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فیبزوس کیستیک:
ثسى هب ٍاثغتِ ثِ علَلْبی ذبفی اعت وِ هربه ٍ ػزق تزؽح هی وٌٌس .ریِ ّب ،زعتگبُ گَارػ
ٍ زعتگبُ خٌغی اس خولِ اًساهْبیی هی ثبؽٌس وِ ایي ًَع علَلْب را زر ذَز زارًس .هربه ثبػث
هزىَة ؽسى عيح ایي اًساهْب هی ؽَز ٍ ثٌبثزایي هبًغ اس آى هی ؽًَس وِ ایي ثبفتْب ذؾه ٍ
زچبر ػفًَت ؽًَس .ػزق ًیش ثِ ثیزٍى تزؽح هی ؽَز تب ثسى را ذٌه ًگِ زارًس.
زرحبلت ػبزی هربه یه الیِ ًبسن ٍ آثىی هی ثبؽس اهب زر ثیوبراى هجتال ثِ فیجزٍس ویغتیه
هربه تجسیل ثِ یه الیِ مرین ٍ چغجٌسُ هی ؽَز ثٌبثزایي ثِ ّن هی چغجٌس ٍ ثبػث اًغساز
هدبری تٌفغی ،غسز ،ارگبًْبی خٌغی  ،وجس ٍ پبًىزاط هی ؽَز( .پبًىزاط غسُ ای اعت وِ زر
پؾت هؼسُ لزار زارز ٍ اس یه ىزف ثبػث تزؽح اًغَلیي هی ؽَز وِ زر وٌتزل لٌس ذَى ًمؼ
زارز ٍ وبّؼ آى ثبػث ثیوبری زیبثت یب ّوبى لٌسذَى هی ؽَز ٍ اس ىزف زیگز آًشیوْبیی تَلیس
هی وٌس وِ ثبػث ّنن چزثی ٍ پزٍتئیي هی ؽَز).
علت فیبزوس کیستیک چیست؟
ایي ثیوبری یه ثیوبری ارثی هی ثبؽس وِ اثز اًتمبل صى ّبی هؼیَة پسرٍهبزر ثِ وَزن ایدبز هی ؽَز
اگز فمو یىی اس ٍالسیي زارای صى ثیوبری ثبؽس وَزن ًبلل ثیوبری ذَاّس ثَز اهب ثیوبر ًوی ؽَز (یؼٌی
ػالین ثیوبری زر ٍی ظبّز ًوی ؽَز) ثٌبثزایي ّن پسر ٍ ّن هبزر ثبیس صى هؼیَة ذَز را ثِ فزسًسؽبى
اًتمبل زٌّس.
زر وَزوبى هجتال ثِ فیجزٍس ویغتیه وبّؼ تزؽحبت پبًىزاط ٍ هغسٍز ؽسى هدزای تٌفغی ثِ زلیل
چغجٌسگی الیِ هربىی ثِ ّوزاُ افشایؼ ًوه زر غسز ػزق ٍ غسز ثشالی ثبػث ثزٍس ػالین زر ایي
ثیوبراى هی ؽَز.

عالیم فیبزوس کیستیک:
ایي وَزوبى زر اثتسای تَلس ّیچگًَِ ػالهتی ًسارًس ٍ ریِ آًْب وبهالً ىجیؼی اعت اهب ثِ تسریح
ػالین ظبّز هی گززز .اس ؽبیؼتزیي ػالین ایي ثیوبراى هی تَاى ثِ هَارز سیز اؽبرُ وزز:
 عزفِ
 اعْبل
 ػفًَتْبی هىزر تٌفغی
 هسفَع چزة ،حدین ٍ آثىی
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ً فد ؽىن
 عَءتغذیِ
 اؽتْبی سیبز
 وبّؼ ٍسى
 پَعت ؽَر
 زیبثت یب ّوبى لٌس ذَى
 تٌگی ًفظ
فؾبر رٍی پَعت هوىي اعت ثب ثبال ثززى ػنَ وبّؼ یبثس؛ چَى ٍرم را وبّؼ هی زّس ٍ
هَخت وبّؼ فؾبر ًیش هی ؽَز؛ الجتِ هوىي اعت افالح لبلت گچی یب گچ هدسز السم ثبؽس.
تشخیص:
پشؽه ثزای تؾریـ هوىي اعت اس تغت ػزق اعتفبزُ وٌس وِ پیلَوبرثیي ًبم زارز وِ تغتی
غیز زرزًبن ٍ آعبى هی ثبؽس ٍ همسار ًوه ػزق اًساسُ گیزی هی ؽَز .سهبًی وِ عيح ًوه
ػزق ثبال ثبؽس ثِ هؼٌی اثتال ثِ ایي ثیوبری هی ثبؽس.
درمان:
ثِ زلیل ثزٍس ػفًَت ّبی ثبوتزیبیی هشهي ٍ وؾٌسُ زر راّْبی تٌفغی وٌتزل ػفًَت ٍ حفظ
ػولىزز تٌفغی هيلَة ولیس افلی زرهبى اعت .اذیزاً ثمبء ثیوبراى هجتال ثِ فیجزٍس ویغتیه ثِ
زًجبل تدَیش آًتی ثیَتیىْب ٍ آًشیوْبی پبًىزاط ثیؾتز ؽسُ اعت .زارٍّب ثِ رلیك ؽسى هربه
ووه هی وٌٌس ٍ هبًغ اس اًغساز ریِ هی ؽًَس .آًتی ثیَتیه سهبًی وِ ػفًَت تٌفغی ٍخَز
زاؽتِ ثبؽس زازُ هی ؽَز.
توجه به نکات سیز در مزاقبت اس کودک مبتال به فیبزوس کیستیک بسیار مهم می باشذ:
 رٍسی زٍثبر فیشیَتزاپی لفغِ عیٌِ را اًدبم زّیس ٍ زر فَرت ًیبس ٍ زر سهبى اثتال ثِ
ػفًَتْبی تٌفغی هی تَاى ایي وبر را ثیؾتز اس  2ثبر اًدبم زارزً .حَُ فیشیَتزاپی تَعو
ثرؼ فیشیَتزاپی آهَسػ زازُ ؽسُ اعت.
 وَزن را هبًٌس ؽىل سیز لزار زّیس ٍ اس پبییي ثِ ثبالی لفغِ عیٌِ ثب زعت

گَز وززُ

هبًٌس ؽىل مزثِ ٍارز وٌیس ایي ٍمؼیت ثِ ذزٍج تزؽحبت ووه هی وٌس.
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 وَزن را اس زر هؼزك لزار گزفتي ثب افزازی وِ هجتال ثِ ػفًَتْبی تٌفغی هی ثبؽٌس
ذَززاری وٌیس.
 رػبیت ثْساؽت زعت ّب ّن ثزای ٍالسیي ٍ ّن ثزای وَزن ثِ هٌظَر خلَگیزی اس ػفًَت
ّبی احتوبلی ٍ ٍذین تز ؽسى ؽزایو ثیوبر ٍاخت ٍ مزٍری اعت .


وَزن را زر هؼزك َّای آلَزُ ٍ زٍز عیگبریب للیا ى لزار ًسّیس سیزا ثبػث تحزیه ریِ ٍ

ثستز ؽسى حبل وَزن هی ؽَز.


ثزًبهِ ٍاوغیٌبعیَى ایي وَزوبى هبًٌس عبیز وَزوبى هی ثبؽس خش ایٌىِ ثْتز اعت

ٍاوغي آًفَالًشا عبلی یىجبر ثزای وَزن تشریك ؽَز.


ثِ ثْساؽت زّبى وَزن تَخِ ذبفی فَرت گیزز سیزا وبّؼ تزؽح ثشاق ،ؽبًظ اثتال ثِ

ػفًَتْبی زّبًی را افشایؼ هی زّس.


ثی اؽتْبیی ،وبّؼ ٍسى ،تت ،تٌگی ًفظ ،ثی حبلی ٍ عزفِ ػالین ّؾسار زٌّسُ ای هی

ثبؽٌس وِ ًؾبى هی زّس وَزن احتوبالً هجتال ثِ ػفًَت تٌفغی هی ثبؽس.


زر فَرت ثشرگتز ؽسى وَزن اس ؽیزخِ سزى زر آة اعترز ٍ اًدبم ٍرسؽْب ٍ فؼبلیتْبی

عرت ذَززاری ؽَز.


زر َّای گزم ٍ ٌّگبهی وِ وَزن تت زارز اٍ را ثِ ًَؽیسى هبیؼبت ثیؾتز تؾَیك ًوبییس

سیزا ون آثی ثبػث هی ؽَز غلظت تزؽحبت افشایؼ یبثس.
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زر َّای گزم ٍ ٌّگبهی وِ وَزن تت زارز ًوه امبفی ثِ وَزن ذَراًسُ ؽَزّ .وچٌیي

ٌّگبهی وِ وَزن ثب ؽیز هبزر یب ؽیز ذؾه تغذیِ هی ؽَز ٍ اس آًدبیی وِ ؽیز هبزر ٍ ؽیز
ذؾه ًوه ووی زارًس هوىي اعت ًیبس ثِ ًوه امبفی زر رصین غذایی ٍخَز زاؽتِ ثبؽس.
 30 زلیمِ لجل اس ّز ٍػسُ غذایی یب هیبى ٍػسُ هی ثبیغت آًشیوْبی پبًىزاط

اگز ثِ

فَرت وپغَل ثبؽس ٍ زر رصین زارٍیی وَزن اعت ثِ ٍی ذَراًسُ ؽَز.
 ثزای وَزوبى وَچىتز هی تَاى آًشین را ثب پَرُ هیَُ خبت یب آة هیَُ هرلَه وزز ٍ ثب
لبؽك وَچه ثِ وَزن زاز.
 لزفْب ًجبیس خَیسُ یب ذزز ؽًَس.
 ثِ وَزن ذَز عَیب ًسّیس سیزا ّنن آى ثِ عرتی فَرت هی گیزز.
 ثزای وبّؼ تحزیه پَعت ٍ ثَی ًبهيجَع هسفَع ثالفبفلِ ثؼس اس زفغ پَؽه ثچِ
تؼَیل ؽَز ٍ ثِ ىَر زلیك ؽغتؾَ زازُ ؽَز ٍ اعتفبزُ اس وزهْبی هزىت وٌٌسُ تَفیِ هی
ؽَز.
ٍ لت ٍیشیت پشؽه را فزاهَػ ًىٌیس ٍ زارٍّبی وَزن را ىجك زعتَر ٍ هزتت ثِ وَزن
زازُ ؽَز.
 وَزن را عبلیبًِ  3-4ثبر ثزای ٍیشیت هدسز ًشز پشؽه وَزن ذَز ثجزیس.
 ثِ تسریح وَزن وِ ثشرگتز هی ؽَز اٍ را ثِ حنَر زر هسرعِ ٍ اًدبم وبرّب ٍ ٍرسؽْبی
گزٍّی تؾَیك ًوبییس تب سًسگی اٍ رٍال ػبزی را وٌس.
تغذیه درمانی در بیماری سیستیک فیبزوسیس
تعزیف:
عیغتیه فیجزٍسیظ ًَػی ثیوبری ؽبیغ ارثی اعت وِ اس هؾرقبت آى اذتالل زر فؼبلیت غسز
ثسى ٍ تَلیس تزؽحبت غلیظ ٍ چغجٌسُ اعت وِ ثبػث اًغساز هدبری تٌفغی  ،هدبری لَسالوؼسُ
 ،ففزا ٍ رٍزُ وَچه هی ؽَز.ثیوبری ّبی ریَی ،عَء ّبموِ ٍ عَء خذة زر ایي ثیوبراى
هؼوَل اعت .تٌظین هٌبعت رصین غذایی اس اثتسای تؾریـ ثیوبری تَعو وبرؽٌبط تغذیِ اس
عَء تغذیِ ٍ تَلف زر رؽس پیؾگیزی هی وٌس.
آنشیم درمانی :
زرهبى خبیگشیي آًشین لَسالوؼسُ اٍلیي لسم زر زرهبى عَء ّنن ٍ عَء خذة اعت.ایي آًشین ّب
زر فَرتیىِ ثِ ؽىل وپغَل ثبؽٌس ثبیس ًین عبػت لجل اس غذا زازُ ؽَز ٍ زر ثچِ ّبی وَچىتز
ثْتز اعت وپغَل را ثبس وززُ گزاًَل ّبّوزاُ ثب ؽیز یب غذا هقزف ؽًَس .همسار آًشین هقزفی ثِ
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ًَع غذا  ،همسار فؼبلیت لَسالوؼسُ ،همسار غذا  ،تزویت پزٍتئیي ٍ چزثی غذا ثغتگی زارز.زر هَرز
ًَسازاى ٍ وَزوبًی وِ ًوی تَاًٌس وپغَل آًشین را لَرت ثسٌّس هی تَاى هحتَیبت اى را ثب ًَػی
غذای ًزم هرلَه وزز.ایي هَاز را ًجبیس ثِ غذاّبیی هثل ؽیز ٍ ثغتٌی افشٍز .سیزا ثبػث غیز
فؼبل ؽسى آًشین هی ؽًَس .آًشین ّبیی وِ ثِ فَرت لزؿ ّغتٌس ًجبیس خَیسُ ؽًَس.
تغذیه درمانی:
زر ایي ثیوبراى ثِ زلیل عَء ّنن ٍ عَء خذة ًیبس ثِ اًزصی افشایؼ هی یبثس .هیشاى ًیبس ثِ اًزصی
ثِ عي ،خٌظ  ،هیشاى فؼبلیت ٍ ؽست ثیوبری ثغتگی زارز .ثیوبراى عیغتیه فیجزٍسیظ ًجبیس
عيح فؼبلیت ذَز را پبییي ثیبٍرًس ٍ ثبیس ثِ خبی آى عيح زریبفت هَاز هغذی را افشایؼ زٌّس.
بزای افشایش انزسی دریافتی می توان:
 هیبى ٍػسُ ّب را زر ىَل رٍس ثِ ٍیضُ پیؼ اس ذَاة ثب تَخِ ثِ تحول ثیوبر افشایؼ زاز.
ٌّ گبهی وِ ثیوبر ذَة ًفظ ًوی وؾس هقزف غذاّبی ًزم ًٍَؽیسًی ّبی همَی زر
افشایؼ اًزصی هفیس اعت.
 اس غذاّبی اؽتْب آٍر زر ثزًبهِ غذایی ثیوبر اعتفبزُ ؽَز.
 هَاز غذایی پزٍتئیٌی هبًٌس لجٌیبت ٍ گَؽت ثِ فَرت چزخ ؽسُ ٍ ًزم ثِ غذای ثیوبر
افشٍزُ ؽَز.
- اگز ثیوبر زچبر ػسم تحول الوتَس اعت ،ثبیس ؽیز ٍ لجٌیبت هحسٍز ؽَزّ.وچٌیي هوىي
اعت ثیوبر لبزر ثِ تحول غذاّبی ًفبخ ًجبؽس.
 اگز ثیوبر زچبر ػسم تحول گلَوش اعت،ثبیس لٌسّبی عبزُ هحسٍز ؽَز.زر ثزذی هَارز
ػالٍُ ثز هحسٍزیت غذایی  ،ثیوبر ثِ اًغَلیي ًیبس زارز.
 ثِ زلیل افشایؼ زفغ عسین اس راُ تؼزیك  ،هحسٍزیت ًوه زر ایي ثیوبراى تَفیِ ًوی
ؽَز.
 هقزف هبّی ثِ ػٌَاى هٌجغ اعیس چزة مزٍری اهگب  3تَفیِ هی ؽَز.
 زر ثیوبراًی وِ زچبر اذتالل رؽس ؽسُ اًس  ،تغذیِ ثب لَلِ زر ؽت تَفیِ هی ؽَز.
 ثزای وبّؼ ذغتگی زر خَیسى غذاّبی ًزم ٍ همَی هبًٌس پَرُ ّب ٍ عَح ّب ثِ ثیوبر
زازُ ؽَز.
ًَ سازاى لبزر ثِ تحول اًَاع ؽیزذؾه ّب ّغتٌس.
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 آًشین ّبی هَرز اعتفبزُ را ّیچگبُ ًجبیس ثِ ؽیز ذؾه افشٍز سیزا هوىي اعت همسار
هَرز ًیبس وبهال هقزف ًؾَز یب آًشین ًَ ،ن ؽیؾِ را هغسٍز وٌس.
 هقزف چزثی اس ًَع رٍغي  ٍ MCTرٍغي آفتبثگززاى زر ایي ثیوبراى هفیس اعت.
 زر هَالؼی وِ ثیوبری ؽست هی یبثس هقزف ًؾبعتِ ٍ لٌس عبزُ هحسٍز ؽَز.
 هقزف هىول ثب تدَیش پشؽه هی تَاًس هٌدز ثِ افشایؼ ٍسى ثیوبر ٍ وبّؼ ػفًَت
تٌفغی زر فزز ؽَز.
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