
  مقدمه: مقدمه: 
  ییعملکرد بخشعملکرد بخش  ههییاولاول  ییمنمنیینقص انقص ا  ییهاهاییمارمارییدربدرب

  شترشترییوجود ندارد. بوجود ندارد. ب  ااییخراب است خراب است   ییمنمنییاا  ستمستمییازسازس

عملکرد عملکرد   ااییاز نقصان تکامل از نقصان تکامل   ییناشناش  ههییاولاول  ییمنمنییاا  صصیینقانقا

  صصییدارند. در نقادارند. در نقا  ییککییبوده و اساس ژنتبوده و اساس ژنت  ییمنمنییاا  ستمستمییسس

مثل مثل   ییمنمنییاا  ستمستمییخارج از سخارج از س  ییعللعلل  ههییثانوثانو  ییمنمنییاا

  اایی،سرطان ،سرطان   ههییسوء تغذسوء تغذ  ،،ییروسروسییوو  اایی  ییباکترباکتر  ییعفونتهاعفونتها

  ییمنمنییباعث نقص اباعث نقص ا  ییمنمنییگر اگر اسرکوبسرکوب  ییدرمان با داروهادرمان با داروها

    ..انداندشدهشده

نقص ایمنی اولیه شاما نقص در سیستم آنتی بادی و یا نقص ایمنی اولیه شاما نقص در سیستم آنتی بادی و یا 

اغلب اغلب   ییبادبادییآنتآنت  صصییمبتال به نقامبتال به نقا  مارانمارانییببسلولی است.سلولی است.

مقدار مقدار   ییدارند اما گاهدارند اما گاه  ییسرمسرم  ییبادبادییآنتآنت  ننییییپاپا  زانزانییمم

آنها نرمال آنها نرمال   عملکردعملکرد  ییاست ولاست ول  ییععییطبطب  هاهاییبادبادییآنتآنت

  ..ستستیینن

  زانزانییاز ماز م  توانتوانییمم  ییمنمنییاا  صصیینقانقا  ننییاا  ییغربالگرغربالگر  ییبرابرا

در در   باًباًییکه تقرکه تقر  راراییاستفاده کرد زاستفاده کرد ز  ایمنو گلبولین ایمنو گلبولین   ییسرمسرم

  ..باشدباشدییمم  ننییییپاپا  ییععییرطبرطبییاختالالت به طور غاختالالت به طور غ  ننییتمام اتمام ا

  

  
  صصییتشختشخ
از از   ییررییشگشگییباعث پباعث پ  هاهاییمارمارییبب  ننییزود هنگام ازود هنگام ا  صصییتشختشخ

.. .. گرددگرددییمم  نهنهییها و درمان بهها و درمان بهارگانارگان  ررییناپذناپذانانصدمات جبرصدمات جبر

که که   ییبزرگسالبزرگسال  ااییدر هرکودک در هرکودک   ددییبابا  ییمنمنیینقص انقص ا  صصییتشختشخ

گوشها و پوست را دارد گوشها و پوست را دارد   نوس،نوس،ییسس  ،،ییووییرر  کررکررمم  ییعفونتهاعفونتها

. بهتراست درصورت شک به نقص . بهتراست درصورت شک به نقص ردردییمورد شک قرارگمورد شک قرارگ

  ارجاع داده شود.ارجاع داده شود.  ستستییمونولوژمونولوژییبه ابه ا  مارمارییبب  ه،ه،ییاولاول  ییمنمنییاا

  
  

  عالمت:عالمت:
  شترشترییمتنوع است اما بمتنوع است اما ب  ههییاولاول  ییمنمنییاا  صصیینقانقا  ییننییتظاهر بالتظاهر بال

  استعداد به عفونتها است.استعداد به عفونتها است.  ششییبه شکل افزابه شکل افزا

  عبارتند از:عبارتند از:  ههییاولاول  ییمنمنیینقص انقص ا  ییعالمت هشدار دهندهعالمت هشدار دهنده

  ..کسالکسالییدردر  شترشترییبب  ااییهشت بار هشت بار عفونت گوش عفونت گوش ـ ـ 11

  ..کسالکسالییدردر  شترشترییبب  ااییدوبار دوبار   ددییشدشد  نوسنوسییـ عفونت سـ عفونت س22

  دو ماه.دو ماه.ازاز  شترشترییاثر اندک باثر اندک ببا با   ککییوتوتییبب  ییدرمان آنتدرمان آنتـ ـ 33

  ..کسالکسالییدردر  شترشترییبب  ااییبار بار   22  عفونت ریهعفونت ریهـ ـ 44

ارگانها به طور ارگانها به طور   ییهاهاآبسهآبسه  ااییپوست پوست   ییـ عفونت عمقـ عفونت عمق55

  مکرر.مکرر.

  ی)از طریق رگ(ی)از طریق رگ(ددییورور  ککییوتوتییببییآنتآنتدادن دادن به به   ازازیینن  ــ66

  درمان عفونت.درمان عفونت.  ییبرابرا

)ماننــد )ماننــد   شترشترییبب  ااییدوبار دوبار   بــدنبــدن  ییعفونت عمقعفونت عمق  ــ77

و و   تتییـلـلییمماستئواستئو  ))عفونت استخوان و عفونت غضروفعفونت استخوان و عفونت غضروف

  ((ککییسپتسپت  تتییآرترآرتر

  ..ییمنمنیینقص انقص ا  ییللییفامفام  ییـ سابقهـ سابقه88

  درمان:درمان:
است وعموماً شامل است وعموماً شامل   دهدهییچچییپپ  ییکارکار  ییمنمنییاا  صصییدرمان نقادرمان نقا

  ننییبه همبه هم  باشدباشدییمم  ییقطعقطع  ییو درمانهاو درمانها  ییتتییاقدامات حمااقدامات حما

و و   هاهاستستییمونولوژمونولوژییاز ااز ا  ییممییتوسط تتوسط ت  ددییدرمان بادرمان با  للییدلدل

( (   ..تبحر دارند انجام شودتبحر دارند انجام شود  نهنهییزمزم  ننییکه در اکه در ا  ییپزشکانپزشکان

درمان درمان است. است. IIVVIIGG  درمان نقایص آنتی بادی دادندرمان نقایص آنتی بادی دادن

مغز استخوان مغز استخوان   وندوندییپپ  ییسلولسلول  ستمستمییبا نقص سبا نقص س    مارانمارانییبب

بهبـود بهبـود   ییــمارــمارییبب  ـتـتییکه درصـورت موفقکه درصـورت موفق  میباشدمیباشد

بوده و بوده و   ییتتییحماحما  مارانمارانییدرمان بدرمان بسایر اجزا,سایر اجزا,. . ابدابدییییمم

آنها، آنها،   ییررییگگییعفونتها و پعفونتها و پجدی جدی مشتمل بر درمان مشتمل بر درمان 

و و   کهاکهاییوتوتییببییمنظم آنتمنظم آنت  ززییاز عفونتها با تجواز عفونتها با تجو  ییررییشگشگییوپوپ

تا وقوع و شدت عفونتها تا وقوع و شدت عفونتها   باشدباشدییضدقارچ مضدقارچ م  ییداروهاداروها

  رانهرانهییشگشگییپپ  ززییتجوتجو  ییبرابرا  ییروش استانداردروش استاندارد. . ابدابدییکاهش کاهش 

  وجود ندارد.وجود ندارد.  مارانمارانییبب  ننییدرادرا  کهاکهاییوتوتییببییآنتآنت

  

  
  

  مراقبتهای الزم:مراقبتهای الزم:
  میکروبهامیکروبهادر مقابل عفونتها و تماس با در مقابل عفونتها و تماس با   ددییبابا  مارانمارانییبب

بهتر است در بهتر است در   مارانمارانییبب  ننییاا  مارستانمارستانییدربدربمحافظت شوند. محافظت شوند. 

    جداگانه باشند.جداگانه باشند.  ییییاتاقهااتاقها

سرخچه، آبله سرخچه، آبله   ون،ون،یی)سرخک، اور)سرخک، اورزنده زنده   ییهاهاواکسنواکسن

این این ( در( درییفلج اطفال خوراکفلج اطفال خوراک  ،،، ، BBCCGGب ث ژب ث ژمرغان، مرغان، 

گسترده، گسترده،   ییهاهاباعث عفونتباعث عفونت  راراییممنوع هستند زممنوع هستند ز  مارانمارانییبب

  ییزنده خطرزنده خطر  ررییغغ  ییهاها. واکسن. واکسنگردندگردندییو مرگبار مو مرگبار م  ددییشدشد

  ییکشورکشور  ونونییناسناسییواکسواکس  ییبرطبق برنامهبرطبق برنامه  ددییندارند و باندارند و با

  ستمستمییبدون اصالح سبدون اصالح س  ییمارمارییبب  ننییشوند چون اشوند چون ا  ززییتجوتجو

درمان درمان   ننییمغز استخوان مرگبار است امغز استخوان مرگبار است ا  وندوندییاز راه پاز راه پ  ییمنمنییاا

  در اسرع وقت انجام شوددر اسرع وقت انجام شود  ددییبابا



و و   هاهاننییمونوگلوبولمونوگلوبولییاا  ننییاختالالت شامل جانشاختالالت شامل جانش  ننییاا  درماندرمان

  جهت پیشگیریجهت پیشگیریککییوتوتییببییآنتآنت  ززییو نو ن  ونونییناسناسییواکسواکس

درمان به طور منظم و بدون وقفه درمان به طور منظم و بدون وقفه   ننیی. چنانچه ا. چنانچه اباشدباشدییمم

  تتییففییوکوک  دهدهییبه حداقل رسبه حداقل رس  ییمارمارییانجام شود عوارض بانجام شود عوارض ب

  ..ابدابدییییارتقاء مارتقاء م  ییررییبه طورچشمگبه طورچشمگ  مارمارییبب  ییزندگزندگ
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  20201414  بیماری های دستگاه گوارش نلسونبیماری های دستگاه گوارش نلسون  ..22
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 مركزآموزشي درماني نمازي

  به بیماربه بیمارواحد واحد 

  

  بیماری نقص ایمنی بیماری نقص ایمنی 
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  NNIICCUUکارشناس ارشدکارشناس ارشد  زادهزادهییاشرف معماراشرف معمار  گردآوری:گردآوری:

دکتر حسن اسماعیل زاده فوقتخصص دکتر حسن اسماعیل زاده فوقتخصص استاد علمی:استاد علمی:
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