


ــگار ن ــان  خياب ــك،  ون ــدان  مي
ــد 10 ــه 6 ، واح ــگار، طبق ــرج ن ب
ــران اي  ،  19698-33111 ــران  ته
تلفـــن: 37 - 35 18 64 88  (021)
(021)   88  64  18  37 ــس:  فاك

تهيه شده بر اساس نياز كودكان
 غذاى كامل براى كودكان

 طعم هاى دلپذير براى افزايش اشتها
 استفاده آسان از بطرى براى راحتى بيشتر

1 بطرى

كيلوكالرى

300
فاقد

گلوتن

پروتئين

گرم6/8

تغذيه سازگار براى رشد و نمو بهينهتتغ
 جهت تغذيه با لوله

whey  غنى از پروتئين
DHA  تركيبى سرشار از

كيلوكالرى

500
پروتئين

گرم 14

فيبر

گرم 0

 سرجبربران سريع تر عقب ماندگى رشد در نوزادان
ن با باالترين مقدار انرژى در كمترين حجم

هينكسبسب بهينه ترين درصد انرژى از پروتئين
هاسمووالليته كمتر براى تحمل پذيرى بيشتر

هتوازن ب بهينه بين ريزمغذى ها و درشت مغذى ها ت
GOS/FOS ياكنون بابا تركيبى منحصر به فرد از كن

كيلوكالرى

100
GOS/
FOS

پروتئين
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سخن ریاست انجمن

بسمه تعالی

   با ســپاس به درگاه ایزد منان که به ما توفیق داد تا همگام با همکاران عزیز در راه بهبود ســالمت کودکان کشــورمان قدم های موثری 

برداریم. برگزاری همایش سالیانه ، جلسات علمی ماهیانه ، برقراری دوره های آموزش مداوم، انتشار خبرنامه و مجله علمی به زبان انگلیسی 

و حضور در جلسات هفتگی، قسمتی از فعالیت های اعضای هیات مدیره انجمن ماست تا رسالت خویش را در نیل به اهداف انجمن انجام 

دهیم.

اینک که با عنایات الهی در هر یک از اهداف فوق به نتیجه مطلوبی دست یافته ایم، موفق شدیم تا با برقراری ارتباط علمی با دانشمندان 

کشــورهای دیگر، آگاهــی از اپیدمیولوژی بیماری های کودکان منطقــه و تبادل اطالعات برای بهبودی آن ها، انجمن خود را به ســطح 

بین المللی نزدیک نمائیم. از همکاران ارجمند انتظار داریم با شرکت در فعالیت های فوق ما را در تداوم این توفیقات یاری نمایند.

تالش بی دریغ خانم دکتر کتایون خاتمی پشتوانه محکمی در رسیدن به اهداف انجمن بوده است.

ضمن آرزوی سالمتی و شادکامی برای همه عزیزان متخصص کودکان، توفیق همگان را در سال جدید از خداوند سبحان خواستارم.

دکتر غالمرضا خاتمی        
ریاست انجمن پزشکان کودکان ایران

5
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گزارش همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران اردیبهشت 92

   همایش ســالیانه انجمن پزشــکان کودکان و سی و چهارمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از 4 لغایت 7 اردیبهشت 92 در سالن 

همایش های کتابخانه ملی برگزار شد.

در همایش سالیـانه انجمـن پزشـکان کودکان و سی و چهارمین بزرگداشت استاد دکـتر محمـد قریب جناب آقـایان دکتر محمـد غفرانی، 

دکتــر مهدی شوشــتریان ، دکتــر علی احمــدزاده ، دکتر علیرضا رنجبر ، دکتر محمد حســین ســلطان زاده ، دکتر اکبر کوشــانفر و 

سرکار خانم دکتر مریم رزاقی آذر به عنوان پزشکان پیشکسوت طب کودکان معرفی و از زحمات و خدمات آنان تجلیل شد.

همچنین مطابق هر سال به بهترین مقاله تحقیقاتی جایزه ای تعلق گرفت که جناب آقای دکتر هومان هاشمیان از دانشگاه علوم پزشکی 

گیالن با ارائه مقاله : »تعیین ارتباط سطح سرمي ویتامین دي ]D (OH)25 [ با ایجاد و شدت پنوموني در کودکان 3 ماه تا 5 

سال بستري در مرکز آموزشي درماني 17 شهریور رشت« آن را از آن خود نمودند.
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بسمه تعالی

دکتر منصور بهرامی1

   دکتر محسن ضیایی استاد برجسته و شاخص دانشگاه های ایران وآمریکا و پزشک صاحب نام بین المللی به ملکوت اعلی پیوست.انجمن 
پزشکان کودکان ایران این ضایعه بزرگ را به همسر مهربان، فرزندان گرانقدر، فامیل محترم و خاندان گرانقدراستاد دکتر قریب، دوستان 
و جامعه ارجمند پزشــکی ایران صمیمانه تســلیت می گوید و به همین مناسبت خالصه ای از زندگی پربار و خدمات ارزنده آن روانشاد را 

تقدیم می نماید:
او فرزند خلف خطه خراسان و هشتمین نسل از خاندان محترم پزشک از شهرستان تربت حیدریه بود.

تولد 1370                    وفات 1392
تحصیالت تا پایان دبیرستان: تربت حیدریه، مشهد، تهران

تحصیالت پزشکی عمومی: دانشگاه John Hopkins )بالتیمور(
تحصیالت تخصص و فوق تخصصی عفونی: دانشگاه Harvard )بوستون(

انتشارات:

چهار جلد کتاب در زمینه طب اطفال
Pediatrics text book

Bedside pediatrics

Neonatal medicine

The joys of pediatrics

مقاالت متعددی در ارتباط با سالمت و بهداشت و آموزش طب کودکان در نشریات معتبر پزشکی دنیا
عضویت در مجامع بین المللی و جوائز و افتخارات کسب شده در طول خدمت در آمریکا

عضو افتخاری انجمن پزشکان کودکان آمریکا
عضو کمیته کارشناسان بهداشت مادر و کودک در سازمان بهداشت جهانی 

عضو انجمن پزشکان عفونی کودکان آمریکا
-Membership of Alpha Omega Alpha Medical Honor Society
-Honorary Fellow, American Academy of Pediatrics
-Alumni Distinguished Achievement Award from Davis and Elkins College.
-Outstanding Faculty Teaching Award by the Pediatric House Staff University of Rochester, 1979.
-Third Year Outstanding Teacher Award, The University of Rochester School of Medicine and Dentistry, 1981.
-Keith Miner Ford Award for Excellence in Teaching by the Graduating Class of 1982, The University of 
Rochester School of Medicine and Dentistry

1.  متخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
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-Third Year Outstanding Teacher Award, The University of Rochester School of Medicine and Dentistry, 
Class of 1983
-Honored by Rochester General House-Staff 1982
-Teacher of the Year Award by the Pediatric House Staff, Georgetown University, 1983
-Honored by Shiraz University Medical School Alumni Association 1989
-Golden Apple Award by the Georgetown University School of Medicine, presented in 1985, 1987, 
1988, and 1994. Golden Apple Orchard, 1988 and in 1994 selected beyond the Orchard; all presented by 
Georgetown University Medical Students
-Teacher of the Year, Presented by Inova Fairfax Hospital for Children House-Staff, 1998, 2000
- Honored by Iranian American Medical Association, 1998
- ”Teacher, Inspiration, Friend” presented by former Chief Residents, June 1999
-Lifetime Achievement Award, Virginia Chapter, American Academy of Pediatrics, 2000
-Samuel P. Asper Award in International Medical Education
Presented by Johns Hopkins University, June 2001

-31 March 2003/ Honorary Doctor of Science Degree / David & Elkins college

روانشاد دکتر محسن ضیائی که از نوابغ پزشکی جهان بود در سال های پربار خدمت خود منشا خدمات استثنائی و ماندگار در ایران و آمریکا بود.
توجه به اهمیت خدمات بهداشتی اولیه )Primary Health Care(، پزشکی جامعه نگر )Community pediatrics(، ضرورت گسترش 
)Global health care( و اشاعه تفکر ارائه خدمات بهداشتی به اطفال به صورت همه جانبه )Ambulatory pediatrics( خدمات سرپایی
که همه موارد فوق اکنون مورد توجه کارشناسان و سیاست گزاران بهداشتی است، از خدمات ماندگار او در طب اطفال محسوب می شود.

او که از هوش سرشــار و اســتثنائی برخوردار بود دوره چهار ســاله کالج را در آمریکا در مدت دو سال طی و بالفاصله تحصیالت پزشکی 
خود را در دانشگاه جانز هاپکینز شروع و با موفقیت طی کرد و دوره های تخصص و عفونی اطفال را در دانشگاه هاروارد به پایان رساند.

او در سن 29 سالگی با اندوخته علمی فراوان و اشتیاق خدمت به ملت ایران، به شیراز برگشت و به علت ارتباطات قوی با اعضاء هیأت علمی 
دانشگاه های John Hopkins و Harvard توانست بهترین اساتید رشته های مختلف پزشکی را به دانشگاه شیراز جذب به طوری که 
زمان کوتاهی دانشــگاه شــیراز در زمره قوی ترین دانشکده های پزشکی دنیا قرار گرفت. ایشان پس از 6 سال خدمت در دانشگاه شیراز به 

آمریکا بازگشت و به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه John Hopkins مشغول خدمت شد.
 ،)Ambulatory pediatrics( در طی خدمت در دانشگاه خدمات ابداعی و استثنائی از او ثبت شده که مهمترین آن توجه به توسعه خدمات سرپائی

ابداع اهمیت توجه همه جانبه و جهانی به ارائه خدمات پزشکی در اطفال و اهمیت توسعه خدمات پیشگیری قابل ذکر است. 
دکتر ضیائی در ســفر دوم به ایران )اواســط دهه 1340( مجدداً کار خود را در شــیراز شروع و با توسعه خدمات جامعه نگر، ارائه خدمات 
درمانی و بهداشــتی در مناطق محروم استان و تاسیس موسسه آموزشی از ابتدائی تا پایان دبیرستان )وابسته به دانشگاه شیراز( همچنان 
در رونق و افزایش توان علمی دانشــگاه شــیراز می کوشید. تا اینکه به تناوب به ریاست دانشگاه مشهد و ریاست دانشکده پزشکی تهران و 
باالخره ریاســت بخش پزشکی سازمان شاهنشاهی، خدمات اجتماعی منصوب شد و در هرکدام از مناصب فوق منشا خدمات ارزنده ای به 
اعتالء علم پزشــکی به خصوص طب اطفال گردید. در 9 ســال آخر حضور ایشان در تهران اینجانب ابتدا افتخار شاگردی و سپس شانس 

همکاری با ایشان نصیبم شد. لذا خالصه ای از خدمات نامبرده در این دوران را یادآوری می نمایم. 
بیمارستان شهدای تجریش تا سال 1350 زیرمجموعه ای از بیمارستان سینا و عمدتاً یک واحد جراحی بود. پس از تفویض مسئولیت به 
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روانشاد مرحوم دکتر ضیائی این بیمارستان آموزشی شد و تمام رشته های پزشکی در آن به صورت فعال دایر گردید. 
مســئولیت بخش های مختلف به اســاتید صاحب نام عالقمند و با تجربه پزشکی ســپرده شد به طوری که ظرف مدت کوتاهی به یکی از 
مراکز مجهز آموزشــی پزشکی ایران تبدیل گردید و با برقراری ارتباط علمی با دانشگاه John Hopkins پیوسته اعضاء هیأت علمی دو 

طرف و سایر رده های پزشکی مثل دانشجو- انترن و رزیدنت بین دو موسسه در تمام رشته های پزشکی در رفت و آمد بودند. 
همزمان با کسب بهترین کیفیت علمی و آموزشی در بیمارستان، خدمات جامعه نگر و ارائه خدمات پزشکی به مناطق محروم از دید ایشان 
دور نماند. در آن زمان در ســال های 1350 تا 1356 دو شــبکه کارآمد خدمات بهداشتی اولیه یکی در استان لرستان و یکی در شمیرانات 
دایر و به بهترین شکل ممکن اداره می شد. همزمان با تأسیس دانشکده علوم تندرستی تالش و کوشش جدی و عملی برای تربیت نیروهای 
بهداشتی کارآمد برای ارائه خدمات بهداشتی اولیه )P.H.C( به مردم در سراسر کشور به عمل آمد و این دانشکده تا سال 1357 به طور 
فعال مشغول به کار بود. ایشان در سال 1356 به آمریکا رفتند و بقیه خدمات علمی و آموزشی خود را در دانشگاه های راچستر نیویورک، 

جرج تاون و هاپکینز ادامه دادند. 
آخرین خدمت ماندگار ایشــان در آمریکا تبدیل بخش کوچک اطفال بیمارســتان Fair fax  به یک مرکز پزشــکی بزرگ برای اطفال با 
180 تخت در کنار بخش زنان و مامایی بیمارســتان Fair fax و عملی نمودن این تفکر که خدمت به کودکان جدا از خدمت به مادران 
نیست و نام این واحد جدید به Inova children hospital  تبدیل گردید. به همین مناسبت واشنگتن پست خبر وفات ایشان را طی 
مقاله ای با عنوان Mohsen Ziai Pediatrics pathfinder  در تاریخ 18 آوریل 2013 منتشر نمود و در طی آن به خدمات استثنایی 
و ارزنده او به کودکان اشــاره نمود و بیمارســتان Inova  نیز کنفرانس علمی سال 2013 خود را به نام او برگزار خواهد کرد و در رابطه با 

فوت ایشان مقاله ارزنده ای منتشر نموده است.
روانشــاد اســتاد دکتر ضیائی در زندگی پربار علمی خود در آمریکا به علت نفوذ و مقام علمی فوق العاده ای که داشت ملجاء و امید پزشکان 
ایرانی که قصد ادامه تحصیل پزشکی در آمریکا را داشتند بود. بالاستثناء به همه کمک می کردند و معرفی نامه های ایشان در همه دانشگاه های 

آمریکا مورد قبول بود. 
او در طی خدمات آموزشی خود در آمریکا موفق به دریافت تقدیرنامه های متعدد شد و چندین بار به عنوان استاد نمونه دانشگاه های محل خدمت 
خود منتخب شد. دانشگاه John Hopkins سال ها قبل به طور استثنائی و کم سابقه پنجاهمین سال ورود ایشان را به دانشگاه جشن گرفت. 

او در طی خدمات خود به آنچنان شهرت و افتخاری دست یافت که در مراسم بازنشستگی ایشان اکثر بزرگان و اساتید طب اطفال آمریکا 
حضور داشــتند و پزشکان ایرانی مقیم آمریکا با ارســال هدایای باارزشی به بیمارستان Fairfax آخرین محل خدمت او مراتب سپاس و 
قدردانی خودشان را ابراز نمودند. او سال های آخر زندگی را در منزل تحت توجهات همسری مهربان و با لیاقت و فرزندانی دانا و صمیمی 

گذراند و در تاریخ 7 فروردین 1392 در سن 85 سالگی با آرامش خاطر به خالق یکتا پیوست. 
آگهی های فوت ایشــان را عالوه بر خانواده و دوســتان فراوانش آکادمی طب اطفال آمریکا، دانشگاه John Hopkins و روزنامه واشنگتن 
پســت و بیمارستان اطفال Inova هرکدام با اظهار تأســف فراوان و ذکر خدمات استثنائی ایشان به جامعه اطفال دنیا منتشر کردند و با 
عباراتی از خدمات ایشان یاد نمودند که استثنائی و بسیار غرور آفرین است. رئیس دانشگاه John Hopkins نوشت که ما به خود می بالیم 
که چنین شخصیت بزرگی را به دنیا تحویل داده ایم. در مراسم یادبودهای ایشان آنچه بر امتیازات علمی ایشان غلبه می کرد ذکر خصایص 
واالی اخالقی، خداشناســی، وطن پرستی، بزرگواری، وسعت دید و خدمات استثنائی و ماندگار او به آموزش پزشکی در دنیا بوده است. او 

بنده شایسته خدا بود. نامش در تاریخ پزشکی اطفال برای همیشه باقی خواهد ماند. روح و روانش شاد باد.
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از شمار دو چشم یک تن کم                      از شمار خرد هزاران بیش
خانواده محترم دکتر پروانه وثوق

خانواده بزرگ و محترم بیمارستان محک
گروه محترم کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران

جامعه پزشکی اطفال کشور

   درگذشت استاد دکتر پروانه وثوق ضایعه ای جبران ناپذیر برای پزشکان متخصص اطفال و ملت ایران است.

خصوصیات اســتثنائی علمی، اخالقی و رفتاری ایشــان زبانزد خاص و عام بود. در کســوت اســتادی دانشــگاه آن چنان درخشیدند که 

مایه افتخار و اعتبار دانشــگاه شدند. هرکدام از شــاگردان ایشان در سراسر کشور منشاء خیر و برکت بوده و مشغول ارائه بهترین خدمات 

تخصصی به مردم هستند. 

در کســوت پزشــک، نمونه بارزی از آمیختگی علم و اخالق، وطن پرستی و مردم داری بودند. آنچه از وجود ایشان در ذهن همکاران نقش 

بسته، صالبت، آرامش، صبوری، پرکاری و کم ادعائی است. ایشان نمونه عینی »درخت هرچه پربارتر، افتاده تر است« بودند. پاداش نیکی های 

ایشــان تداوم لطف خداوندی است که همزمان با ارائه خدمات دانشگاهی، موسسه خیریه عظیمی برای حمایت از کودکان سرطانی بنیان 

نهادند تا مکان امنی برای نیازمندان و عرصه وســیعی برای خدمتگزاران باشــد. همچنین خدمت در این سازمان خیریه اوراق زرین کتاب 

زندگی وی را درخشان تر و پربارتر نموده و آنچه در رویا برای حمایت از کودکان سرطانی در سر داشتند را جامه عمل پوشاندند.

انجمن پزشــکان کودکان ایران که ســال ها افتخار همکاری با ایشان را به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن داشته، خود را در این غم بزرگ 

شریک می داند.

                                                                                                           » انجمن پزشکان کودکان ایران« 

بسمه تعالی
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مقاله برتر متخب در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان سال 92
تعیین ارتباط سطح سرمي ویتامین دي ]D (OH)25 [ با ایجاد و شدت پنوموني در کودکان 3 ماه تا 5 سال بستري 

در مرکز آموزشي درماني 17 شهریور رشت

دکتر هومان هاشمیان1 

دکتر رباب مهرزاد2 
دکتر آبتین حیـدر زاده3

چکیده

مقدمه: پنومونی از علل اصلی ناتوانی و مرگ و میر کودکان سراسر 

دنیاست. برخی مطالعات گزارش کرده اند که  کمبود ویتامین دی با 

افزایش بروز بیماری های تنفسی تحتانی نیازمند بستری همراه است. 

هدف: با توجه به وضعیت اقلیمی اســتان گیــالن )ابر و بارندگی 

مکرر(، این مطالعه برای تعیین ارتباط ســطح سرمی ویتامین دی 

با ایجاد و شدت پنومونی در کودکان مبتال به پنومونی بستری در 

مرکز آموزشی درمانی 17شهریور رشت انجام شد.

مواد و روش ها: در یک مطالعه مورد شاهدی، 40 کودک 3 ماه تا 5 

سال مبتال به پنومونی بستری در مرکز آموزشی درمانی17 شهریور 

رشت و40 کودک از مراجعین سرپایی سالم در همان رده سنی، به 

عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. سطح سرمی ویتامین دی در 

هر دو گروه اندازه گیری شده و با هم مقایسه شد. در گروه مبتال به 

پنومونی نیز سطح ویتامین دی در گروه پنومونی خفیف تا متوسط 

با پنومونی شدید مقایسه گردید.

نتایــج: دراین مطالعــه 40 کودک 3 مــاه تا 5 ســال مبتال به 

پنومونی )19 پســر و21 دختر ( و 40 کودک سالم در همان رده 

ســنی )22 پسر و 18 دختر( در نظر گرفته شده و سطح ویتامین 

دی در دو گروه اندازه گیری شد. میانگین سطح سرمي ویتامین دي 

در گروه کنتــرل 30/45 نانوگرم در میلي لیتــر و در گروه مبتال 

بــه پنوموني 26/16 نانوگــرم در میلي لیتر بود. میانگین ســطح 

ســرمي ویتامین دي در کودکان مبتال بــه پنوموني کمتر از گروه 

کنترل مي باشد اما این تفاوت از لحاظ آماري در سطح خطاي 5% و با 

اطمینــان 95% معني دار نیســت )p value =0/218(. میانگین 

سطح ویتامین دی در کودکان مبتال به پنومونی خفیف تا متوسط 

)25/43 نانوگرم در میلی لیتر( تفــاوت آماری معنی داری با گروه 

پنومونی شــدید )30/26نانوگرم در میلی لیتر( نداشت )0/481 = 

.)p value

نتیجه گیری: در این مطالعه ارتباط مشــخصی بین ســطح سرمی 

ویتامین دی و ایجاد یا شدت پنومونی مشاهده نشد، هر چند شیوع 

باالی کمبود ویتامین دی در کودکان سالم گروه کنترل را باید در 

نظر گرفت.

کلید واژه ها: پنومونی، سطح سرمی ویتامین دی، کودک 

مقدمه

پنوموني التهاب پارانشــیم ریه ها مي باشــد که یکی از علل اصلی 

ناتواني و مرگ و میر کودکان در تمام دنیاست و در کنار اسهال، از 

علل شایع مرگ کودکان در کشورهاي در حال توسعه مي باشد. در 

دنیا تقریباً 158 میلیون مورد پنوموني در ســال رخ مي دهد که از 

این میزان حدود 154 میلیون مورد در کشورهاي در حال توسعه 

مي باشد. پنوموني علت 29% کل مرگ ها را در کودکان زیر 5 سال 

سراسر دنیا تشکیل مي دهد )1(.

اکثر موارد پنوموني توســط میکروارگانیســم ها ایجاد مي شــود 

1.  فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان، استادیار گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن.
2.  دستیار کودکان، گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن.

3.  متخصص پزشکی اجتماعی، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن.
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ولي تعدادي عوامل غیرعفوني شــامل آسپیراســیون مواد غذایي 

یا اســید معده، اجســام خارجــي، هیدروکربن هــا، واکنش هاي 

افزایش حساسیتي و پنومونیت ناشــي از داروها یا رادیاسیون نیز 

دخیل مي باشــند. تعیین علت پنوموني در یک فرد اغلب دشــوار 

اســت چون کشــت مســتقیم بافت ریه، اقدامي تهاجمي است و 

بــه ندرت انجام مي گیرد. پنوموکک شــایع ترین پاتوژن باکتریال 

در کودکان بین ســنین 3 هفته تا 4 ســال اســت، در حالي که 

مایکوپالســما پنومونیه و کالمیدیا پنومونیه از پاتوژن هاي شایع 

در کودکان باالي 5 ســال مي باشد. ویروس ها علت اصلي عفونت 

سیستم تنفسي تحتاني در کودکان زیر 5 سال مي باشند )1(.

ســطح ناکافي ویتامیــن دي در بند ناف بــا افزایش خطر عفونت 

تنفسي تا سن 3 ماهگي و ویزینگ اوایل کودکي همراه است )2(. 

شــیوع برونشیولیت بسیار شــدید در افراد با کمبود ویتامین دي، 

افزایش مي یابد )3(. ســطح ســرمي ناکافــي ویتامین دي، خطر 

بیماري هاي آلرژیک و آتوپیک را نیز افزایش مي دهد )4(.

مطالعات طي 20 ســال گذشــته، ارتباط بین کاهش سطح سرمي 

ویتامین دي و افزایش بروز و شدت عفونت سل را نشان داده اند )5(. 

متابولیسم ویتامین دي منجر به فعال شدن ماکروفاژها شده و رشد 

داخل سلولي مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را محدود مي کند )5(.

Banajeh  چنیــن گزارش نمــوده که در بیماران بــا پنوموني 

شدید، کمبود ویتامین دي قویاً با کاهش نوتروفیل های در گردش 

و هایپوکسي )اشــباع اکســیژن کمتر از 88%( مرتبط است )6(. 

در برخــی مطالعات همراهی کمبود ویتامیــن دي با افزایش بروز 

بیماري هاي سیســتم تنفســي تحتاني نیازمند بستري )پنومونی 

شدید( نشــان داده شــده اســت )7(. پاتوفیزیولوژي این مسئله 

ممکن اســت نقــش ویتامین دي در فعال کردن سیســتم ایمني 

ذاتي باشــد. سیستم ایمني ذاتي به طور اختصاصي کاتلی سیدین 

)یک پپتید اندوژن ضد میکروبی که جاذب شــیمیایی منوسیت ها 

و نوتروفیل ها می باشــد( را فعال مي کند و به پیشگیري از عفونت 

باکتریال و ویروســي کمــک مي کند )8(. اوج بــروز عفونت هاي 

ویروسي به خصوص در جمعیت کودکان در زمستان مي باشد که 
سنتز پوستي ویتامین دي مختل مي شود )5(. 

با توجه به اهمیت و شیوع پنوموني در کودکان زیر 5 سال و مطرح 
بودن نقش کمبود ســطح ســرمي ویتامین دي در ایجاد یا تشدید 
آن، عطــف به اینکه کمبود ویتامین دي معضل جدي و شــایع به 
خصوص در کشــورهاي در حال توسعه و احتماالً کشور ماست، به 
خصوص مناطق ابري و مه آلود که کمبود ویتامین دي شــایع تر 
اســت )9(. به مانند اســتان گیالن، بر آن شدیم تا طي مطالعه اي 
از نوع مورد شــاهدي، سطح ســرمي ویتامین دي را در کودکان 3 
ماه تا 5 ســال بستري در مرکز آموزشي درماني 17 شهریور رشت 
به علت پنوموني و همچنین در گروه کنترل )کودکان ســالمي که 

ســرپایي تحت آزمایش های کنترل سالمت قرار مي گیرند( تعیین 

کنیم تا در صورت وجود رابطه بین ســطح ســرمي ویتامین دي با 

ایجاد و یا شــدت پنوموني کودکان، طــرح توصیه ها و برنامه هاي 

آموزشي اجرایي کشوري جهت مصرف دقیق تر مکمل ویتامین دي 

در شیرخواران و خانم هاي باردار مورد توجه قرار گرفته و همچنین 

مطالعــات بعدي در همین زمینه به صــورت کوهورت یا در مورد 

نقش تجویز ویتامین دي در درمان کودکان مبتال به پنوموني انجام 

پذیرد.

مواد و روش ها

بررســي حاضر یک مطالعه مورد شاهدي بوده که طی آن کودکان 

3 ماه تا 5 سال ای که به علت پنوموني ]تب، سرفه، رال، مشاهده 

تراکم ریه در گرافي قفســه ســینه )1([ در مرکز آموزشي درماني 

17 شــهریور رشت بستري شده بودند، به شیوه نمونه گیری آسان 

وارد مطالعه شــدند. همچنیــن یک گروه کنترل کــه مراجعین 

ســرپایي سالم بودند، انتخاب و سطح سرمي ویتامین دي در آن ها 

اندازه گیري شد. با توجه به دو گروه مورد مطالعه پنوموني خفیف 

تا متوسط و پنوموني شدید و دو رده سني در هر گروه، کل حجم 

نمونه با محاســبه فرمول زیر و براســاس مقاالت 10 و 11 منابع، 

تعداد 40 نفر به دســت آمد. 40 نفر نیز به عنوان گروه کنترل در 

نظر گرفته شدند.

13

خبــرنـامـه/ سـال دهم/ شـماره سی و چهارم/ بهار1392



                                          

تعداد نمونه در هر رده سنی
 
                                           

  α= 0/ 01     μ = میانگین ســطح سرمي ویتامین دي

β= 0/1         δ =انحراف معیار ســطح ویتامین دي

شــرح حال دقیق شــامل بیماري زمینه اي، ســابقه آسم، سابقه 

بیمارهــاي قلبي ریوي مزمن، ریفالکــس معده به مري و ریکتز، 

از جمعیت مورد مطالعه گرفته شــد و مبتالیان به موارد فوق، از 

مطالعه خارج شدند. معاینه فیزیکي نیز انجام شده و تعداد تنفس 

در دقیقه )در حالي که کودک آرام و بدون گریه بود( شمارش شد. 

قفسه ســینه از نظر وجود درون کشیدگی موقع تنفس مشاهده 

شــد. درجه حرارت زیر بغلي با دماسنج جیوه اي استاندارد انجام 

و دماي بیش از 38 درجه سلسیوس تب محسوب می شد. درجه 

اشباع اکســیژن در هواي اتاق با پالس اکسي متري ثبت شده و 

اشــباع اکســیژن کمتر از 95% در هواي اتاق، هیپوکسي در نظر 

گرفته شــد. قد و وزن کودک اندازه گیــري و در صورت اختالل 

رشد )قد و وزن نسبت به سن کمتر از صدک 3( از مطالعه خارج 

شدند. از همه کودکان تحت مطالعه، یک رادیوگرافي قفسه سینه 

به عمل آمد.

سطح هوشیاري، تب، تعداد تنفس، وجود یا عدم سیانوز و سطح 

اشباع اکســیژن، ثبت و براساس آن بیماران به دو گروه پنوموني 

خفیف تا متوســط و پنوموني شدید تقســیم شدند. مواردي که 

دیســترس تنفسي واضح داشــته، بدحال بودند، نیاز به اکسیژن 

مداوم، بروز سیانوز یا عوارض پنوموني )آمپیم، افیوژن(، در گروه 

پنوموني شدید قرار گرفتند.

اطالعات الزم شــامل ســن، جنس و شــدت پنوموني )خفیف تا 

متوســط یا شدید( در پرســش نامه ثبت شــد. عالوه بر درمان 

معمول و اســتاندارد پنوموني و اقدامات حمایتي الزم بر حســب 

مورد، سطح ســرمي ویتامین دي، پس از اخذ رضایت از والدین 

اندازه گیري شــد. نمونه کسب شده ســریعاً به آزمایشگاه مرجع 

واحد، ارســال شد. ســطح 32 نانوگرم در میلي لیتر ) معادل 80 

نانومــول در لیتــر( و بیشــتر » طبیعي« و مقادیــر کمتر از آن 

»کمبود ویتامین دي« در نظر گرفته شد )10(.

میانگین ســطح سرمي ویتامین دي در گروه مبتال به پنوموني با 

گروه کنترل با اســتفاده از آزمون t-test مقایســه شد. میانگین 

ســطح ســرمي ویتامین دي در گروه کنترل با کودکان مبتال به 

پنوموني بر حســب جنس مقایســه و با استفاده از آزمون آماري 

Chi square بررسي شــد. بر حسب رده سني، میانگین سطح 

ســرمي ویتامیــن دي در دو رده ســني 24- 3 مــاه و 60- 24 

مــاه در گروه کنتــرل و مبتال به پنوموني و همچنین بر حســب 

شدت پنوموني مقایسه و اســتفاده از آزمون t-test تحلیل شد. 

توزیــع فراواني وضعیت ویتامین دي )کمبود یا طبیعي( در گروه 

مبتــال به پنوموني با گــروه کنترل با اســتفاده از آزمون آماري 

Chi square بررسي شــد. توزیع فراواني وضعیت ویتامین دي 

)کمبــود یا طبیعي( در مبتالیان به پنوموني در دو گروه پنوموني 

خفیــف تا متوســط و پنوموني شــدید، بــا اســتفاده از آزمون 

آماري Chi square بررسي شد.

از والدین کودکاني که وارد مطالعه شــدند، پس از توضیح کافي 

شــفاهي، رضایت کتبي اخذ شده و هیچ گونه اجباري در مطالعه 

نبــوده و تمام درمان هاي الزم جهت ایشــان طبق روال علمي و 

جاري انجام گردید. مشــخصات تمام بیماران محرمانه نگهداري 

شــده و به کودکانی که کمبود ویتامین دی داشتند، ویتامین دی 

تجویز گردید.

نتایج

در این تحقیق 40 مورد بیمار مبتال به پنوموني در محدوده سنی 

3 ماه تا 5 ســال ) 19 پســر و 21 دختر( و 40 مورد به عنوان 

گروه کنترل )22 پســر و 18 دختر( در همان محدوده سنی وارد 

مطالعه شــدند. توزیع فراواني مشخصات دموگرافیک کودکان در 

دو گروه مورد مطالعه در جدول 1 نشان داده شده است. 
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گروه یا ردهمتغیر
جمعمبتال به پنومونیسالم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

جنسیت
22551947/54151/2پسر
18452152/53948/8دختر

401004010080100جمع

2420503177/55163/8-3 ماهرده سنی )ماه(
602050922/52936/2-24 ماه

401004010080100جمع
17/96 ± 16/1117/92 ± 30/72انحراف معیار ± میانگینسن )ماه(

میانگین ســطح ســرمي ویتامیــن دي در گروه کنتــرل 30/45  
نانوگرم در میلي لیتــر و در گروه مبتال به پنوموني 26/16 نانوگرم 
در میلي لیتر بود. میانگین ســطح ســرمي ویتامین دي در کودکان 
مبتــال به پنوموني کمتر از گروه کنترل مي باشــد اما این تفاوت از 
لحاظ آماري در ســطح خطاي 5% و با اطمینــان 95% معني دار 

.)p value =0/218( نیست
در گــروه کنترل 23 کودک کمبود ویتامین دي )ســطح ســرمي 
کمتــر از 32 نانوگــرم در میلي لیتــر( و 17 مــورد ویتامین دي 
طبیعي )سطح ســرمي 32 نانوگرم در میلي متر و بیشتر( داشتند. 
در گــروه مبتال بــه پنوموني 27 مورد کمبــود ویتامین دي و 13 
مورد ســطح طبیعی طبیعي ویتامین دي داشــتند. پس از بررسي 
داده ها و با استفاده از آزمون آماري Chi square مشخص گردید 
که بین وضعیت ســطح ســرمي ویتامین دي )کمبــود یا طبیعي( 
در کودکان مبتال به پنوموني و گــروه کنترل مورد مطالعه ارتباط 

.)p value =0/624( آماري معني داري دیده نمي شود
در گــروه مبتال به پنومونــي خفیف تا متوســط 24 مورد کمبود 
ویتامیــن دي  و 10 مورد ویتامین دي طبیعي داشــتند. در گروه 
مبتال به پنوموني شدید 3 مورد کمبود ویتامین دي  و 3 مورد نیز 
ویتامین دي طبیعي داشــتند. پس از بررسي داده ها و با استفاده از 
آزمون آماري Chi square مشــخص گردید که وضعیت ســطح 
ســرمي ویتامین دي در کودکان بستري به علت پنوموني با شدت 

 .)p value = 0/37( پنوموني ارتباط آماري معني داري ندارد

میانگین سطح ســرمي ویتامین دي در کودکان پسر گروه کنترل 
29/69  نانوگرم در میلي لیتر و در کودکان پســر مبتال به پنوموني 
29/34 نانوگرم در میلي لیتر بود. میانگین ســطح سرمي کودکان 
دختر گروه کنترل 31/38  نانوگرم در میلي لیتر و در کودکان دختر 
مبتال به پنوموني 23/28 نانوگرم در میلي لیتر بود. با استفاده از آزمون 
t- test مشخص گردید که تفاوت آماري معني داري بین میانگین 

ســطح سرمي ویتامین دي کودکان پسر در گروه مبتال به پنوموني 
 .)p value = 0/945( و گروه کنترل مورد مطالعه دیده نمي شود
همچنین تفاوت آماري معني داري بین میانگین ســطح ســرمي 
ویتامیــن دي در کــودکان دختر گروه مبتال بــه پنوموني و گروه 

.)p value = 0/108( کنترل مورد مطالعه دیده نمي شود
میانگین سطح ســرمي ویتامین دي در کودکان مبتال به پنوموني 
در جنس پســر )29/34 نانوگرم در میلي لیتــر( کمتر از میانگین 
سطح ســرمي ویتامین دي در جنس پسر در گروه کنترل )29/69 
نانوگرم در میلي لیتر( مي باشــد، اما این تفاوت با استفاده از آزمون 
t-test در ســطح خطاي 5% و با اطمینان 95% معني دار نیســت. 

)p value =0/945(
میانگین سطح سرمي ویتامین دي در کودکان مبتال به پنوموني در 
جنس دختر )23/28 نانوگرم در میلي لیتر( کمتر از میانگین سطح 
ســرمي ویتامین دي کودکان گروه کنترل در جنس دختر )31/38 
نانوگرم در میلي لیتر( مي باشــد، اما این تفاوت با استفاده از آزمون 
t-test در ســطح خطاي 5% و با اطمینان 95% معني دار نیســت. 

جدول شــماره 1( توزیع فراواني مشخصات دموگرافیک کودکان در دو گروه مورد مطالعه
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.)p value = 0/108(
 میانگین سطح سرمي ویتامین دي در رده سني 24- 3 ماه گروه مبتال 
به پنوموني )29/72 نانوگرم در میلي لیتر( کمتر از گروه کنترل در 
همان رده سني )38/86 نانوگرم در میلي لیتر( مي باشد. با استفاده 
از آزمــون t-test تفاوت آماري معني داري بین میانگین ســطح 
سرمي ویتامین دي کودکان 24- 3 ماه در گروه مبتال به پنوموني 

.)p value =0/051( و گروه کنترل مورد مطالعه دیده نمي شود
میانگین ســطح ســرمي ویتامین دي در رده ســني 60- 24 ماه 
در گروه مبتال به پنومونــي )13/9 نانوگرم در میلي لیتر( کمتر از 
گــروه کنترل در همان رده ســني )22/05 نانوگرم در میلي لیتر( 
مي باشــد که این تفاوت آماري در سطح خطاي 5% و با اطمینان 
95% معني دار مي باشــد )p value = 0/015(. به نمودار 1 توجه 

فرمایید.

نمودار شــماره 1: مقایسه میانگین سطح سرمی ویتامین D در دو گروه کودکان 

بستری مبتال به پنومونی و کودکان سالم مورد مطالعه به تفکیک رده های سنی

میانگین سطح سرمي ویتامین دي در گروه مبتال به پنوموني خفیف 
تا متوســط 25/43 نانوگرم در میلي لیتر و میانگین سطح سرمي 
ویتامیــن دي در گروه مبتال به پنوموني شــدید 30/26 نانوگرم در 
میلي لیتر بود. با اســتفاده از آزمون t-test مشخص گردید تفاوت 
آمــاري معني داري بین میانگین ســطح ســرمي ویتامین دي در 
کودکان مبتال به پنوموني بر حسب شدت پنوموني دیده نمي شود 

.)p value = 0/481(
میانگین ســطح ســرمي ویتامین دي در کودکان پســر مبتال به 
پنومونــي خفیف تا متوســط 27/82 نانوگرم در میلــي لیتر و در 
کودکان پسر مبتال به پنوموني شدید 35/07 نانوگرم در میلي لیتر 
مي باشــد. در کودکان دختر، در گــروه مبتال به پنوموني خفیف تا 

متوسط سطح ســرمي ویتامین دي 23/55 نانوگرم در میلي لیتر و 
در گروه مبتــال به پنوموني شــدید 20/65  نانوگرم در میلي لیتر 
مي باشــد. با اســتفاده از آزمون t-test مشخص گردید که تفاوت 
آماري معني داري بین میانگین سطح سرمي ویتامین دي در کودکان 
 p =0/781( و همچنین در کودکان دختر )p value =0/455( پسر
value( مبتال به پنوموني، بر حسب شدت پنوموني دیده نمي شود.

میانگین سطح ســرمي ویتامین دي در کودکان 24- 3 ماه مبتال 
به پنوموني خفیف تا متوســط 29/59 نانوگــرم در میلي لیتر و در 
مبتالیان پنوموني شــدید همیــن رده ســني 30/56 نانوگرم در 
میلي لیتر مي باشد. با استفاده از آزمون t-test مشخص گردید که 
تفاوت آماري معني داري بین میانگین سطح سرمي ویتامین دي در 
کودکان 24-3 ماهه مبتال به پنوموني، بر حســب شدت پنوموني 
دیده نمي شــود )p value =0/925(. در رده ســني 60 – 24 ماه 
میانگین ســطح ســرمي ویتامین دي در گروه مبتــال به پنوموني 
خفیف تا متوســط 13/9 مي باشد. در این رده سني مورد مبتال به 

پنوموني شدید نداشتیم.
بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه 57/5 درصد گروه کنترل و 67/5 درصد مبتالیان به 
پنوموني کمبود ویتامین دي ) سطح سرمي کمتر از 32 نانوگرم در 
میلي لیتر( داشــتند. این یافته ها نشان مي دهد که احتماالً کمبود 
ویتامین دي مشکل شایعي در کودکان زیر 5 سال منطقه مي باشد 
که به نظر می رســد با ابری بــودن و کم آفتابــی منطقه ارتباط 
تنگاتنگی دارد. در مطالعه ای Kashi و همکاران در ســاری، نشان 
دادند که در آب و هوای مرطوب، مواجهه با آفتاب حتی در تابستان 
نیز کم می باشد )احتماالً به دلیل اینکه مردم به خاطر گرما رطوبت 
باالی هوا از ایستادن در خارج از منزل اجتناب می کنند( و بنابراین 
در این مناطق کمبود ویتامین دی در فصل تابســتان نیز به اندازه 
زمستان شــایع اســت.آن ها همچنین نتیجه گرفتند شیوع باالی 
کمبود ویتامین دی در این منطقه آب و هوایی، می تواند ناشــی از 

هوای ابری در بیشتر مواقع سال در این منطقه باشد )9(.
در این مطالعه، میانگین سطح سرمي ویتامین دي در کودکان مبتال 
به پنوموني تفاوت معني داري با گروه کنترل نداشــت. در مطالعه 

16

خبــرنـامـه/ سـال دهم/ شـماره سی و چهارم/ بهار1392



MC Nally و همکاران نیز میانگین ســطح ویتامین دی مبتالیان 

به بیماری حاد تنفســی تحتانی تفاوت معنی داری با گروه کنترل 
نداشــت )11( ولی در مطالعــه Oduwole و همکاران میانگین 
ویتامیــن دی در گروه مبتال به پنومونی نســبت بــه گروه کنترل 

پایین تر بود )12(.
میانگین سطح ســرمي ویتامین دي در رده ســني 24- 3 ماه در 
گروه مبتال بــه پنوموني )29/72 نانوگرم در میلــي لیتر( کمتر از 
گروه کنتــرل )38/86 نانوگرم در میلي لیتر( بود ولي این تفاوت از 
لحاظ آماري معني دار نبــود. در مطالعه ای که Roth و همکاران 
در بنگالدش انجام داده بودند )13(، ســطح سرمی ویتامین دی در 
کودکان 1 تا18 ماه مبتال به پنومونی نسبت به گروه کنترل به طور 
معنی داری پایین تر بود. این تفاوت احتماالً به علت دریافت مکمل 
ویتامین دی )400 واحد روزانه ( در همه شــیرخواران زیر 24 ماه 
طبق برنامه کشوری می باشــد که باعث سطح سرمی ویتامین دی 
باالتر در این گروه سنی نسبت به گروه سنی 60-24 ماه شده است.
همان طور که مشــاهده شد، در رده ســني 60- 24 ماه میانگین 
سطح سرمي ویتامین دي در گروه مبتال به پنوموني )13/9 نانوگرم 
در میلــي لیتر( کمتر از گروه کنترل )22/05 نانوگرم در میلي لیتر( 
بود و این تفاوت از نظر آماري معني دار بود. یعنی به نظر می رسد در 
این گروه ســنی کمبود سطح ســرمی ویتامین دی با ایجاد و بروز 
بیشتر پنومونی رابطه داشته باشــد. همان طور که Albanna  و 
همــکاران در مطالعه ای در مصر، در کودکان مبتال به پنومونی رده 
ســنی 5-2 سال نشان دادند که سطح سرمی ویتامین دی در گروه 

مبتال به پنومونی نسبت به گروه کنترل پایین تر می باشد )14(.
با توجه به اینکه میانگین ســطح سرمي ویتامین دي در رده سني 
60- 24 مــاه در هر دو گروه مبتال به پنوموني و کنترل، نســبت 
بــه رده ســني 24- 3 ماه پایین تر مي باشــد، مي تــوان به نقش 
مکمل ویتامین دي اشــاره کرد که طبق برنامه کشــوري به همه 
شیرخواران تا 24 ماهگي توصیه شده است. لذا به نظر مي رسد در 
مــورد کودکان باالي 24 ماه که به طور معمول مکمل ویتامین دي 
دریافت نمي کنند و از طرفي کمبود ویتامین دي مشکل شایعي در 
این گروه مي باشد، نیاز به طرح و اجراي برنامه پیشگیري و درمان 
کمبود ویتامین دي در این کودکان دست کم در منطقه ما مي باشد. 

در این مطالعه تفاوت آماري معني داري بین میانگین سطح سرمي 
ویتامین دي کودکان پسر در گروه مبتال به پنوموني )29/34 نانوگرم 
در میلی لیتر( و گــروه کنترل )29/69 نانوگرم در میلی لیتر( دیده 
نمي شود )p value =0/945(. همچنین تفاوت آماري معني داري 
بین میانگین ســطح ســرمي ویتامین دي در کودکان دختر گروه 
مبتــال به پنوموني )23/28 نانوگرم در میلــی لیتر( و گروه کنترل 
 .)p value =0/108( دیده نمي شود )31/38 نانوگرم در میلی لیتر(
به عبارتی میانگین ســطح ســرمی ویتامین دی در کودکان مبتال 
به پنومونی با جنســیت پســر و همچنین جنسیت دختر، کمتر از 
میانگین سطح سرمی ویتامین دی گروه کنترل است، اما این تفاوت 

از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.
طبق یافته های این مطالعه، میانگین سطح سرمی ویتامین دی در 
گروه مبتال به پنومونی خفیف تا متوسط )25/43 نانوگرم در میلی لیتر( 
تفاوت معنی داری با گروه مبتال به پنومونی شدید )30/26( ندارد. 
بنابراین به نظر می رســد میانگین ســطح ویتامین دی در کودکان 
مبتال به پنومونی، ارتباطی با شــدت پنومونی نداشــته باشد. البته 
بــا توجه به تعــداد کم موارد پنومونی شــدید در این مطالعه، این 
یافته بایستی با احتیاط تفسیر شود. در مطالعه Wayse و همکاران 
ســطح ویتامین دی در مبتالیان عفونت حاد شدید تنفسی تحتانی 

کمتر از گروه کنترل بود )15(.
بااســتناد به یافته های فوق، به نظر می رســد کمبود ویتامین دی 
مشــکل شایعی در استان گیالن باشد که این کمبود در رده سنی 
باالی 2 سال بیشــتر به چشم می خورد و هر چند مطالعه در این 
زمینه در ســطح جامعه ضروری است ولی همین یافته خود، توجه 
بیشــتر به وضعیت ویتامیــن دی در این کــودکان و اطمینان از 
دریافت میزان کافی ویتامین دی )مکمل، مواجهه با اشــعه آفتاب( 

را می طلبد.
همچنین با توجه بــه یافته های این مطالعه، احتماالً بین ســطح 
سرمی ویتامین دی و ایجاد پنومونی یا شدت آن رابطه معنی داری 
وجود نــدارد ولی با توجه به تعداد کم بیمــاران مبتال به پنومونی 
شدید در این مطالعه،  بایستی مطالعات بعدی در سطح وسیع تر و 

باحجم نمونه بیشتر انجام گیرد.  
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Determining the role of vitamin D [25(OH) D] deficiency in development and severity of pneumoniae in 
children under 5 years admitted in 17th Shahrivar Training Hospital of Rasht 

Hashemian H, MD. Assistant Professor of Pediatrics, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Guilan 

University of Medical Sciences, Iran

Mehrzad R, MD. Resident of Pediatrics, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical 
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Abstract
Introduction: Pneumonia is the leading cause of morbidity and mortality worldwide. Some studies have 
reported that vitamin D deficiency is associated with an increased incidence of lower respiratory illness 
requiring hospitalization.
Objective: Due to the weather conditions of Guilan province (cloudy and frequent rains), this study was done 
to determine the relationship between serum vitamin D levels and establishment and severity of pneumonia in 
children who were hospitalized with pneumonia.
Materials & Methods: In a case-control study, 40 children aged 3 months to 5 years old admitted to 17 
Shahrivar Hospital of Rasht  with pneumonia and 40 healthy children of the same age as control group were 
studied. Vitamin D levels in both groups were measured and compared. Also, Vitamin D levels in patients with 
mild to moderate pneumonia and severe pneumonia were compared.
Results: In this study, 40 children aged 3 months to 5 years old with pneumonia (19 boys and 21 girls) and 40 
healthy children of the same age (22 boys and 18 girls) were considered and vitamin D levels were measured 
in both groups. Mean serum levels of vitamin D in the control group was 30.45 ng/ml, and in the group 
with pneumonia was 26.16 ng/ml. Mean serum vitamin D levels in children with pneumonia was lower than 
control group, but the difference was not statistically significant (p value= 0.218). The mean vitamin D levels 
in children with mild to moderate pneumonia (25.43 ng/ml) had no significant difference with the severe pneu-
monia group (30.26 ng/ml, p value= 0.481). 
Conclusion: In this study, clear and significant relationship between vitamin D levels and the development or 
severity of pneumonia was not observed, although high prevalence of vitamin D deficiency in healthy children 
(control group) must be considered.
Keywords: Child, Pneumoniae, Vitamin D levels
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جنبه های عملی تغذیه با شیر مادر

دکتر خلیل فریور1

)قسمت چهارم(

تشخیص مشکالت پستان:

برای حل مسئله شــیردهی ناموفق، باید روش شیردهی مشاهده 

شــود )فرم مشاهده شــیردهی ســازمان جهانی بهداشت وانواع 

فرم های دیگر(. برای مثــال اگر مادر در وضعیتی ناراحت و تحت 

فشــار قرار گیرد، پســتان مــادر رگ نمی کنــد )رفلکس جهش 

شیردرست عمل نمی کند( و یا شیرخوار درست پستان را نگرفته 

یا ضعیف مــی مکد. این موارد ســاده اند که درصورت مشــاهده 

شــیردهی می توان آن ها را تشــخیص داده و برطرف نمود. عالوه 

برمشاهده وضعیت دست مادر، روش درآغوش گرفتن یا به پستان 

گذاشتن او نیز باید دیده شود. 

باید دانســت فقط یک وضعیــت صحیح برای شــیردهی  وجود 

نــدارد. درابتــدای زایمان شــاید وضعیــت درازکش بــه پهلو و 

شــیر دادن ارجح باشد که دراین وضعیت شــیرخوار نیز به پهلو 

خوابیده اســت. مادر می تواند با دســت زیرینش شــیرخوار را  به 

فرم گهــواره ای )Cradle( گرفته، او را جلو بیاورد. یک بالشــت 

پشت و یکی بین پاهای مادرکمک می کند تا مادر وضعیت پایداری 

راحفــظ کند. این یکی کمک می کند تــا اگر مادر خوابش برد به 

  Semi inclined جلو غلت نزند. ممکن اســت مادر در وضعیت

قرارگیرد. شــیردهی درحالت نشســته )وضعیت سنتی(، طبیعی 

ترین روش شیردهی است. دراین وضعیت نوزاد در خم بازوی مادر 

به طرف پســتان آورده می شــود. در روش گهواره ای شیرخوار با 

دست مقابل به طرف پستان آورده می شود. درروش زیربازویی باید 

شــیرخوار درست روبروی پستان باشد. سرش توسط دست مادر و 

خودش توســط بازوی مادر حمایت می شود. باید شیرخوار درست 

روبروی پستان قرارگیرد.

مادرانی که خودشــان وضعیت مورد دلخواهشان را انتخاب کردند 

حالــت Semi inclined را برگزیدند. نیــروی ثقل چانه و زبان 

شــیرخوار را به جلو آورده و ســبب بازکردن دهــان برای گرفتن 

پســتان می شــود. بنابراین روش های قابل دوام و مناسبی برای 

جایگزینی خوابیده به پهلو ونشســتن وجــود دارد که می توان با 

اجرای این روش ها شیردهی را شروع کرد.

معرفی همه وضعیت ها درابتدا برای مادرگیج کننده اســت. مادر 

باکمــی تمرین می آموزد کــدام روش بهتر از همه اســت. درک 

مکانیسم مکیدن نوزاد برای شناخت مکیدن ناموثر الزم است.

وقتی که پســتان به شیرخوار ارائه می شود، دهان او به طور وسیع 

باز شده و پستان به داخل دهان او کشیده می شود و زبان به جلو 

می آید. در یک حرکت ریتمیک همچنان که نیپل و آرئول به داخل 

دهان کشــیده می شــود زبان به طرف کام حرکت می کند و نوک 

وآرئول به حالت کشــیده درمی آید.گونه ها با چربی گونه ای شان 

دهان را پرکرده فشارمنفی بیشتر تولید می کنند. زبان درطول نوک 

وآرئول باحرکت موجی، مجاری ذخیره شیر را می دوشد و پستان 

را ثابــت در مکان نگه می دارد. با ورود شــیر رفلکس بلع تحریک 

وایــن حرکت دودی به عقب زبان،حلق ومری می رســد. اگر زبان 

1.  متخصص کودکان، عضو انجمن شیر مادر
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 )Fluttering discordinate( با حرکت ناهماهنگ ولرزشــی

هماهنگ عمل نکند، رفلکس جهش شیرتحریک نمی شود.

اگر مکیدن، بلع و تنفس هماهنگ عمل نکنند شــیربه حلق نوزاد 

می پرد.گاهی بارفلکس قوی جهش شــیر یا اولین جریان شیر این 

حالت دیده می شــود،که قطع وشروع مجدد شیردهی باید آن را 

اصالح کند. اگرشیر به مقدار زیاد وارد دهان نوزاد شود، می توان با 

دوشیدن چندسی سی شیر ابتدایی و ذخیره آن، از به حلق پریدن 

شیرجلوگیری کرد. این حالت طی چندروز آینده برطرف و جریان 

شــیر آهسته می شــود.گاهی اگر مادر مدتی شیر نداده باشد این 

وضعیت دیده می شود. خوابیدن به پشت و شیر دادن نیز می تواند 

برای این حالت مفید باشد.

برای فک عقب رفته، فشارمالیم مادربه عقب فک می تواند کمک کننده 

باشد. شاید الزم باشدکه همیشه مادرپستانش را نگهدارد.

اســتفاده ازنوک الستیکی توســط نوزاد، به دلیل جریان متفاوت 

شــیر، می تواند شــبهه برانگیز باشــد. در این صورت باید زبان او 

جلو خروج مقدار زیاد شــیر ازنوک الســتیکی را بگیرد. همچنین 

نوک الســتیکی می تواند موجب حالت تهــوع وحرکت زبان برای 

بیرون انداختن پستان شود. ســرعت شیر و شکل نوک مصنوعی 

نیز مشکل ساز است.

اگر شیر خوار نتواند نوک و آرئول پستان محتقن را بگیرد، نوک را 

گاز گرفته، ایجاد درد و درنتیجه مهار رفلکس جهش شیر می کند.

در این صورت دوشیدن کمی شیر و نرم کردن آرئول کمک کننده 

خواهد بود.

نکاتی که درمشاهده شیردهی باید موردتوجه قرارگیرد:

1. وضعیت مادر،body language ,tension، و از بالشت برای 

راحتی دست و بازوی مادر و شیرخوار استفاده شود.

2. وضعیت شــیرخوار: اگر شــکم به شــکم با مادر باشــد، دست 

پایینی اش دورقفســه سینه مادر قرارگرفته باشد؛ اگر سرچرخیده 

باشــد نمی تواند به خوبــی بلع کند وگرفتن آرئــول خوب انجام 

نخواهدشــد؛ اگر مادر در وضعیت ســنتی شــیر می دهد باید سر 

شــیرخوار در زاویه آرنج مادر قرار داشــته، به طرف پستان آورده 

شود.

3. وضعیت دســت مادر روی پســتان به نحوی باشــد که مزاحم 

پستان گرفتن شیرخوارنباشد.

4. لب شــیرخوار روی آرئول و حدود 3/7-2/5سانتی متر از قاعده 

نیپل پستان را بپوشاند.

5. لب ها )Flangedبه بیرون برگشــته وروی پســتان قرارگیرد( 

ولب تحتانی به داخل چرخیده نشده باشد.

6. توجه بــه رخدادهای فعلی وحقیقــی )Actual( درمورد ارائه 

پستان، وکمک به شیرخوار که پستان راخوب بگیرد.

7. پاسخ به تحریک لب تحتانی به طوری که دهان را وسیع بازکند.

8. مشاهده حرکت عضله ماضغه درخالل مکیدن وشنیدن صدای 

بلع.

9. باپیشرفت تغذیه بایدنسبت مکیدن به بلع یک به یک باشد.

10. مادر راحت و بدون درد باشد.

احتقان پستان:

بهترین درمان برای احتقان پســتان پیشــگیری اســت. با تکرار 

زایمان، ابتال به احتقان کمتر است چون مادر زودتر به شیر می آید. 

پس اول زاها بیشــتر دچار این حالت می شــوند. احتقان می تواند 

از خفیف تا شدید واز شــکل زنگوله ای تا اشکال مختلف باشد.در 

اول زاها در ســاعت، 108 و درچند زاها در ســاعت، 100 زایمان 

اتفــاق می افتد و از طرفی ســریع تر برطرف می شــود. به دلیل 

زمان بروز احتقان، بیشتر موارد در منزل بروز می کند. احتقان سه 

جزء دارد:1. پرخونی وافزایش واسکوالریتی، 2. تجمع شیرثانوی به 

خروج جفت، 3. ادم ثانوی به تورم و انسداد درناژ لنفاتیک. 

احتقان یــک پدیده فیزیولوژیک اســت و تروما، مصدوم شــدن 

وخونریزی مطرح نیســت. وقتی این پدیده فیزیولوژیک به آرامی 
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طی شــود درد، ناراحتــی و ورم چندانی ندارد. اگر با فشــار ادم 

دیده شــود خارج ازکنترل اســت و مداخله می خواهــد. باید از 

ماســتیت وژینکوماستی افتراق داده شود. احتقان مختصر طبیعی 

اســت. اگرپستان پرنشــود غیرطبیعی اســت وباید بررسی شود. 

احتقان می تواند در آرئول، تنه پستان و یا هر دو قسمت باشد.

احتقان آرئول:

با احتقان آرئول، نوک محو شــده و پستان گرفتن برای شیرخوار 

مشــکل می شــود. اگر نــوزاد فقط نــوک را بمکد، شــدیداً درد 

ایجاد می شــود که دلیل این امر وجود رشته های عصبی زیاد در 

این منطقه از پســتان است. ازطرفی مجاری جمع کننده  شیرهم 

تخلیه نمی شود و شیرخوار مایوس می گردد. درمان شامل کاهش 

احتقان است تا شیرخوار بتواند به طور موثر بمکد و مجاری متسع 

شــده با شیر را تخلیه کند. دوشــیدن مالیم با دست توسط مادر، 

آرئول را نرم می کند. وجود شــیر روی نوک پســتان شــیرخواررا 

تشــویق به گرفتن پستان می کند. Warm soak درست قبل از 

شــیردهی ممکن است دوشیدن دســتی راتسهیل کند. باید همه 

مادران روش دوشیدن دســتی را بدانند. وقتی مادرپستان را ارائه 

می کند، با دو انگشــت آرئول را فشــار  می دهد تا گرفتنش برای 

شیرخوار راحت باشــد و تشویق به گرفتن پستان شود. این روش 

برای هر شیرخواری که تشویق به گرفتن پستان را الزم دارد، مفید 

است )روش قیچی(.

احتقان محیطی یا تنه پستان:

ابتدا عروق افزایش یافته، سپس پستان ها متورم می شوند. در24 

ساعت دوم زایمان، افزایش عروق و احتقان عروقی ایجاد می شود. 

در این مرحله احتقان، اگر شیرخوار کافی مک نمی زند، دوشیدن 

مختصر باید با پمپ انجام شود. ولی اگر بخواهند آنقدر بدوشند که 

احتقان را برطرف کنند، تروما ایجاد می کند. مادر باید از کرســتی 

که بندش نازک و داخلش پالستیک نباشد، استفاده کند تا پستان 

را حمایت کرده و ابتدا در تمام 24 ساعت بپوشد. با احتقان نسبتا 

شدید پری، سفتی، حساس بودن به لمس ایجاد می شود. 

ورم  از اســتخوان چنبر تا قســمت تحتانی قفسه سینه و از وسط 

زیر بغل تا وســط جناغ وسعت دارد. پســتان سفت، تحت فشارو 

گرم اســت. مادردرد تپنده دارد که درهیچ وضعیتی  راحت نیست 

مگر به پشــت وخیلی بی حرکت بخوابد. درمان متمرکز بر راحت 

نگهداشــتن مادر است تا بتواند شیر بدهد و تولید شیر را تحریک 

و شیرخوار را تغذیه کند. استفاده از کرستی که پستان را حمایت 

کند و باال نگهدارد حائز اهمیت اســت. زیربغل دردناک اســت که 

احتماالً به دلیل تحت فشــار بودن لیگمان کوپر اســت. کمپرس 

خنک واســکوالریتی را کاهش و گرما آن را بدتر می کند. ممکن 

اســت بهترین کار دوش گرم و دوشــیدن دســتی هم زمان برای 

تغذیه شــیرخوار باشد. بعضی کمپرس گرم وسرد متناوب را مفید 

می دانند. .  

قبل ازشــیردادن برای تحریک رفلکس جهش شیر و جاری شدن 

شــیر، خم شدن روی لگن پر از آب گرم )Mixing bowl( بهتر 

از دوش آب گرم  است.

بعد از شــیر دادن کمپرس ســرد تورم، ادم، گرما و درد را کاهش 

می دهد. اســتامینوفن و بروفن  ممکن است درد را کمی تسکین 

بدهد و برای شــیردهی نیز ایمن است. اگر اثر نکند کدئین  تجویز 

می شــود که طی60-30 دقیقه در سرم به حداکثر مقدار می رسد.

توصیه می شــود تا 2 ســاعت بعد از مصرف آن مادر شــیر ندهد. 

ممکن اســت داروی خواب الزم باشد. طوری برنامه ریزی شود که 

حداقل دارو به شیر و شیرخوار برسد. اگر درست قبل از شیردهی 

از استامینوفن، بروفن، کدئین یا باربیتورات کوتاه اثر استفاده شود، 

درد ســاکت ولی دارو بعد از نیم ساعت وارد شــیر می شود. باید 

درناژ برقرار شــود در غیر این صورت با آتروفی ســلول های مولد 

شــیر ومیواپیتلیال مواجه شده تولید شیر کاهش خواهد یافت. لذا 

22

خبــرنـامـه/ سـال دهم/ شـماره سی و چهارم/ بهار1392



شــیردهی باید از روی ساعت انجام شــود. چون مکیدن شیرخوار 

موثرترین مکانیسم در تخلیه شیر از پستان مادر است. ممکن است 

شیرخوار نتواند پســتان را بگیرد یا روزهای اول عالقه به خوردن 

مکرر ازپســتان نداشــته باشــد. بنابراین در این صورت دوشیدن 

دستی الزم است. جاری شدن شیر منجر به تسکین درد می شود. 

اگرشیرخوار عالقه ندارد دوشیدن دستی باید انجام شود.

دوشــیدن دســتی: مادر با انگشتانش پســتان را از زیر حمایت و 

شســت را عقب بگــذارد و به طرف آرئول ماســاژ دهد وبه تدریج 

همه قسمت های پســتان را ماساژ دهد. وقتی لوبول های محیطی 

نرم شــدند، آرئول باید دوشــیده شــود تا مجــاری جمع کننده 

شــیرتخلیه شوند. قراردادن شست و ســبابه در لبه آرئول  و فشار 

به عقب و به طرف هم به طور ریتمیک محرک عمل مشــابه فک 

شــیرخوار و درتیجه شــروع کننده  جریان شیر ونرم کردن بافت 

پســتان اســت. این کار را مادر و با  آموزش  یک پرستار مجرب 

انجام می دهد. دراحتقان شدید شیردوش برقی با دوشیدن مالیم 

ممکن است کمک کننده باشد. باید قبل ودر خالل دوشیدن ماساژ 

دیستال پستان انجام شــود. شیردوش دستی فقط به آرئول فشار 

وارد می آورد. اگر همراه با دوشــیدن دستی سگمان های دیستال 

نباشد، فقط اتالف وقت خواهدبود.

درمان با برگ کلم برگ:

برای درمان احتقان شــدید برگ کلم برگ توصیه شده است. در 

اروپا از این درمان برای رفع ورم قوزک پا استفاده شده است. برگ 

تازه کلم رامی کوبند و شــب تا صبح روی قوزک متورم می گذارند 

و می بندند.

برگ کلم خنک شــده طی 2-1ساعت در68% موارد درد ناشی از 

احتقان را برطرف کرده است. احتقان شدید بین روزهای7-3 اتفاق 

افتاده و همراه با پری، قرمزی، سفتی وگرما است. استفاده از برگ 

کلم که از یخچال خارج شده و روی پستان منهای نوک قرارگیرد 

)برای 4 وعده هربار20 دقیقه یا تا زمان پژمرده شدن روی پستان( 

موثر است. همچنین تمرینات برای پستان شامل خم کردن دست 

در محل آرنج و حرکت بازو در عرض قفســه ســینه درحالی که 

دســت ها شــانه را نگاه می کند وآرنج ها به هم می رســند برای 

پیشــگیری از احتقان به کار می رود )10 بار انجام شــود(. گرچه 

احتقان کمتر بوده ولی از لحاظ آماری مهم نبوده است. به هرحال 

درمان احتقان شــدید قابل مالحظه است. آیا خنک بودن برگ ها 

درمان کننده است یا اثر یک ماده شیمیایی است، معلوم نیست. 
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 پیشگیری از ناهنجاری های مادرزادی با روش هاي غربالگري پیش از تولد 

دکتر شهال نوری1
خانم آزیتا نیک روش2

غربالگري روشــي اســت که مي تواند افرادي را که به ظاهر سالم 
هســتند ولي ممکن اســت ازنظر یک بیماري و یا اختالل داراي 
ریسک باالیي باشند، شناسایي کند. در 3-2 درصد نوزادان یکي از 
انواع نقایص ساختماني شناخته شده وجود دارد. در3 درصد موارد 
وجود چنین اختاللي تا 5 سالگي تشخیص داده مي شود و در 8-10 
درصد موارد نیز تا 18سالگي ابتال به یک یا چند مورد از اختالالت 
عملکردي یا تکاملي مشخص مي شود. شایع ترین ناهنجاري ها در 
جنین، ناهنجاري هاي قلبي است و بعد از آن نقایص لوله هاي عصبي 
)Neural Tube Defect-NTD( دومین علت ناهنجاري هاي 

مادرزادي در جنین مي باشد. 
آزمون هاي غربالگري باید کم هزینه و بي خطر باشند و بتوان آن را 
بــرروي تمام افراد جمعیت به کار برد. در هر برنامه غربالگري باید 
حداکثر میزان تشــخیص درکنار حداقل موارد مثبت کاذب وجود 
داشــته باشد. همچنین براي تایید نتایج غربالگري باید یک آزمون 
تشخیصي نیز در دسترس باشــد تا با استفاده از آن بتوان فهمید 
که آیا کساني که تست غربالگري آن ها  مثبت بوده است، حقیقتاً 
مبتال هســتند یا خیر. از طرف دیگر باید راه حلي براي افراد مبتال 

وجود داشته باشد.
موارد لزوم تشخیص پیش از تولد

انجام مشــاوره ژنتیک قبل از ازدواج و مخصوصاً قبل از حامگي در 
مشخص نمودن والدیني که در معرض خطر داشتن فرزندي بیمار 
هســتند، نقش اساسي دارد. در چنین مشاوره هایي لزوم تشخیص 
پیش از تولد به طور دقیق و اختصاصي براي هر خانواده بررســي 
مي شــود. در عین حال از موارد زیر مي توان به عنوان شایع ترین 

موارد لزوم تشخیص پیش از تولد نام برد: 

1. سن باالي مادر: با افزایش سن مادر احتمال گرفتاري جنین به 
اختــالالت کروموزومي افزایش مي یابد. لذا حاملگي در زنان باالي 
35 سال به عنوان یکي از موارد لزوم تشخیص پیش از تولد در نظر 
گرفته مي شــود، 2.  ابتالي فرزند قبلي به اختالالت کروموزومي، 
3.  وجــود بعضي از اختالالت کروموزومــي در والدین، 4. ابتالي 
فرزند قبلي به یک بیماري تک ژني، 5. ســابقه خانوادگي ابتال به 

نقایص لوله عصبي و 6. سابقه سقط مکرر در 3 ماه اول بارداري
تشخیص قبل ازتولد نقایص لوله هاي عصبي 

نقایص باز لوله هاي عصبي شــامل اســپاینا بیفیدا، مننگوســل، 
میلومننگوســل، آننســفالی و ســایر اختالالت نادر پیوســتگي 
مهره ها هســتند. این نقــص در 2-1/4 مورد از هر1000 حاملگي 
رخ مي دهد و از نظر شــیوع، بعــد از ناهنجاري هاي قلبي در رتبه 
دوم شایع ترین ناهنجاري هاي مادرزادي قرار دارد. درحاملگي هاي 
همراه با NTD میزان آلفا فیتوپروتئین )AFP( درســرم مادر و 
 MOM2 کمتر از AFP مایع آمنیون افزایش مي یابد. اگر میزان
باشــد، نتیجه غربالگري طبیعي اســت و اگر میزان آن مساوي یا 

باالي MOM2 باشد بایستي بررسي الزم انجام گیرد.
 American College of( انجمــن زنــان و مامایــي آمریــکا
Obstetrics and Gynecology-ACOG( توصیــه کــرده 

اســت که در تمام زنان غربالگري AFPدر سه ماهه دوم حاملگي 
انجام شود. سنجشAFP بخشــي از غربالگري چند مارکرسرمي 
اســت و عموماً بین هفته هاي 20- 17 انجام مي شــود. در زناني 
که دچــار افزایش غیرطبیعي میزان AFP ســرم شــده اند باید 
مشاوره ژنتیک و یک آزمون تشخیصي مانند بررسي سونوگرافیک 
تخصصي و آمنیوســنتز انجام شود. ســونوگرافي مي تواند به طور 

1.  متخصص کودکان، گروه سالمت خانواده وجمعیت معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان 
224.  کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان
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یقیق ســه علت شایع افزایش AFP )برآوردکمتر از حد حاملگي، 
حاملگي چند قلویي و مرگ جنین( را رد کند.

 AFP  عالوه بــر نقایص لوله هاي عصبي عوامل متعددي برمیزان
سرم مادر تأثیر مي گذارند: 

1. وزن مادر 
2. سن حاملگي: غلظت AFP سرم مادر، در سه ماهه دوم حاملگي 

حدود 15درصد به ازاي هر هفته افزایش مي یابد.
3. نژاد یا قومیت: در زنان آمریکایي آفریقایي تبار، علي رغم کمتر بودن 
خطر NTD، غلظت سرمي AFP حداقل 10درصد بیشتر است. 
 NTD 4. دیابت: در زنــان مبتال به دیابت، خطر ابتالي جنین به
سه تا چهار برابر افزایش مي یابد، اما میزان AFP سرم آنان حدود 

20درصد کمتر از افراد غیردیابتي است. 
5. حاملگي هاي چند قلویي : درحاملگي هاي دوقلویي باید آستانه 

باالتري براي غربالگري به کارگرفته شود. 
تشخیص قبل از تولد سندرم داون

پروتکل هاي غربالگري آنوپلوئیــدي: حداقل 8 درصد محصوالت 
حاملگي آنوپلوئیدي هستند و این تعداد عامل50 درصد سقط هاي 
ســه ماهه اول و7-5 درصد تمام موارد مرده زایي و مرگ هاي دوره 
نوزادي محسوب مي شــوند. شــایع ترین آنوپلوئیدي در نوزادان 
سندرم داون مي باشد. سن باالي 35 سال مادر مهمترین عامل خطر 
آنوپلوئیدي جنین اســت. آنوپلوئیدي به معني به ارث رسیدن یک 
کرومــوزوم اضافي )تریزومي( یا کمبود یک کروموزوم )مونوزومي( 
است. رویکردهایي براي غربالگري آنوپلوئیدي جنین وجود دارند. 
ازسونوگرافي و مارکرهاي سرمي مادر، مي توان در سه ماهه اول یا 
دوم و یا به صورت ترکیبي )غربالگري توأم( ازآزمون هاي سه ماهه 

اول و دوم استفاده کرد.   
غربالگري در سه ماهه اول:

ایــن کار بین هفتــه هاي 14-11 بــارداري صورت مــي گیرد. 
پروتــکل هایي که درحال حاضر به کار  مي روند شــامل غربالگري 
آنالیت هاي ســرم، بررسي سونوگرافیک یا ترکیبي از این دو روش 
هســتند. به این منظور دو آنالیت ســرم مادر بررسي مي شوند که 
شــامل β hCG و PAPP-A )پروتئیــن A پالســمایي مرتبط 
باحاملگي( هســتند . درســه ماهه اول، درصورت ابتالي جنین به 

ســندرم داون، میزان hCG سرم باالتر از )حدود MOM>2( و 
میــزان PAPP-A پایین تر از )حــدود MOM< 0.4 ( خواهد 
بود. درپرکاربردترین پروتکل غربالگري درسه ماهه اول، از سنجش 
این دو مارکر سرمي، همراه با بررسي سونوگرافیک ترانسلوسنسي 

گردن استفاده مي شود.
ترانسلوسنسي گردن:

منظور از ترانسلوسنســي گردن، حداکثــر ضخامت ناحیه ترانس 
لوسنت زیرجلدي است که بین پوست و بافت نرم پوشش مهره هایي 
پشــت جنین، وجود دارد. این معیار بین هفتــه هاي14- 11و با 
اســتفاده از معیارهاي دقیق در صفحه ســاژیتال )درسونوگرافي( 
اندازه گیري مي شــود. اگر ترانس لوسنســي گردن افزایش یافته 
باشد، خطر آنوپلوئیدي جنین و انواع ناهنجاري هاي جنین افزایش 

پیدا مي کند.
حساسیت غربالگري سه ماهه اول در مورد تریزومي هاي 13 و 18 
حدود 90 درصد است. ارتباط پرقدرتي بین افزایش ترانسلوسنسي 
گــردن و ناهنجــاري هاي قلــب جنین وجــود دارد. چون بعضي 
از جنیــن ها در معرض ناهنجاري هاي غیــر کروموزومي از قبیل 
نقــص هاي قلبي مادرزادي، نقص دیواره شــکمي و ســندرم هاي 
ژنتیکي هســتند، ACOG توصیه کرده است که حتی درحضور 
کاریوتیپ نرمال جنین، اگر میزان ترانسلوسنسي گردن 3/5 میلي 
متر یا بیشــتر باشــد باید ســونوگرافي هدفمند، اکوکاردیوگرافي 

جنین یا هردو انجام شود. 
مزیت غربالگري ســه ماهه اول این است که زنان باردار قبل از 14 
هفتگي از نتیجه آگاه شده و مي توانند براي انجام مشاوره ژنتیک 
و )CVS-Chorionic Villus Sampling( مراجعــه کننــد؛ 
درعین حال این انتخاب را نیزدارند که روش آمینوسنتز را در سه 

ماهه دوم انتخاب کنند. 
غربالگري سه ماهه دوم : 

درهفتــه هــاي20-15 بارداري کــه با ابتالي جنین به ســندرم 
داون همــراه هســتند از آزمــون کــوا دری پل یا کــواد مارکر 
)Quadruple screen( اســتفاده مي شــود و میزان تشخیص 
تریپل مارکر را براي سندرم داون به حدود 80% رساند. کواد مارکر 

چنان که از اسمش پیداست، شامل 4 آزمایش است: 
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1. آلفا فیتــو پروتئین )AFP(: یک آنکوفتال پروتئین اســت که 
ساختمان آن شبیه آلبومین بوده و ابتدا درکیسه زرده و سپس در 
کبد جنین ســنتز مي شود. میزان این ماده تا اواخر سه ماهه دوم 
بارداري افزایش مي یابد و پس از آن روبه کاهش گذاشــته و جاي 

خود را به آلبومین مي دهد. 
2. استریول غیر کونژوگه )UE3(: استریول غیر کونژوگه در جفت، 
کبد و آدرنال جنین سنتز مي شود. کلسترول )با منشأ خون مادر( 
طي چند فرآیند در آدرنال جنین به اســتریول آزاد تبدیل شده و 
وارد گردش خون مي گردد. این ترکیب درکبد مادر با گلوکورونید 
کونژوگه شده و ازطریق کلیه دفع مي شود. میزان استریول آزاد تا 

اواخر بارداري افزایش مي یابد. 
3. گونادوتروپیــن کوریونیک انســاني )hCG- β(: گونادوتروپین 
کوریونیک انســاني اولین محصول قابل اندازه گیري جفت است و 
در هفته هاي اول بارداري غلظت آن تقریباً هر روز دو برابر مي شود 
و در هفته هاي10 تا 12 بارداري به حداکثر میزان خود مي رسد و 

سپس تا اواخر بارداري رو به کاهش مي گذارد. 
Inhibin A .4: یک گلیکوپروتئین مترشحه از جفت است. سطح 
آن در هفتــه هاي 15تا20 تقریباً ثابت بوده و بعد از آن با شــیب 

بسیارکم تا اواخر بارداري افزایش مي یابد. 
تمامي این چهار ماده در اکثر تریزومي ها کاهش مي یابند، به جز  
hCG- β که درتریزومي 21 افزایش مي یابد، ولي در تریزومي هاي دیگر 
مقــدار آن کاهش مي یابد. اســتثناي دیگر Inhibin A  اســت 
کــه در تریزومي 21 مقدار آن افزایش پیدا مي کند، اما در ســایر 
تریزومي ها تغییر قابل توجهي در غلظت آن مشــاهده نمي شود. 
آزمون هاي ســه تایــي )β HCG Free ،MSAFP،uE3 ( و 
چهارتایي )β HCG Free ،MSAFP ،uE3 ،Inhibin A( در 
سه ماهه دوم به ترتیب مي توانند حدود 72% و81% تریزومي هاي 

اتوزومي را شناسایي کنند.
از آنجا که میزان مارکرهاي غربالگري در روزها و هفته هاي مختلف 
بارداري تغییر مي یابد، بایســتي سن دقیق بارداري مشخص شود. 
ســونوگرافي دقیق ترین روش براي تخمین ســن بارداري است و 
حساسیت کواد مارکر را 4-3%  افزایش مي دهد. پس از اینکه سن 
بارداري با ســونوگرافي تعیین شد، باید به زناني که نتیجه آزمون 

غربالگري آنان مثبت بوده است توصیه شود براي تعیین کاریوتیپ 
جنین تحت آمنیوسنتز یا نمونه برداري ازخون جنین قرارگیرند.     

نحوه پیگیري بیماران 

تصمیم گیري در مورد پیشــنهاد انجام آزمون هاي تشخیصي نباید 
فقط براســاس سن بیمار باشد و الزم است تفاوت بین آزمون هاي 

غربالگري و تشخیصي با همه زنان باردار درمیان گذاشته شود. 
پس از مرحله غربالگري، یک ریســک عددي به دست مي آید که 
این امکان را مي دهد تا احتمال و عواقب داشــتن یک فرزند مبتال 
به یــک بیماري خاص را در برابر خطرات آزمون هاي تشــخیصي 

مقایسه و براي خانم باردار و همسرش توضیح داده شود. 
در ســه ماهه اول، زناني که ریســک باالي آنوپلوئیدي دارند باید 
براي مشــاوره ژنتیک و آزمون CVS و یا براي انجام آزمون کواد 

معرفي گردند. 
اگر نتیجه غربالگري سه ماهه دوم مثبت باشد یعني عددي بزرگ 
تر از cutoff )1/250( به دست آید، ضمن بررسي مجدد صحیح 
بودن ســن بارداري و توجیــه مادر و پدر، انجام مشــاوره ژنتیک 
و آمینوســنتز توصیه مي شــود. انجام آمینوســنتز در هفته هاي 
16تا20حاملگــي دقیق تریــن و قابل اعتماد تریــن روش براي 

تشخیص سندرم داون درسه ماهه دوم است. 
زماني که ریســک NTD باال است، پس از یک هفته اندازه گیري 
AFP تکرار شــده و اگر باز هم ریســک باال بود بیمار براي انجام 

 AFP ســونوگرافي دقیق و هدفمند و یا آمینوسنتز و اندازه گیري
واســتیل کولین استراز مایع آمنیوتیک معرفي مي شود و در صورت 
تأیید ناهنجاری مي توان درخصوص ختم بارداري تصمیم گیری کرد. 
هدف از تشخیص پیش از تولد، صرفاً شناسایی اختالالت در دوره 
جنینی و اجــازه ختم بارداری در صــورت یافتن نقص در جنین 
نیست. تشــخیص پیش از تولد محدوده ای از انتخاب های آگاهانه 
برای زوج هــای در معرض خطر  فراهم می کنــد. اطمینان دادن 
و کاســتن اضطراب، اجازه آغاز بارداری برای زوج های در معرض 
خطــر، آگاه نمودن زوجیــن از میزان خطر نقایــص مادرزادي یا 
بیمــاري هاي ژنتیکي در حاملگي هاي آن ها و نیز ارائه اطالعات به 
آنــان براي اتخاذ تصمیم درمورد خاتمه یا ادامه حاملگي از ســایر 

اهداف می باشد.   
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شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز5-2 اردیبهشت 92پنجمین کنگره سراسری پریناتالوزی

تهران، سالن همایش های کتابخانه7-4  اردیبهشت 92همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران ملی

شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات آلرژی19-18  اردیبهشت 92سمینار آسم و بیماری های نقص ایمنی

هشتمین همایش بیماری های شایع گوارش و کبد 
کودکان

تهران، انستیتو تغذیه ایران3-1  خرداد 92

تهران، بیمارستان فوق تخصصی محک29-27 شهریور 92اولین کنگره ملی مدیریت درد در سرطان

تهران، سالن همایش های رازی11- 9  مهر 92دومین سمینار سالیانه کودک بد حال

بیست و پنجمین همایش بین المللی بیماری های 
کودکان ایران

تهران، مرکز طبی کودکان22- 18 مهر 92

تهران، سالن همایش های رازی22- 20  مهر 92کنگره بین المللی درد

شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز29-27 مهر 92هفتمین کنگره میکروب شناسی

برنامه سمینارها و همایش های داخلی در بهار 1392
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عنوان کنگره تاریخ برگزاریمحل برگزاری

Australian New Zealand7-11 April 2013The 46th Annual Meeting of Pacific  Association 
of Pediatric Surgeons (ANZAPS)

West Maryland, 
Indianapolis, USA1-5 May 2013The 22nd Annual PPAG Meeting and 2013 

Pediatric Pharmacy Conference

Ghent, Belgium2-3 May 2013The 1st European Pediatric Resuscitation & 
Emergency Medicine Congress [PREM]

London, UK8-11 May 2013The 46th Annual Meeting of ESPGHAN

Rotterdam, Netherlands12-15 June 2013The 24th Annual Congress of the European 
Society of Pediatric and Neonatal Intensive Care

Kyrgyz Republic26-28 June 2013
XIII Eurasian Congress of Pediatricians
“Contemporary Issues of Pediatrics and 
Perinatology

Melbourne,  Australia24-29 AugustThe  27th Congress of the International Pediatric 
Association

لیست همایش های بین المللی
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تسلیت

بانهایت تاســف و تاثر به اطالع کلیه همکاران می رساند که جناب آقای دکتر قاسم لطفعلی خانی دار فانی را وداع گفته اند. مصیبت 

وارده را به خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض نموده و برای ایشان رحمت اللهی را مسئلت می داریم.

استاد محترم جناب آقای دکتر محمود محمدی 

درگذشــت والــده ارجمندتان را به جنابعالی و خانواده محترم تســلیت عرض نموده، علو درجــات را از خداوند متعال برای آن مرحومه 

خواستاریم. 

استاد محترم سرکار خانم دکتر رویا کلیشادی

درگذشــت پدر گرامیتان را به ســرکارعالی و خانواده ارجمند تسلیت عرض نموده، شــادی روح آن مرحوم و بقای عمر بازماندگان را از 

خداوند متعال خواستاریم. 

» انجمن پزشکان کودکان ایران«
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تهران: خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، تقاطع فلسطین، شماره 20، کد پستی 1416934896
IRANIAN SOCIETY OF PEDIATRICS

No: 20, Bozorgmehr Street, Valiasr Avenue, Tehran, Iran  Zip code: 1416934896

مدارک مورد نیاز: 
1-2 قطعه عکس 4 × 3 )برای اعضای جدید( 

2- فتوکپی )آخرین مدرک تخصصی، شناسنامه، کارت نظام پزشکی( از هر کدام 1 برگ )برای اعضای جدید(
3- تکمیل فرم ثبت نام، نام و نام خانوادگی به التین نیز نوشته شود. )خوانا(

4- لطفاً آدرس کامل را مرقوم فرمایید. 
5- پرداخت حق عضویت به مبلغ 100000 ریال به حساب جاری شماره 123545982 بانک تجارت، شعبه بزرگمهر )کد 026(. مدارک فوق 

همراه با اصل فیش حق عضویت پرداختی به نشانی انجمن ارسال گردد. 

آدرس منزل : 
:)E-mail(  آدرس پست الکترونیک

آدرس محل کار : 

تلفن : 
تلفن همراه: 

محل مهر و امضاء 
تاریخ :

تلفن :

تلفن :

تاریخ تولد: 

Name:

شماره نظام پزشکی : 

آدرس مطب:

نوع کار : 

متخصص رشته : 

فارغ التحصیل دانشکده پزشکی : 

Last Name:

دولتی :  آزاد : 

سال اخذ دکترا : 

نام موسسه مربوطه: 

سال اخذ تخصص : 

رتبه دانشگاهی: 

دانشگاه : 

کد ملی : 

محل تولد : 

شماره شناسنامه:  نام پدر :  نام خانوادگی :  نام : 

فرم ثبت نام اعضای انجمن پزشکان کودکان ایران
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