
 تعریف :
هنوخ و » یعارضه به احترام دو دکتر به نام ها نیا

را شرح داده  یماریب نیا شیسال پ 100که  «نیالشوئن 

هنوخ  یپورپورا» یماریب.  استشده  یاند، نامگذار

 4-12پسران ) ژهیکودکان و به و شتریکه ب«نیشوئن ال

 به یمنیخود ا اختالل کیسازد  ی( را مبتال مساله

و  یاروده  ،یپوست داخل یناگهان یزیخونر صورت

 تیسندرم واسکول نیتر عیشا یماریب نی. ااست رهیغ

کوچک  یعروق خون ت،یواسکول نی. در استدر اطفال ا

از رسوب  یشوند که ناش یها( دچار التهاب م رگی)مو

است و باعث اختالل در اعضاء  یمنیا یکمپلکس ها

 مفاصل است ممکن تاللاخ نیشود. ا یمختلف بدن م

 ، پوستو آرنج دست چ، م لگنپا ، معموالً زانو ، مچ

 ریرا درگ هیو کل گوارشسیستم و  ران، باسن ،پا ساق

را  ساله 8تا  2 پسران شتریو ب کودکان اختالل نیکند. ا

 عاتیسازد. به طور خالصه عبارت از ضا یمبتال م

پاها،  ی( رویجلد ریز یزی)خونر قابل لمس  یپورپورا

تب، احساس  ،یادوره یشکم یدرد مفاصل، دردها

 است.. یویکل یریکسالت و درگ

عروق در همه  نیالتهاب عروق است و ا لیبه دل یماریب

 نیعالمت مشخص ا د.شون ریتوانند درگ یبدن م یجا

و  رنگ  یصورت یپوست عاتیضا یماریب

( قابل یلدرجیکوچک ز اریبس یها یزی)خونرپورپورا

باسن و  یمعموالً رو عاتیضا نیا اغلب. می باشد لمس 

 یقسمت ها ایبازوها  یساق پا و گاه در سطح خلف

در  یتورم موضع نیشوند. همچن یم دهیشکم د یتحتان

شل بدن مانند پلک ها، لب ها، پشت دست  یبافت ها

 مارانیدرصد ب 80درحدود .شود  یم دهیپاها د وها 

مفصل زانو و مچ پا در فصل به خصوص التهاب و درد م

درد شکم  مارانیب یکی از عالئم شایع شود.  یم دهید

خون در  ایدچار اسهال  ماریاست. ممکن است ب

درصد موارد  40روده باشد. در  چشیپ ایمدفوع، 

ادرار  شیآزما لهیوجود دارد که به وس یویکل یریرگد

د. در شو یدر ادرار( مشخص م نیپروتئ ای)وجود خون 

درصد  کیدر  تیموارد به شکل گلومرولونفر یبرخ

 وجود دارد. هیکل یینارسا مارانیب

سابقه عفونت دستگاه تننفس   زین انیدو سوم مبتال در

سنرخهه، و   ت،ین تبخنال، هپات  این مثل گلودرد  یفوقان

وجنود   مین عال ریحدود دو هفته قبل از بروز سنا  رهیغ

م بنه درمنان،   مقاو یمانند درد شکم یمیدارد. بروز عال

 یزیخنونر  ،یرین ق اهیوجود خون در مدفوع، مدفوع س

و وجنود خنون در ادرار در مندت     یپوسنت  ریز دیجد

 یدگیبنوده و رسن   یماریدرمان نشان دهنده عوارض ب

 یینادر باعث نارسنا  اریطلبد. در موارد بس یرا م عیسر

منوارد   نین شود که در ا یسوراخ شدن روده م ای هیکل

 الزم است. عیسر یاقدام درمان

 علل و عوامل :
در عنروق   یمنیواکنش خود ا کیاحتماالً  یماریعلت ب

التهناب و   باعنث کوچک در سراسر بدن است که  یخون

 نیور کننده اشود. عامل شعله  یها م رگیمو یگرفتار

 کیحمالت اغلب به دنبال  یاست ول واکنش ناشناخته

(، ییایباکتر ای یروسی)و یفوقان یتنفس یعفونت مهار

 ک،یوتیب یآنت یداروها به خصوص داروها یمصرف برخ

 یگزش حشرات رخ من  یو حت نیدیتیو ران کلوفناکید

 ینیبنال  صیتشنخ  کیهنوخ  یپورپورا صیدهند.تشخ

 یوپسن یخنون، ادرار، مندفوع و ب   شیآزمنا  یاست ول

 قیدق صیکمک کند. تشخ صیتواند به تشخ یپوست م

 یو بررسنن یجلنند عاتیاز ضننا یتننر بننا نمونننه بننردار

 ی. تهمع کمنپلکس هنا  ردیگ یصورت م یکروسکوپیم

 دهین د عاتیضنا  نیدر ا A نیمونوگلوبولیا یدارا یمنیا

 شود.  یم

 درمان:
اسنت و بسنته بنه عالمنت      یعالمت یماریب نیدرمان ا

درصد  ۹0از  شیب رایشود ز یشده درمان انهام م هادیا

ه خنود  خود ب یماریب یبه خصوص کودکان دارا مارانیب

فنروکش و   زین محدود شونده هستند که خود به خود ن

شنامل کنتنرل    یکند. درمان عالمت یگاه دوباره عود م

و  تینرم، کاهش فعال ییغذا میآب بدن، رژ نیدرد، تام

)پاها( است.  یاز ثابت نگهداشتن اندام تحتان یریجلوگ

 یداروهنا  د،یممکنن اسنت از اسنتروئ    دیدر موارد شد

تفاده شود. میزان تنثثیر درمنان در   اس یمنیسرکوبگر ا

 بیماران مختلف متغیر است

 پیامد درمان :
از  یمیاست. ن هفته ۶تا  4در حدود  یماریطول مدت ب 

را در عنرض   یماریعود مهدد ب کیکودکان دست کم 

کنند که نسبت بنه حملنه    یماهه تهربه م ۶دوره  کی

تر و کوتاه تر اسنت. بنه نندرت     فیخف یمارینخست ب

کودکنان دچنار    شنتر یدهند. ب  یمکرر رخ من  یدهاعو

در  یولن  ابند،ی یبه طور کامل بهبود م هنوخ یپورپورا

 یکنند.برا  یپورپورا به صنورت مکنرر عنود من     ،یبرخ

 خود بنا بیمناران   کودک بهتر است از تماس یریشگیپ



کنید.  جلوگیری تا حد امکان تنفسی های دچار عفونت

گلو  باکتریایی عفونت هر گونه ایبر درمانی فوری اقدام

 دارو بنه  هنر گوننه   از دادن قبل.باشید شتهرا مدنظر دا

 .دیکن مشورت با پزشک کودک

باشد، در صورت وجنود  کودک شما دارای عالئم پورپورا اگر

تب و درد، کودک را تشویق به استراحت در بسنتر کنیند.   

حمنام ینا   نشستن کودک جهت غذا خوردن و راه رفتن تنا  

توالت بالمانع است. پس از برطرف شدن تب و درد، کنودک  

می تواند فعالیت های طبیعی خنود را تنا آنهنا کنه تنوان      

و حال عمومی وی اجازه می دهد، به تدریج از سنر   سمیج

بگیرد. کودک باید از یک رژینم غنذایی معمنولی متعنادل     

 استفاده کند.

 

ن در کودکننا یمنناریب نیننا یبنناال وعیوجننود شنن بننا

دارد و عنالوه بنر    یخوب اریبس یآگه شیخوشبختانه پ

موارد  نیساده است. با وجود ا اریبس زیدرمان آن ن نیا

 یو به موقع از ابنتال  حیدقت کرد که با درمان صح دیبا

 .میکن یریشگیپ یماریب نیبه عوارض ا ماریب
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