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 فیبروز کیستیک:
بدن ما وابسته به سلولهای خاصی است که مخاط و عرق ترشح می کنند. ریه ها، دستگاه گوارش و دستگاه جنسی از جمله 

ابراین مانع از اندامهایی می باشند که این نوع سلولها را در خود دارند. مخاط باعث مرطوب شدن سطح این اندامها می شود و بن

 عرق نیز به بیرون ترشح می شود تا بدن را خنک نگه دارند. آن می شوند که این بافتها خشک و دچار عفونت شوند.

درحالت عادی مخاط یک الیه نازک و آبکی می باشد اما در بیماران مبتال به فیبروز کیستیک مخاط تبدیل به یک الیه ضخیم و 

م می چسبند و باعث انسداد مجاری تنفسی، غدد، ارگانهای جنسی ، کبد و پانکراس می شود. چسبنده می شود بنابراین به ه

)پانکراس غده ای است که در پشت معده قرار دارد و از یک طرف باعث ترشح انسولین می شود که در کنترل قند خون نقش 

آنزیمهایی تولید می کند که باعث هضم چربی و دارد و کاهش آن باعث بیماری دیابت یا همان قندخون می شود و از طرف دیگر 

 پروتئین می شود(. 

 علت فیبروز کیستیک چیست؟
این بیماری یک بیماری ارثی می باشد که اثر انتقال ژن های معیوب پدرومادر به کودک ایجاد می شود اگر فقط یکی از والدین 

می شود )یعنی عالیم بیماری در وی ظاهر نمی شود( بنابراین هم دارای ژن بیماری باشد کودک ناقل بیماری خواهد بود اما بیمار ن

 پدر و هم مادر باید ژن معیوب خود را به فرزندشان انتقال دهند. 

در کودکان مبتال به فیبروز کیستیک کاهش ترشحات پانکراس و مسدود شدن مجرای تنفسی به دلیل چسبندگی الیه مخاطی  

 غدد بزاقی باعث بروز عالیم در این  بیماران می شود.  به همراه افزایش نمک در غدد عرق و

 عالیم فیبروز کیستیک:
این کودکان در ابتدای تولد هیچگونه عالمتی ندارند و ریه آنها کامالً طبیعی است اما به تدریج عالیم ظاهر می گردد. از شایعترین 

 عالیم این بیماران می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 سرفه 

 اسهال 

 فونتهای مکرر تنفسیع 

 مدفوع چرب، حجیم و آبکی 

 نفخ شکم 

 سوءتغذیه 

  اشتهای زیاد 

 کاهش وزن 

 پوست شور 

 دیابت یا همان قند خون 

 تنگی نفس 

فشار روی پوست ممکن است با باال بردن عضو کاهش یابد؛ چون ورم را کاهش می دهد و موجب کاهش فشار نیزز مزی   

 گچ مجدد الزم باشد. شود؛ البته ممکن است اصالح قالب گچی یا

 تشخیص:
پزشک برای تشخیص ممکن است از تست عرق استفاده کند که پیلوکاربین نام دارد که تستی غیر دردناک و آسان می باشد و 

 مقدار نمک عرق اندازه گیری می شود. زمانی که سطح نمک عرق باال باشد به معنی ابتال به این بیماری می باشد. 
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 درمان:
عفونت های باکتریایی مزمن و کشنده در راههای تنفسی کنترل عفونت و حفظ عملکرد تنفسی مطلوب کلید اصلی  به دلیل بروز

اخیراً بقاء بیماران مبتال به فیبروز کیستیک به دنبال تجویز آنتی بیوتیکها و آنزیمهای پانکراس بیشتر شده است. درمان است. 

از انسداد ریه می شوند. آنتی بیوتیک زمانی که عفونت تنفسی وجود داشته  داروها به رقیق شدن مخاط کمک می کنند و مانع

 باشد داده می شود.

 

 توجه به نکات زیر در مراقبت از کودک مبتال به فیبروز کیستیک بسیار مهم می باشد:
 

 فسی می توان این کار روزی دوبار فیزیوتراپی قفسه سینه را انجام دهید و در صورت نیاز و در زمان ابتال به عفونتهای تن

 بار انجام دارد. نحوه فیزیوتراپی توسط بخش فیزیوتراپی آموزش داده شده است. 2را بیشتر از

  گود کرده مانند شکل  ضربه وارد کنید این   قرار دهید و از پایین به باالی قفسه سینه با دست زیرکودک را مانند شکل

 وضعیت به خروج ترشحات کمک می کند. 

 
 

 .کودک را از در معرض قرار گرفتن با افرادی که مبتال به عفونتهای تنفسی می باشند خودداری کنید 

    رعایت بهداشت دست ها هم برای والدین و هم برای کودک به منظور جلوگیری از عفونت های احتمالی و وخیم تر شزدن

 شرایط بیمار واجب و ضروری است . 

   ن قرار ندهید زیرا باعث تحریک ریه و بدتر شدن حال کودک می ارض هوای آلوده و دود سیگاریا قلیا در معکودک ر

 شود.

    برنامه واکسیناسیون این کودکان مانند سایر کودکان می باشد جز اینکه بهتر است واکسن آنفوالنزا سالی یکبار برای

 کودک تزریق شود.

 
   ترشح بزاق، شانس ابتال به عفونتهای دهانی را افزایش  کاهشصورت گیرد زیرا  کودک توجه خاصی به بهداشت دهان

 می دهد.

    ،بی حالی و سرفه عالیم هشدار دهنده ای می باشند که نشان می دهد کودک تنگی نفس، بی اشتهایی، کاهش وزن، تب

 احتماالً مبتال به عفونت تنفسی می باشد.

    زدن در آب استخر و انجام ورزشها و فعالیتهای سخت خودداری شود.در صورت بزرگتر شدن کودک از شیرجه 

    در هوای گرم و هنگامی که کودک تب دارد او را به نوشیدن مایعات بیشتر تشویق نمایید زیرا کم آبی باعث می شود

 غلظت ترشحات افزایش یابد.
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   ی گرم و هنگامی که کودک تب دارد نمک اضافی به کودک خورانده شود. همچنین هنگامی که کودک با شیر مادر در هوا

یا شیر خشک تغذیه می شود و از آنجایی که شیر مادر و شیر خشک نمک کمی دارند ممکن است نیاز به نمک اضافی در رژیم 

 .غذایی وجود داشته باشد
 30  در رژیم   و اگر به صورت کپسول باشد  یا میان وعده می بایست آنزیمهای پانکراسدقیقه قبل از هر وعده غذایی

 دارویی کودک است به وی خورانده شود.

 .برای کودکان کوچکتر می توان آنزیم را با پوره میوه جات یا آب میوه مخلوط کرد و با قاشق کوچک به کودک داد 

 رد شوند.قرصها نباید جویده یا خ 

 یا ندهید زیرا هضم آن به سختی صورت می گیرد.به کودک خود سو 

  برای کاهش تحریک پوست و بوی نامطبوع مدفوع بالفاصله بعد از دفع پوشک بچه تعویض شود و به طور دقیق شستشو

 داده شود و استفاده از کرمهای مرطب کننده توصیه می شود.

  و مرتب به کودک داده شود.وقت ویزیت پزشک را فراموش نکنید و داروهای کودک را طبق دستور 

  بار برای ویزیت مجدد نزد  پزشک کودک خود ببرید. 3-4کودک را سالیانه 

  به تدریج کودک که بزرگتر می شود او را به حضور در مدرسه و انجام کارها و ورزشهای گروهی تشویق نمایید تا زندگی

 او روال عادی را کند.

 

 ستغذیه درمانی در بیماری سیستیک فیبروزی

 تعریف:

سیستیک فیبروزیس نوعی بیماری شایع ارثی است که از مشخصات آن اختالل در فعالیت غدد بدن و تولید ترشحات غلیظ و 

چسبنده است که باعث انسداد مجاری تنفسی ، مجاری لوزالمعده ، صفرا و روده کوچک می شود.بیماری های ریوی ،سوء هاضمه 

ت.تنظیم مناسب رژیم غذایی از ابتدای تشخیص بیماری توسط کارشناس تغذیه از سوء و سوء جذب در این بیماران معمول اس

 تغذیه و توقف در رشد پیشگیری می کند.

 

 آنزیم درمانی :

در صورتیکه به شکل کپسول درمان جایگزین آنزیم  لوزالمعده اولین قدم در درمان سوء هضم و سوء جذب است.این آنزیم ها 

کپسول را باز کرده گرانول هاهمراه با شیر یا غذا بهتر است در بچه های کوچکتر  داده شود و از غذا لباید نیم ساعت قبباشند

مقدار آنزیم مصرفی به نوع غذا ، مقدار فعالیت لوزالمعده ،مقدار غذا ، ترکیب پروتئین و چربی غذا بستگی دارد.در  مصرف شوند.

زیم را قورت بدهند می توان محتویات ان را با نوعی غذای نرم مخلوط کرد.این مورد نوزادان و کودکانی که نمی توانند کپسول آن

مواد را نباید به غذاهایی مثل شیر و  بستنی افزود. زیرا باعث غیر فعال شدن آنزیم می شوند. آنزیم هایی که  به صورت قرص 

 هستند نباید جویده شوند.

 تغذیه درمانی:

سوء جذب نیاز به انرژی افزایش می یابد. میزان نیاز به انرژی به سن ،جنس ، میزان فعالیت و در این بیماران به دلیل سوء هضم و 

شدت بیماری بستگی دارد. بیماران سیستیک فیبروزیس نباید سطح فعالیت خود  را پایین بیاورند و باید به جای آن سطح 

 دریافت مواد مغذی را افزایش دهند.

 وان:برای افزایش انرزی دریافتی می ت

 .میان وعده ها را در طول روز به ویژه پیش از خواب با توجه به تحمل بیمار افزایش داد 

 .هنگامی که بیمار خوب نفس نمی کشد مصرف غذاهای نرم ونوشیدنی های مقوی در افزایش انرژی مفید است 
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 از غذاهای اشتها آور  در برنامه غذایی بیمار استفاده شود. 

 نند لبنیات و گوشت به صورت چرخ شده و نرم به غذای بیمار افزوده شود.مواد غذایی پروتئینی ما 

 
  اگر بیمار دچار عدم تحمل الکتوز است، باید شیر و لبنیات محدود شود.همچنین ممکن است بیمار قادر به تحمل

 غذاهای نفاخ نباشد.

 ارد عالوه بر محدودیت غذایی ، بیمار اگر بیمار دچار عدم تحمل گلوکز است،باید قندهای ساده محدود شود.در برخی مو

 به انسولین نیاز دارد.

 .به دلیل افزایش دفع سدیم از راه تعریق ، محدودیت نمک در این بیماران توصیه نمی شود 

  توصیه می شود. 3مصرف ماهی به عنوان منبع اسید چرب ضروری امگا 

  شب توصیه می شود.در بیمارانی که دچار اختالل رشد شده اند ، تغذیه با لوله در 

 .برای کاهش خستگی در جویدن غذاهای نرم و مقوی مانند پوره ها و سوپ ها به بیمار داده شود 

 .نوزادان قادر به تحمل انواع شیرخشک ها هستند 

  آنزیم های مورد استفاده را هیچگاه نباید به شیر خشک افزود زیرا ممکن است مقدار مورد نیاز کامال مصرف نشود یا

 ، نوک شیشه را مسدود کند. آنزیم

  مصرف چربی از نوع روغنMCT  .و روغن آفتابگردان در این بیماران مفید است 

 .در مواقعی که بیماری شدت می یابد مصرف نشاسته و قند ساده محدود شود 

 .مصرف مکمل با تجویز پزشک می تواند منجر به افزایش وزن بیمار و کاهش عفونت تنفسی در فرد شود 
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