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پلی ًْسّپبتی دهیلیٌیضاسیْى التِبثی 

 هضهي

Polyneuropathy Demyelinating Inflammatory Chronic 

(PDIC) جضّ ًْسّپبتی ُبی التِبثی ایذیْپبتیک هی ثبشذPDIC 

ایي  .ثباست. لي ثبسٍ یثسیبس اص لحبظ ثبلیٌی شجیَ گ

 0تفبّت کَ سیشی هضهي داسد.

هبٍ ثعذ اص آغبص  6 هکشسی داشتَ ّایي ثیوبسی عْد ُبی 

 عالین ثِجْدی حبصل ًوی گشدد.

 علت آى ٌُْص هشخص ًشذٍ است.

 لي ثبسٍ هی ثبشذ.یهشبثَ ثیوبسی گ آىcsf ّآًبلیض  تشخیص

 دسایي ثیوبساى اغلت ثَ دسهبى کْستیکْاستشّئیذُب دسهبى

کَ گبُی ًیبص است ثَ هذت طْالًی استفبدٍ جْاة هی دُذ 

 کٌذ.

هیلی 300تب 60ُفتَ کَ ثَ هقذاس 4تب2لْى ثَ هذت پشد ًیضّ

 گشم سّصاًَ دادٍ هی شْد.ّثعذثَ هیضاى 

 هیلی گشم یک سّص دس هیبى تجْیض هی گشدد. 20تب5 

ّصى ثذى ثشای  ُش کیلْثَ صْست یک گشم ثشای  IV-IGدسهبى ثب 

 40mgیب هی تْاى  دس ُفتَ سْم ّ یک ثبس تکشاسآى سّص 2ّ

 تجْیض کشد.2gسّص تبحذ 5ثیوبس ثشای ثَ اصای ُشکیلْ ّصى 

IV-IG ثَ عٌْاى دسهبى اّلیَ آثبس سْئ کوتشی اص پشد ًیضّلْى

 .ًیست شخصهکبًیسن عول آى ه داسد.

تعْیض پالسوب ُن دسهبى دیگشی است کَ الجتَ تجْیض آى هشکل 

اص آصاتیْ  ثیوبساًی کَ ثَ دسهبى پبسخ ًذٌُذ است.دس

 هی تْاى آلفب ّ ّى ثتبایٌتشّفش، سیکلْفسفبهبیذپْسیي، 

 استفبدٍ کشد.
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دسایي ثیوبساى  ایي ثیوبسی قبثل تشخیص است.EMG دس: تشخیص

لي یثیوبساى گ دسششح حبل ًیض دس غلظت پشّتئیي ثبالهی سّد.

دسصذ کبهل  55دس  ّ ثبسٍ اص ُفتَ چِبسم عالئن کن هی شْد

دس  ّ دسصْست تشخیص قبثل دسهبى هی ثبشذ ثِجْد هی یبثٌذ.

 ایي صْست ثش خالف گلي ثبسٍ ثَ پیششّی اداهَ هی دُذ.غیش 

 ًبتْاًی کبهل ثیوبساداهَ داسد. تب

ثیوبساى دیبثتی  دّ هبٍ است.جض سیش ثیوبسی کَ حذاقل َ ث

 ثیشتش هستعذ اثتال ثَ ایي ثیوبسی ُستٌذ.

PDIC ثَ خْثی پبسخ  لي ثبسٍ ثَ استشّئیذُبیثشخالف سٌذسم گ

سٍ کَ حبد هی ثبشذ یک سیش ثبص ثش خالف گلي ثب هی دُذ.

هذت صهبى طْالًی تشی ًسجت ثَ گلي ثبسٍ  پیششًّذٍ دس

 داسد.کَ هوکي است چٌذ هبٍ تبچٌذ سبل طْل هتغیش ثبشذ.

ًظش گشفتَ هی شذ اهب  لي ثبسٍ دسییک ًْع گ PDICدسگزشتَ 

 هحسْة هی شْد. جذیذا اص آى جذا

ثبالسفتي غلظت پشّتئیي ًخبع ّکبُش سشعت ُذایت  :عالین

هحیطی هیلیي تغییشات ثَ صْست التِبة اعصبة . عصجی

 .هیجبشذ

اصثیي سفتي  ضعف ّآتشّفی عضالت چِبس اًذام.-عالین ثبلیٌی

 ،اختالل دس ساٍ سفتي-سفلکسِب

  

 

 


