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ای اس اختالالت ثب  ٌٛ٘ٝ (CIDP) ٚ پّی رادیىِٛٛ٘ٛرٚپبتی اِتٟبثی دٔیّیٙیشاٖ ٔشٔٗ (GBS) ثبرٜ عٙذرْ ٌیّٗ مقدمٍ:

ٞبی  فمذاٖ رفّىظ ضؼف لزیٙٝ پیؾزٚ٘ذٜ ػضالت، :ایٕٙی اػقبة ٔحیغی ٞغتٙذ وٝ ػالئٓ ٔؾخقٝ آٟ٘ب ؽبُٔ أٔٙؾ

ثزرعی اثزات ثبرداری ٚ دٚراٖ ٘فبط ثز  حبضز ثب ٞذف ٔمبِٝ ٔزٚری .ثبؽذ ٞبی حغی ٔی ٚتزی ػٕمی ٚ ٘ؾب٘ٝ

ٞب  آٌٟی حبٍّٔی ٚ ٘حٜٛ درٔبٖ ایٗ ثیٕبری ٞب ثز رٚی پیؼ ایٕٙی ٚ ٕٞچٙیٗ اثزات ایٗ ٘ٛرٚپبتی أٞبی ثب ٔٙؾ ٘ٛرٚپبتی

 .ا٘جبْ ؽذدر ایٗ دٚراٖ 

ٞبی  ثٝ ػفٛ٘ت ءوٙذ ٚ در دٚ عْٛ ٔٛارد، عبثمٝ اثتال ٞفتٝ تىبُٔ پیذا ٔی 2-4فٛرت حبد عی  ثبرٜ ثٝ عٙذرْ ٌیّٗ

یه اختالَ ٔشٔٗ  ،ٔٗٚیزٚعی ٚ ثبوتزیبیی پیؼ اس ثزٚس ػالئٓ ٚجٛد دارد. پّی رادیىِٛٛ٘ٛرٚپبتی اِتٟبثی دٔیّیٙیشاٖ ٔش

 .ای دارد ٞفتٝ 8عیز پیؾزفت حذالُ  ،یبثذ ٞفتٝ تىبُٔ ٔی 4ثبرٜ وٝ عی  اتٛایٕیٖٛ اعت وٝ در لیبط ثب عٙذرْ ٌیّٗ

ٞب ثز رٚی حبٍّٔی ٚ  ٞب ثزرعی ٚ ٕٞچٙیٗ اثز ایٗ ثیٕبری در ایٗ ٔمبِٝ اثزات ثبرداری ٚ دٚرٜ ٘فبط ثز رٚی ایٗ ثیٕبری

ٞبی ٔٙبعت ایٗ  ٔزٚر ؽذ ٚ درٔبٖ ،ٞبی اخیز ا٘جبْ ٌزفتٝ اعت ٔغبِؼبتی وٝ در عبَدٚراٖ پظ اس سایٕبٖ در 

تٛا٘ذ ٔزجغ ٔٙبعجی جٟت ٔتخققیٗ س٘بٖ ٚ ٔغش ٚ اػقبة  . ایٗ ٔمبِٝ ٔیٌزدیذآٚری  ٞب در ایٗ دٚراٖ جٕغ ثیٕبری

 د.ایٕٙی لزار ثٍیز أٞبی ثب ٔٙؾ آٌٟی ٔبدراٖ ٔجتال ثٝ ٘ٛرٚپبتی ثزای درٔبٖ ٚ تؼییٗ پیؼ

ٚ ٕٔىٗ اعت  بثٙذی یثزٚس ٔ یثبرٚر ٗیدر س٘بٖ عٙ یٕٙی٘ٛرٚٔبعىٛالر ثب ٔٙؾأ ا یٞب یٕبریاس ث یبریثغ :یزیگجٍیوت

ٚ  یٕبریٚ ػالئٓ ث زیع یثز رٚ یثبردار بیثٛدٜ ٚ  زٌذاریتأث ٕبٖیٚ سا یرٚ٘ذ ثبردار یدٚراٖ ثز رٚ ٗیثزٚس آٟ٘ب در ا

ثب  یغیاػقبة ٔح غتٓیع یٞب یٕبریث ٗیتز ٟٔٓ ٝاختالالت ٔؤثز ثبؽٙذ. اس جّٕ ٗیا یآٌٟ ؼیدرٔبٖ ٚ پ ٗیٕٞچٙ

دٚ اختالَ  ٗی. ؽٙبخت اثزات اثبؽٙذ یٔ یاِتٟبث شاٖیّیٔشٔٗ دٔ یىِٛٛ٘ٛرٚپبتیراد یٚ پّ ثبرٜ ّٗیعٙذرْ ٌ ،یٕٙیٔٙؾأ ا

 .اعت تیحبئش إٞ یٕبریدٚ ث ٗیا زیثز ع یاثزات ثبردار شیٚ ٘فبط ٚ ٘ یدر دٚراٖ ثبردار
 

 ٔشٔٗ یاِتٟبث یىِٛٛ٘ٛرٚپبتیراد یثبرٜ، پّ ّٗیٌ ،یحبٍّٔ :یدیکلکلمبت


 

                                                 
پستالكتزيویك: ؛051-38429828: تلفه. زاٖیٔؾٟذ، ٔؾٟذ، ا یدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى ،یدا٘ؾىذٜ پشؽى ؛بٖیدوتز ثٟبرٜ فٛلب٘ ًلمكبتببت:ئوًیسىدٌمس*
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 مقدمٍ

ٚ پّی ٘ٛرٚپبتی اِتٟبثی دٔیّیٙیشاٖ  1ثبرٜ عٙذرْ ٌیّٗ

اختالالت خٛدایٕٙی اػقبة ٔحیغی ٞغتٙذ وٝ  2ٔشٔٗ

ضؼف لزیٙٝ پیؾزٚ٘ذٜ  :ػالئٓ ٔؾخقٝ آٟ٘ب ؽبُٔ

ٞبی  ٞبی ٚتزی ػٕمی ٚ ٘ؾب٘ٝ فمذاٖ رفّىظ ػضالت،

 (.1ذ )ثبؽ حغی ٔی

GBS ٝٞفتٝ تىبُٔ پیذا  2-4فٛرت عزیغ عی  ث

ثٝ  ءوٙذ ٚ در دٚ عْٛ ٔٛارد، لجُ اس آٖ عبثمٝ اثتال ٔی

ٞبی ٚیزٚعی ٚ ثبوتزیبیی ٚجٛد دارد. اس ٔیبٖ تٕبْ  ػفٛ٘ت

تزیٗ ػبُٔ در  وٕپیّٛثبوتز صصٚ٘ی ؽبیغ ،ػٛأُ ػفٛ٘ی

ٌبٞی در سٔیٙٝ  GBS .ثیٗ افزاد غیزثبردار اعت

سی، ثبرداری، آعیت ٞبی عیغتٕیه، ٘ئٛپال ثیٕبری

 .(1)ؽٛد  ٔی ٔؾبٞذٜ٘یش  ءتزٚٔبتیه ٚ پیٛ٘ذ اػضب

ثب ایٗ ٚجٛد ٕٔىٗ  ،ثبؽذ لزیٙٝ ٔی ٞب غبِجبً درٌیزی ا٘ذاْ

 ٔب٘ٙذٞبی فٛوبَ  اعت غیزلزیٍٙی ٚجٛد داؽتٝ ثبؽذ. فزْ

درٌیزی اػقبة وزا٘یبَ ٚ آتبوغی )فزْ ٔیّز فیؾز( در 

ٔٛارد  %25ؽٛ٘ذ. درٌیزی اتْٛ٘ٛ در  ٔی ٔؾبٞذٜٔٛاردی 

وٙٙذٜ حیبت  افتذ وٝ ٔٙجز ثٝ اتفبلبت تٟذیذ اتفبق ٔی

ثبرٜ  ٌیّٗ .(2) ؽٛد ٔب٘ٙذ آریتٕی ٚ ٘ٛعب٘بت فؾبرخٖٛ ٔی

حذٚد  .(3) ؽٛد ضؼف تٙفغی دچبر ػبرضٝ ٔی ٌبٞی ثب

٘یبسٔٙذ تٟٛیٝ ٔىب٘یىی  GBSیه عْٛ ثیٕبراٖ ثب 

در وؾٛرٞبی ٔختّف جٟبٖ ثیٗ  GBS ؽٛ٘ذ. ؽیٛع ٔی

ٔٛرد در  4/1-5/3 ٘فز ٚ در ایزاٖ 100000در ٞز  3-1

آٖ ؽیٛع  ،وٝ ثب ثبال رفتٗ عٗ ثبؽذ ٘فز ٔی 100000ٞز 

ٞیچ درٔبٖ اختقبفی  .(4-6) وٙذ ٘یش افشایؼ پیذا ٔی

حبَ ٔغبِؼبت ٘ؾبٖ  ثبرٜ ٚجٛد ٘ذارد، ثب ایٗ ثزای ٌیّٗ

تٛا٘ٙذ  ا٘ذ پالعٕب فزسیظ ٚ ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ٚریذی ٔی دادٜ

زیغ ثٟجٛد عجت وبٞؼ پیؾزفت ٚ ؽذت ثیٕبری ٚ تغ

وٝ ثب وبٞؼ سٔبٖ ٘یبس ثٝ تٟٛیٝ ٔىب٘یىی ٚ ؽٛ٘ذ ثیٕبراٖ 

. ٘تیجٝ ثٟتز (7) ؽٛد ٘بتٛا٘ی حزوتی ٔؾخـ ٔی

ٞفتٝ  2در ٔٛاردی وٝ پالعٕبفزسیظ در عی  خقٛفبً

 .(8) ؽذٜ اعت ٔؾبٞذٜ ،ٓ ا٘جبْ ؽٛدئاَٚ ؽزٚع ػال

وبرایی ایٌّٕٙٛٛثیٗ ٚریذی ٚ پالعٕبفزسیظ در درٔبٖ 

ٚٔیز در ثیٕبراٖ  ٌیّٗ ثبرٜ ٔؾبثٝ اعت. ٔیشاٖ ٔزي

غیزثبردار 

                                                 
1 Guillan barre syndrome 
2 Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy 

 .(9) اعت %5وٕتز اس 

CIDP  یه پّی رادیىِٛٛ٘ٛرٚپبتی ٔشٔٗ اتٛایٕیٖٛ اعت

ٞفتٝ تىبُٔ  4وٝ در لیبط ثب عٙذرْ ٌیّٗ ثبرٜ وٝ عی 

ای دارد ٚ اػقبة  ٞفتٝ 8عیز پیؾزفت حذالُ  ،یبثذ ٔی

ٔیّیٗ اعزاف غالف ػقجی حغی ٚ حزوتی را ثب تخزیت 

فٛرت ٔؾخـ ثب ضؼف  وٙذ. ایٗ ثیٕبری ثٝ درٌیز ٔی

ٞب ثب پیؾزفت آٞغتٝ ٚ آرفّىغی ص٘زاِیشٜ ٚ اس  لزیٙٝ ا٘ذاْ

ثیٗ رفتٗ حظ ارتؼبػ ٚ ٔٛلؼیت ٔفقُ ٚ پبرعتشی 

ایٗ ثیٕبری در ٕٞٝ عٙیٗ  .(10)  ؽٛد تؾخیـ دادٜ ٔی

در ٞز  24/1-9/1 افتذ ٚ ٔیشاٖ ؽیٛع آٖ ثیٗ اتفبق ٔی

تبوٖٙٛ  .(11) ٘فز ثب ثزتزی در ٔزداٖ اعت 100000

ای در ٔٛرد ؽیٛع ایٗ ثیٕبری در ایزاٖ ا٘جبْ  ٔغبِؼٝ

 CIDPثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ  %32٘ؾذٜ اعت. حذٚد 

ػفٛ٘ت  ٞفتٝ ٌذؽتٝ خقٛفبً 6حبَ ػفٛ٘ت در  ؽزح

 ثبِیٙیٞٙذ. تؾخیـ ایٗ ثیٕبری د تٙفغی فٛلب٘ی را ٔی

 ؽٛد ییذ ٔیأٞبی اِىتزٚفیشیِٛٛصیه ت اعت ٚ ثب ثزرعی

(3).  

 ببرٌدرببرداریسىدرمگیله

 اپیدمیًلًژی

 ،ثبرٜ در ثبرداری ٚجٛد دارد ٔغبِؼبتی وٝ در ٔٛرد ٌیّٗ

خیز در تؾخیـ أٌشارػ ٔٛردی ٞغتٙذ. ت اوثزاً

دِیُ ؽجبٞت  ثبرٜ در ثبرداری ٚ دٚراٖ ٘فبط ثٝ ٌیّٗ

ٓ اِٚیٝ ایٗ ثیٕبری ثب تغییزاتی وٝ در ثبرداری اتفبق ئػال

ؽیٛع آٖ در ثبرداری  .(9) ثغیبر ؽبیغ اعت ،افتذ ٔی

 ،دِیُ وبٞؼ فؼبِیت عیغتٓ ایٕٙی عِّٛی وٓ ؽذٜ ثٝ

حبَ در ٔغبِؼٝ  یبثذ. ثب ایٗ سایٕبٖ افشایؼ ٔی أب پظ اس

 ،ثز رٚی س٘بٖ ثبردار عٛئذی (1998) چًٙ ٚ ٕٞىبراٖ

ثبرٜ ثب جٕؼیت ػبدی  تفبٚت ٚاضحی در ؽیٛع ٌیّٗ

ثبرٜ در  رعذ ؽیٛع ٌیّٗ ثٝ ٘ظز ٔی .(4) ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ

در  75/0-2ری ٔؾبثٝ ؽیٛع آٖ در افزاد غیزثبردار )ثبردا

در  خغزدر ٞز عبَ( ٕٞزاٜ ثب افشایؼ  1000000ٞز 

اوثز ٔٛارد در عٝ ٔبٞٝ  رٚس اَٚ ثؼذ سایٕبٖ ثبؽذ. 30

  .(3)افتذ  ( اتفبق ٔی%40( ٚ عْٛ )%47دْٚ )

 َبیببلیىییبفتٍ

دِیُ افشایؼ حغبعیت  ؽذت ثیٕبری در دٚراٖ ٘فبط ثٝ

ی در عی ثبردار خیزی در ایٗ دٚراٖ ثیؾتز اعت.أ٘ٛع ت

وبٞؼ فؼبِیت عیغتٓ ایٕٙی عّٛالر ٚ افشایؼ فؼبِیت 
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ؽٛد وٝ ٔٙجز ثٝ  عیغتٓ ایٕٙی ٞٛٔٛراَ ایجبد ٔی

اِتٟبثی در دٚراٖ ثبرداری  ٞبی پیؼ افشایؼ عیتٛویٗ

ثزػىظ ؽذٜ ٚ  رٚ٘ذایٗ  ،ؽٛد. پظ اس ختٓ ثبرداری ٔی

عجت افشایؼ ؽیٛع ثیٕبری ٚ ٕٞچٙیٗ ثزٚس ؽذیذتز آٖ 

ثبرٜ در ثبرداری ثب افشایؼ  . ٌیّٗؽٛد در دٚراٖ ٘فبط ٔی

ٚٔیز  ٘یبس ثٝ حٕبیت تٙفغی ٚ ٕٞچٙیٗ افشایؼ ٔزي

ػٛد در  .(12)ٕٞزاٜ اعت  %7-20ٔبدر در ثبسٜ 

ثٟجٛدی در اوثز . ٞبی ثؼذی ٌشارػ ؽذٜ اعت ثبرداری

ٔٛارد ثب  %80وؾذ ٚ در  ٔبٜ عَٛ ٔی 3-6ٔٛارد ثیٗ 

درٔبٖ ٔٙبعت ثب پالعٕبفزس یب ایٕیٌّٙٛٛثِٛیٗ ٚریذی 

ثبرٜ  ٞبی ٌیّٗ ٚاریبٖ تٕبْؽٛد.  ثٟجٛدی وبُٔ حبفُ ٔی

اس جّٕٝ ٚاریبٖ ٔیّز فیؾز در عی ثبرداری ٌشارػ ؽذٜ 

 اعت.

  آگُیمبدريجىیهپیص

أب  ،عتثیز اأت ثبرٜ ثی ثبرداری ثز رٚی رٚ٘ذ ٚ ؽذت ٌیّٗ

ؼذ اس سایٕبٖ ثثبرٜ در عی دٚرٜ  ثٝ ٌیّٗ ءاثتال خغز

آٌٟی  ثبرٜ پیؼ وٙذ. ٕٞچٙیٗ ٌیّٗ افشایؼ پیذا ٔی

ثبرٜ ثٝ  ٌیّٗ دٞذ. فٛرت وّی تغییز ٕ٘ی ثبرداری را ثٝ

ٚ رؽذ جٙیٗ یب ٘ٛساد را تحت  خٛد تزاتٛصٖ ٘یغت خٛدی

دٞذ ٚ ثب افشایؼ خغز عمظ ٕٞزاٜ ٘یغت  ثیز لزار ٕ٘یأت

ٌبٞی ایجبد ایٗ ثیٕبری در عٝ ٔبٞٝ عْٛ  .(13)

تٛا٘ذ عجت ػٛارك تٙفغی ٚ تِٛذ جٙیٗ  ٔیثبرداری 

٘ٛساد ٔتِٛذ ؽذٜ اس  ء٘برط ؽٛد. ٕٞچٙیٗ ٔیشاٖ ثمب

جش در ٔٛاردی وٝ  ؛(%96) ٔبدر ٔجتال ػبِی اعت

 2ٚیزٚط سیىبٚ  1عیتٍٛٔبِٛٚیزٚطثٝ  ءد٘جبَ اثتال ثٝ

ایجبد ؽذٜ ٚ ٚیزٚط ثٝ جٙیٗ ٘یش ٔٙتمُ ؽذٜ اعت. 

ثبرٜ در ثبرداری ثیؾتز ثب   ثزخالف جٕؼیت ػبدی، ٌیّٗ

در ارتجبط اعت. ثٙبثزایٗ تؾخیـ ػبُٔ  CMVػفٛ٘ت 

دِیُ ٔؾىالت ٔبدری ٚ  ثبرٜ در ثبرداری ثٝ ٔغجت ٌیّٗ

 CMVخغز آِٛدٌی ٚ ٔزي جٙیٗ ٘بؽی اس ػفٛ٘ت 

٘یبس ثٝ یبفتٗ  CMVتؾخیـ . حبئش إٞیت اعت

یب  anti-CMVاختقبفی  IgGیب  IgMثبدی  آ٘تی

PCR  ٔثجت در خٖٛ ٔبدر دارد. ٕٞچٙیٗ ػفٛ٘ت ثب

در عی ثبرداری ٔغجت ٔیىزٚعفبِی در  Zikaٚیزٚط 

 ٘ٛساد اعت. 

                                                 
1 Cytomegalovirus 
2 Zika 

درمبن

ثبرٜ در ثبرداری ٕٞب٘ٙذ عبیز افزاد ٚ ٔتؾىُ ٗ درٔبٖ ٌیّ

اس الذأبت حٕبیتی ٚ وٙتزَ دلیك راٜ ٞٛایی ٚ 

د٘جبَ آٖ اعتفبدٜ اس  ٔٛ٘یتٛریًٙ لّجی ٚ ثٝ

فزسیظ اعت.  ایٕیٌّٙٛٛثِٛیٗ ٚریذی یب پالعٕب

ایٕیٌّٙٛٛثِٛیٗ ٚریذی ٚ پالعٕب فزسیظ در دٚراٖ 

 یٕبراٖثبرداری ٚ ؽیزدٞی ایٕٗ ٞغتٙذ ٚ ثبیغتی در ث

، ٘ٛرٚپبتی حزوتی 3حبد شاٖیٙیّیدٔ یاِتٟبث ی٘ٛرٚپبت یپّ

 5آوغٛ٘بَ حبد حزوتی ٚ حغی یٚ ٘ٛرٚپبت 4آوغٛ٘بَ حبد

در ؽزایظ پیؾزٚ٘ذٜ ٚ ٘بتٛا٘ی ٚاضح در ٘ظز  خقٛفبً

دٚس  .(3) ٌزفتٝ ؽذٜ ٚ در اعزع ٚلت ؽزٚع ؽٛد

فزسیظ ٔؾبثٝ  ایٕیٌّٙٛٛثِٛیٗ ٚریذی ٚ ٔیشاٖ پالعٕب

ٌّ٘ٛٛثِٛیٗ ٛأب ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ ایٕ ،عبیز افزاد اعت

در  ،ؽٛد ٚریذی ٔٛجت تغییزات ٕٞٛدیٙبٔیه وٕتزی ٔی

 ػٛارك پالعٕب خغزؽٛد.  تزجیح دادٜ ٔی ثبرداری

 .(14) فزسیظ در ثیٕبراٖ ثبردار ٔؾبثٝ عبیز ثیٕبراٖ اعت

ثزٚس اختالالت  :ؽبُٔ تزیٗ ؽزایظ در ثیٕبراٖ وٙٙذٜ ٍ٘زاٖ

دِیُ  تٙفغی، آریتٕی لّجی ٚ ٘ٛعب٘بت فؾبرخٖٛ اعت. ثٝ

 ثبالی ٞیپٛوغٕی ثزای جٙیٗ ٚ ٔبدر ثٟتز اعت در خغز

فٛرت ِشْٚ ا٘تٛثبعیٖٛ اِىتیٛ ا٘جبْ ؽٛد. ثب تٛجٝ ثٝ 

ثبرٜ ٞز دٚ عجت اعتؼذاد ثٝ  ایٙىٝ ثبرداری ٚ ٌیّٗ

وٛاٌٛال٘ت  تجٛیش آ٘تی ،ؽٛ٘ذ تزٚٔجٛآٔجِٛی ٔی

پزٚفیالوتیه ضزٚری اعت. اس آ٘جب وٝ تزویجبت 

تزٚئیذی در ایٗ دٚراٖ ٞبی غیزاع اِتٟبة تؾٙج ٚ ضذ ضذ

جٟت وٙتزَ دردٞبی ٘ٛرٚپبتیه  ،ٔٙغ ٔقزف دار٘ذ

فٛرت ػذْ پبعخ اس تزویجبت  تٛاٖ اس اعتبٔیٙٛفٗ ٚ در ٔی

ثبیذ در ٘ظز داؽت ایّئٛط یب  .(3) اپیٛئیذی اعتفبدٜ وزد

ثبرٜ ثب  اتٛ٘ٛٔی ٌیّٗ دِیُ دیظ دیغتب٘غیٖٛ ٔثب٘ٝ ثٝ

 ٞب ٕٔىٗ اعت تؾذیذ ؽٛ٘ذ.  اعتفبدٜ اس ٘بروٛتیه

ريشسایمبنيضیزدَی

ثبرٜ  ختٓ سٚدرط ثبرداری ٔٛجت تغزیغ ثٟجٛدی ٌیّٗ

وّی  فٛرت حزوبت جٙیٗ ثٝؽٛد.  ٘ؾذٜ ٚ تٛفیٝ ٕ٘ی

تغییز اعت ٚ در  رغٓ ضؼف ٔؾخـ در ٔبدر ثی ػّی

ٞیپٛتٛ٘ی ٔبدرسادی ٚ ٘برعبیی تٙفغی ٚ  خغز٘تیجٝ 

حتی در تتزاپّضی وبُٔ،  .(3) آرتزٌٚزیپٛس ا٘ذن اعت

                                                 
3 Acute inflammatory demyelinating polyneuropathy 
4 Acute motor axonal neuropathy 
5 Acute motor and sensory axonal neuropathy 
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ثبرٜ در  ٔب٘ذ ٚ ٌیّٗ حزوبت رحٓ دعت ٘خٛردٜ ثبلی ٔی

ثبؽذ. در ٚالغ در  ثبرداری عجت ا٘ذیىبعیٖٛ عشاریٗ ٕ٘ی

تٛا٘ذ عجت  سایٕبٖ یب عشاریٗ ٔی ءاِمب ،فبس حبد ثیٕبری

عشاریٗ در ثیٕبراٖ  .(15) ثذتز ؽذٖ ؽزایظ ثیٕبر ؽٛد

 ٌیزد ثبرٜ ثز اعبط ا٘ذیىبعیٖٛ ٔبٔبیی فٛرت ٔی ٌیّٗ

فٛرت ٚجٛد ضؼف ػضالت ؽىٓ ٚ ػذْ تٛا٘بیی  در .(1)

ٕٔىٗ اعت اعتفبدٜ اس فٛرعپظ یب  ،رٔبدر در ایجبد فؾب

دردی در  درخقٛؿ ثی(. 16) ٚویْٛ ٔٛرد ٘یبس ثبؽذ

سایٕبٖ ٌشارؽی ٚجٛد دارد وٝ عجت ایجبد ٍ٘زا٘ی تؾذیذ 

حغی ٘خبػی  د٘جبَ اعتفبدٜ اس ثی ثبرٜ یب ػٛد آٖ ثٝ ٌیّٗ

٘ظز  ثٝ (.17) ٚجٛد دارد وٝ اِجتٝ ثبثت ٘ؾذٜ اعت

ثبرٜ در دٚراٖ پظ  ّٗافشایؼ ؽیٛع ٌی ،رعذ ػّت آٖ ٔی

 .(3)فٛرت عجیؼی ٚجٛد دارد  اس سایٕبٖ اعت وٝ ثٝ

اعتفبدٜ اس  ،ثبرٜ یّٗٔؾىُ افّی در ثیٟٛؽی ػٕٛٔی در ٌ

عٛوغیٙیُ وِٛیٗ اعت وٝ ٔٙجز ثٝ ٞیپزوبِٕی ٚ ایجبد 

حغی  ؽٛد. ثی احتٕبَ ایغت لّجی در ایٗ ثیٕبراٖ ٔی

ٓ ئعجت ثذتز ؽذٖ ٞیپٛعتشی ٚ ػال ٔٛضؼی احتٕبالً

در دٚراٖ پظ اس سایٕبٖ ضؼف  .(1) ؽٛد ٘ٛرِٚٛصیه ٔی

اٌز ػفٛ٘ت  .ٕٔىٗ اعت در ؽیزدٞی ٔؾىُ ایجبد وٙذ

ٕٔىٗ  ،ٔغجت ؽٙبختٝ ؽذٜ أب ٞٙٛس اس ثیٗ ٘زفتٝ اعت

 .(3) اعت ٘یبس ثٝ تغذیٝ جبیٍشیٗ ثبؽذ

 CIDPدرببرداری 

اپیدمیًلًژی

در ثبرداری  CIDPٔغبِؼبت ا٘ذوی در ثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ 

ؽزٚع ٚ  .(18) دِیُ ؽیٛع وٓ آٖ ا٘جبْ ؽذٜ اعت ثٝ

تٛا٘ذ در عی ثبرداری ٚ دٚرٜ ٘فبط  ٔی CIDPػٛد 

ثب رٚ٘ذ  CIDP ،ثبرٜ ثزخالف ٌیّٗ .(3) اتفبق ثیبفتذ

رعذ  ٘ظز ٔی ثٝ .(2) ٌیزد ثیز لزار ٔیأثبرداری تحت ت

در عٝ ٔبٞٝ عْٛ ٚ عٝ ٔبٜ ثؼذ  ػٛد ثیؾتزی خقٛفبً

افتذ. ٔىب٘یغٓ ػٛد ایٗ ثیٕبری در  سایٕبٖ اتفبق ٔی

ٔغبِؼبت عیغتٓ ایٕٙی در  ثبرداری ٔؾخـ ٘یغت.

ثٝ ٘فغ ٔىب٘یغٓ جٌّٛیزی اس پظ سدٖ  ثبرداری ػٕذتبً

ٞبی ایٕٙی  أب ٔىب٘یغٓ ،(19) جٙیٗ تٛعظ ٔبدر اعت

در ثبرداری  CIDPوٝ عجت ایجبد ٚ یب ثزاٍ٘یختٝ ؽذٖ 

حبَ ٔىب٘یغٓ  ؽٙبختٝ ٘ؾذٜ اعت. ثب ایٗ ،ؽٛ٘ذ ٔی

عت وٝ یه ٚاوٙؼ ٔتمبثُ ثیٗ جٙیٗ ٚ ا ٔحتُٕ ایٗ

  (.20) ٚجٛد داؽتٝ ثبؽذٞبی ٘ٛراَ ٔبدر  صٖ آ٘تی

 آگُیمبدريجىیهپیص

 در ثبرداری ٔؾبثٝ افزاد غیزثبردار اعت CIDPتظبٞزات 

ثیز أت CIDPتٛا٘ذ ثز عیز  وٝ ثبرداری ٔی درحبِی .(20)

ایٗ ثیٕبری عجت افشایؼ عمظ  ،داؽتٝ ثبؽذ

 ؽٛد جٙیٗ یب سایٕبٖ پیؼ اس ٔٛػذ ٕ٘ی خٛدی ثٝ خٛد

 ،ٞبی حٕبیتی ٔٙبعت ٚ ایٕٛ٘ٛتزاپی ثب ٔزالجت(. 2)

ػبِی  آٌٟی ٔبدری ٚ جٙیٙی در ٞز دٚ ٔٛرد غبِجبً پیؼ

 (.3) اعت

 ريشسایمبن

ٚ  GBSحغی ٔٛضؼی در  سایٕبٖ ٚاصیٙبَ تزْ ٚ ثی

CIDP ِٚی اٌز عشاریٗ ٚ  ،ؽٛد ٔبدری تزجیح دادٜ ٔی

ثبیذ اس  ،ثیٟٛؽی ػٕٛٔی ا٘ذیىبعیٖٛ داؽتٝ ثبؽذ

عٛوغیٙیُ وِٛیٗ  ٔب٘ٙذاعتفبدٜ ػٛأُ دپالریشاٖ 

  .(3) اجتٙبة ؽٛد

 درمبن

ٞبیی وٝ وبرایی  در ثبرداری ثب ایٕٙٛتزاپی CIDPدرٔبٖ 

 .(3) آٟ٘ب ثبثت ؽذٜ اعت ثب جٕؼیت ػبدی تفبٚتی ٘ذارد

ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ٚریذی ٚ پالعٕبفزس ٚ وٛرتیىٛاعتزٚئیذ 

در ثیٕبراٖ ثبردار  در ثبرداری ایٕٗ ٞغتٙذ ٚ ثبیذ لٛیبً

 ،وٝ اس ٘ظز حزوتی درٌیز ٞغتٙذ CIDPٔجتال ثٝ 

 .(21، 3) ٔذ٘ظز لزار ٌیز٘ذ

٘ظز  اعت ٚ ثBٝ  وٛرتیىٛاعتزٚئیذ در ثبرداری در والط

وٝ عبیز  حبِی در ،رعذ در عی ثبرداری ایٕٗ ثبؽذ ٔی

ییذ ٘ؾذٜ یب ٔٙغ ٔقزف أٞبی ایٕٙٛعبپزعیٛ ت درٔبٖ

؛ یب آساتیٛپزیٗ، Xدار٘ذ )ٔب٘ٙذ ٔتٛتزوغبت والط 

( یب ثٟتز اعت Dٔیىٛفٙٛالت یب عیىّٛفغفبٔیذ والط 

تب حذ أىبٖ اعتفبدٜ ٘ؾٛ٘ذ )ٔب٘ٙذ ریتٛوغیٕبة، 

دِیُ  ثٝ .C) (22)عیىّٛعپٛریٗ ٚ ایٙتزفزٖٚ والط 

ٔؾىالتی ٘بؽی اس پالعٕبفزس اػٓ اس دعتزعی ثٝ راٜ 

 ٔؼٕٛالً ،یٗ خغز افت فؾبرخٖٛٚریذی ٚ ٕٞچٙ

ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ٚریذی ٚ وٛرتیىٛاعتزٚئیذ در درٔبٖ 

ؽٛد.  تزجیح دادٜ ٔی CIDPثیٕبراٖ ثبردار ٔجتال ثٝ 

ا٘تخبة ثیٗ ایٗ دٚ ثٝ فبوتٛرٞبی ٔختّفی اس جّٕٝ 

پبعخ لجّی ثٝ درٔبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ػٛارك جب٘جی ثباِمٜٛ 

بدٜ اس درٔبٖ ٔب٘ٙذ دیبثت ٚ افشایؼ ٚسٖ در اعتف

ایجبد تزٚٔجٛآٔجِٛی  خغزوٛرتیىٛاعتزٚئیذ ٚ ٕٞچٙیٗ 

 .(3) در اعتفبدٜ اس ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ٚریذی ثغتٍی دارد



 

 


تبو
ًس

بب
ض
زر

کت
د

يی
ان
بر
مك

َ
 

 

84 

اعتفبدٜ  ،ثیزأعزػت ت ،اس فٛایذ ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ٚریذی

أىبٖ اعتفبدٜ اس دٚسٞبی ثبالتز ثزای رعیذٖ ثٝ  ،راحت

عغح ثبالتز عزٔی ٚ وبرایی ثیؾتز در پیؾٍیزی اعت. 

ای وٝ در ٔبٖ ثب ایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ ٚریذی  خغز ػٕذٜ

 IgAدر افزاد ثب وٕجٛد  آ٘بفیالوغی خقٛفبً ،ٚجٛد دارد

حبَ ٞیچ اتفبق ٘ظزی ثزای درٔبٖ  ثبؽذ. ثٝ ٞز ٔی

CIDP ٝدِیُ ؽٛاٞذ وٕی وٝ در دعتزط  در ثبرداری ث

درٌیز  اعت، ٚجٛد ٘ذارد. ٘ٛساداٖ ٔبدراٖ ٔجتال ٔؼٕٛالً

 .(23) ٘یغتٙذ

دِیُ  دردی حیٗ سایٕبٖ ثٝ ٞب جٟت اعتفبدٜ اس ثی تٛفیٝ

٘بدر ثٛدٖ ایٗ ثیٕبری در ثبرداری ثز اعبط ٌشارػ 

راَ در ایٗ حغی اپیذٚ ٔٛرد اعت. ثّٛن ٘خبػی ٚ ثی

در ثبرداری  CIDPثیٕبراٖ ایٕٗ ٞغتٙذ ٚ ثٙبثزایٗ در 

ا٘تخبثی ٞغتٙذ. در فٛرت ٘یبس ثٝ ثیٟٛؽی ػٕٛٔی ثبیذ 

اس ػٛأُ دپالریشاٖ ٔب٘ٙذ عٛوغیٙیُ وِٛیٗ اجتٙبة 

ٚاوٛرٚ٘یْٛ  ٔب٘ٙذٚ دارٚٞبی ثیٟٛؽی ٘بٖ دپالریشاٖ  ؽٛد

دِیُ ٌشارؽبت ٔجٙی ثز اثز  ثبیذ در حذالُ دٚس ثٝ

 .(24، 3) اعتفبدٜ ؽٛ٘ذ CIDPتز ایٗ دارٚ در  ال٘یعٛ

ثیٙی ثٛدٖ تغییزات  لبثُ پیؼ در ٘تیجٝ ثب تٛجٝ ثٝ غیز

ی لجُ ٚ ثؼذ ثیٟٛؽی ثارسیب، CIDP٘ٛرِٚٛصیه در 

  .(25) ؽٛد تٛفیٝ ٔی


گیزیوتیجٍ
ایٕٙی در  أٞبی ٘ٛرٚٔبعىٛالر ثب ٔٙؾ ثغیبری اس ثیٕبری

یبثٙذ ٚ ٕٔىٗ اعت ثزٚس آٟ٘ب  س٘بٖ عٙیٗ ثبرٚری ثزٚس ٔی

ثیزٌذار أدر ایٗ دٚراٖ ثز رٚی رٚ٘ذ ثبرداری ٚ سایٕبٖ ت

ٓ ثیٕبری ٚ ئثٛدٜ ٚ یب ثبرداری ثز رٚی عیز ٚ ػال

ثز ثبؽٙذ. ؤآٌٟی ایٗ اختالالت ٔ ٕٞچٙیٗ درٔبٖ ٚ پیؼ

ٞبی عیغتٓ اػقبة ٔحیغی  تزیٗ ثیٕبری ٝ ٟٔٓاس جّٕ

ثبرٜ ٚ پّی رادیىِٛٛ٘ٛرٚپبتی  عٙذرْ ٌیّٗ ،ایٕٙی أثب ٔٙؾ

ثبؽٙذ. ؽٙبخت اثزات ایٗ دٚ  ٔشٔٗ دٔیّیشاٖ اِتٟبثی ٔی

اختالَ در دٚراٖ ثبرداری ٚ ٘فبط ٚ ٘یش اثزات ثبرداری ثز 

 عیز ایٗ دٚ ثیٕبری حبئش إٞیت اعت.


تطكزيقدرداوی
ٚعیّٝ اس تٕبْ افزادی وٝ ٔب را در ا٘جبْ ایٗ ٔغبِؼٝ  ثذیٗ

 ؽٛد. یبری وزد٘ذ، تؾىز ٚ لذردا٘ی ٔی
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