
این عالئم هشداردهنده به عنوان خدمات عمومی توسط سازمانهای زیر ارائه گردیده است:

نقص ایمنی اولیه باعث بروز عفونت های تکرارشونده یا مقاوم به درمان در کودکان و بالغین مبتال می گردد. از هر 500 نفر یک نفر مبتال به یکی از انواع شناخته شده نقص های 
ایمنی اولیه می باشد. اگر در شما یا بستگانتان دو یا بیش از دو عالمت از عالیم ده گانه زیر وجود  دارد، حتما جهت بررسی از نظر احتمال وجود زمینه نقص ایمنی اولیه به پزشک 

مراجعه فرمایید.

عالئم هشداردهنده توسط هیئت مشاوره پزشکی در “بنیاد ِجفری مادل” تدوین گردیده است. این مطلب آموزشی 
توسط مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران به فارسی ترجمه شده است.

اطالعات تماس: تهران، خیابان دکترقریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان،ساختمان شماره 3 طبقه 4
66907415-16

      info4pi.org :برای دریافت اطالعات از طریق سایت مقابل به “بنیاد ِجفری مادل” مراجعه فرمایید
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عالمت هشداردهنده10
وجود بیماری نقص ایمنی اولیه درکودکان 
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مشکل جدی در وزن گرفتن شیرخوار یا اختالل رشد 

نیاز به تزریق آنتی بیوتیک وریدی 
برای درمان عفونت ها

بروز 2 بار یا بیشتر عفونت شدید سینوسها 
در طی یک سال 

آبسه های عمیق تکرارشونده 
در پوست یا سایر اعضای بدن 

بروز دو بار یا بیشتر عفونت های داخلی بدن مانند 
عفونت در استخوان ها، مغز، خون 

مصرف آنتی بیوتیک به مدت 2ماه یا بیشتر،
 بدون آنکه پاسخ درمانی مناسبی مشاهده شود.

بروز برفک دهانی مقاوم به درمان 
یا عفونت های قارچی در پوست 

بروز 4 بار یا بیشتر عفونت گوش در طی یک سال 

وجود فرد مبتال به نقص ایمنی اولیه در خانواده

بروز 2 بار یا بیشتر عفونت ریوی)ذات الریه( 
در طی یک سال 




