم ها متناسب با نیاز کودک آقاشق کودک را تغذیه نمود. درمورد کودکان بزرگتر کپسول ها مناسب هستند. 

 وند. دقیقه پیش از غذا و میان وعده ها مصرف ش 21باید 

له از جم بود؛ استفاده از روش های جدید درمانی برای بهبود کودکان مبتال به فیبروز کیستیک مناسب خواهد

 استفاده از بازی در انجام فعالیت های روزمره ی کودک.  بازی درمانی

استفاده از آنتی بیوتیک ها طبق دستور دارویی تجویز شده در مقدار و زمان های تعیین شده درمان عفونت ها 

 موثر است. 

 :الزم درمانی های توصیه

 و احتمالی های عفونت از جلوگیری منظور به کودک برای هم و والدین برای هم ها دست بهداشت رعایت -0

 . است ضروری و واجب بیمار شرایط شدن تر وخیم

 .است برخوردار ای ویژه اهمیت از والدین توسط کودک دهان بهداشت رعایت غلیظ بزاق وجود دلیل به -5

 باید ونت هاعف برابر در کودک مقاومت افزایش برای بیشتر دفعات با پرپروتئین و پرکالری غذایی رژیم دریافت -2

 .کنید مشاوره تغذیه متخصص با حتما مناسب غذایی برنامه یک دریافت منظور به گیرد؛ قرار مدنظر

 .شود لحاظ دارویی و غذایی رژیم در( A,D,E,K) چربی در محلول های ویتامین مصرف -0

 اسهال بروز باعث که روده های عفونت موارد در و سال گرم ماه های در ویژه به آبی کم از پیشگیری منظور به -۵

 .شود می توصیه آب ویژه به مایعات زیاد نوشیدن شود می بدن امالح و آب از بخشی رفتن دست از و

 زمان در شوره تشکیل یا( بوسیدن موقع در معموال)شیرخوار  پوست بودن شور متوجه مادر که صورتی در -6

 .کند را مطلع معالج پزشک حتما باید باشد چرب شیرخوار مدفوع که صورتی در طور همین و شود تعریق

 .گیرند قرار جریان در باید درمان تیم کارکنان شد، تب دچار بیمار اگر -1

 خاطم تحریک باعث زیرا شود خرد یا و جویده نباید هرگز و باشد غذا با همراه باید پانکراس آنزیم های مصرف -3

 شود می دهان



 .است "فیبروز کیستیک"عدم کنترل مناسب بیماری، علت کوتاهی عمر مبتالیان به 

 اما مزمن، اختالل یک بیماری این. است شده منتهی مهمی دستاوردهای به CF زمینه در دانشمندان تحقیقات

 دقیق اجرای افراد، این موفقیت کلید. دارند طبیعی کامال زندگی CFبه  مبتال بیماران از بسیاری. است کنترل قابل

 نمو و درش توان می فاکتورها، این اجرای با. است پزشک با منظم ارتباط و درمان پیگیری پزشکی، تیم دستورات

 .کرد بینی پیش کودک، برای را سالمی زندگی و طبیعی
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