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واكسن آنفلوآنزا و شرايط تزريق آن

اهمیت واكسیناسیون آنفلوآنزا

ثابت شــده که کودکان و افراد مسن در معرض بیشترین زحمت و 

خطر بیماری آنفلوانزا هستند. 

بعد از بــروز آنفلوآنزا عارضــه عفونت های باکتریــال به خصوص 

پنوموکوک شــایع است و گویی سینرژیســمی بین این دو عفونت 

وجود دارد. به همین جهت کودکان بعد از ابتال به آنفلوآنزا مســتعد 

ابتال به عفونت گوش میانی پنومونی و مننژیت باکتریال می گردند 

و عفونت های ثانویه، بار بیماری آنفلوآنزا را به شدت باال می برند. 

غیبت از کار والدین و هزینه های بستری و درمان بیماران بار مالی 

قابل توجهی را به کشور تحمیل می کنند. 

مطالعات متعدد آثار مفید واکسیناسیون را چه از لحاظ بهداشتی و 

چه از لحاظ اقتصادی ثابت کرده اســت دیاگرام زیر نشان می دهد 

کودکان نقش باالیی در انتقال بیماری به دیگران دارند.

دكتر منصور بهرامی 1

دستورالعمل واكسیناسیون كودكان برای سال 1393 

الف( چه گروهی بايد واكسینه شوند؟

       تمام سنین از شش ماه و باالتر

ب( چه گروهی برای واكسیناسیون اولويت دارند؟

1( کودکان 6 ماهه تا 5 ساله 

2( افراد باالتر از 65 سال 

3( افراد با بیماری های مزمن )آســم، بیمــاری های قلبی، دیابت، 

کانسر، ضعف ایمنی و بیماران با مشکالت عصبی- عضالنی(

4( خانم هایی که قصد بارداری دارند. 

5( مادران باردار و شیرده

6( پرسنل درمانی

7( پرسنل مهدها و مدارس ابتدایی

8( گروهی که تحت درمان با آسپیرین هستند.

1. متخصص کودکان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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چند نوع واكسن وجود دارد؟

1( واکسن با ویروس غیر فعال شده Inactivated  Vaccine سه 
ظرفیتی و چهار ظرفیتی 

  Live Attenuated 2( واکســن بــا ویــروس ضعیــف شــده
 Influenza  Vaccine

Recombinant Vaccine )3  بــرای گروهــی که به تخم مرغ 
حساسیت شدید دارند.

Intradermal  Vaccine )4 هم در دســت تهیه و کسب مجوز 
مصرف است.

آیا واکسن چهار ظرفیتی بر سه ظرفیتی اولویتی دارد ؟ خیر 
توضیحی كوتاه برای انواع مختلف واكسن آنفلوآنزا 

الف( واکسن غیر فعال آنفلوآنزا با سابقه ای بیش از 70 سال توانسته 
ســیر تکاملی خــود را از نظر ایمنی زایی و کاهــش عوارض بعد از 
تزریق به خوبی نشــان دهد و محتــوای آن دو نوع از آنتی ژن های 
انفلوآنزا H1-N1( A ( و )H3_N2( و انفلوآنزای B می باشــد و 
در واکســن های چهار ظرفیتی از آنفلوانزاي B هم دو نوع آنتی ژن 
گذاشته شده است. در فرآورده های امسال نوعی از واکسن غیر فعال 

عرضه شده که در ساختمان آن تخم مرغ به کار نرفته و نگرانی های 
ناشی از حساسیت را منتفی کرده اند. باید گفت با واکسن های قبلی 
هم ممنوعیت تزریق واکســن فقط برای گروه بسیار حساس )آن ها 
که با خوردن تخم مرغ دچار شوک آنافیالکسی و یا افت فشارخون 
می گردند( بوده و گروهی که حساســیت شــدید ندارند می توانند 

واکسن را تزریق نمایند. 
  live Attenuated Influenza ب( واکســن زنده ضعیف شده

 Vaccine
1( مصرف این واکسن از راه بینی است. 

2( باعث تولید ایمونوگلوبولین اختصاصی موضعی )IgA( می گردد. 
3( ایمنی زایی این واکسن از نوع غیر فعال بیشتر است. 

ممنوعیت های مصرف واکسن زنده ضعیف شده:
1( افراد با نقض ایمنی 

2( مبتالیان به بیماری های مزمن )آسم( قلب، کبد، کلیه 
3( سنین زیر دو سال و بیش از 49 سال 

4( گروهی که افراد دارای نقض ایمنی را مواظبت می کنند. 
5( گروهی که تحت درمان با آسپرین هستند. 

6( خانم های باردار 
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تناوب تزريق واكسن آنفلوآنزا:

برای گروهی از کودکان 6 ماه تا 9 سال که برای اولین بار تزریق می کنند دو نوبت به فاصله یک ماه و برای سایرین یک بار در سال است. 

اثر بخشی واكسن 

در مطالعات متعدد اثر بخشــی واکســن به مدت شش ماه از تاریخ تزریق بسیار خوب و پس از آن به تدریج سطح ایمنی کاهش می یابد و 

به همین جهت تزریق سالیانه توصیه شده است.

Refrences: 
Practical  influenza  prevention the pediatric  practice Contemporary  pediatrics  November 2008 
References  
Roberst B . belshe MD 

Options For Prevention of influence   contemporary pediatrics febrauny 2008 

Thomas G. Fox MD 
10 hnc. Hristenson MD 
 Influenza  and  para influenza  viral  Infections  pediatric  in review vol 35 no 6 June 2014
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كدام مادر می تواند شیر بدهد و كدام مادر نمی تواند؟ 

breastfeeding Handbook for Physicians )2014( : برگرفته از كتاب
ترجمه : دكتر ناهید عزالدين  زنجانی 1 

1. متخصص کودکان، مدیرعامل انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر

)بخش اول(

تخمین زده می شود که بیشــتر زنان درصورتی که انگیزه داشته 
و از حمایت خانواده، کارفرما، اجتماع و سیســتم بهداشتی درمانی 
برخوردار باشند، قادر به شروع شیردهی و تداوم آن هستند. علیرغم 
انگیزه و حمایت، مادرانی هســتند که شرایط طبی و روانی خاص 
آنان مانع دســتیابی به هدف تغذیه شیرخوار با شیرمادر می شوند 

که این موارد بسیار نادر است. 
شکل ظاهری پستان 

اندازه پستان 

اندازه پستان شاخص موفقیت شــیردهی نیست زیرا بیشتر بافت 
پســتان از چربی تشکیل شــده نه بافت غددی، حتی پستان های 
کوچک می توانند به اندازه کافی بافت غددی داشــته باشــند که 
شیرکافی تولید کنند. به هر حال ممکن است پستان های کوچک 
حجم کمتری از شــیر را ذخیره کنند که الزم است تکرر شیردهی 

بیشتر باشد تا شیرخوار شیرکافی دریافت نماید. 
پستان های هیپوپالستیک/توبولر

اگر چه این نوع پســتان ها شایع نیستند ولی معموالً عدم تکامل 
پســتان گاهی به شکل پســتان توبولر تظاهر می کند که همراه با 

تولید ناکافی شیر است. 
بزرگ شدن پستان در طی دوران بارداری 

بزرگ شــدن پستان در طی دوران بارداری مهم ترين فاكتور در 

موفقیت شیردهی است اگر پستان در دوران بارداری بزرگ نشود 

تولید شــیر ممکن است اتفاق نیفتد و تغذیه انحصاری با شیرمادر 
موفقیت آمیز نباشد. علت این موضوع عوامل هورمونی یا آناتومیک 
اســت صرفنظر از علت آن، شیرخوردن به ویژه دریافت کافی شیر 

توسط شیرخوار باید مرتب پایش شود . 

صدمه به پستان و جراحی پستان 

ماموپالســتی، کاشت پستان  یا برداشــت یک توده از پستان در 
نتیجه ضربه، صدمه به پســتان یا جراحی آن ممکن اســت دلیلی 
برای مشــکالت شیردهی باشــد ولی به طور کلی، شیردادن باید 
توصیه و تشــویق شود. سایر کمک ها عبارتند از پایش، حمایت و 
تشــویق به ویژه در چندین روز اول تولد و پس از آن، تا ازبرقراری 
تولید و تداوم شــیر اطمینان حاصل شــود این احتمال که شاید 
برقراری شیر دچار مشکل شود را باید با مادر درمیان گذاشت. این 
مادران باید به افراد خبره و دارای گواهی نامه در مشاوره شیردهی 
)Certified  Lactation  Counseller ،)CLC دسترســی 

داشته و از تشویق و حمایت آنان برخوردار باشند. 
)Reduction( ماموپالستی برای كوچک كردن پستان

خانم هایی که ماموپالستی می کنند و بخشی از بافت پستان آنان 
برداشته می شــود و نیپل و آرئول تغییر وضعیت می دهند اغلب 
در تولید شــیر کافی دچار مشکل می شوند. اگر برش جراحی در 
اطراف هاله باشــد ممکن است ســبب قطع جریان شیر به طرف 
مجاری شیر واقع در نیپل شود . امکان دارد در اثر رکانالیزه شدن 
)دوباره ساخته شدن مجاری شیر( مادر قادر به تولید مقداری شیر 
باشــد ولی به هر حال تغذیه انحصاری با شیرمادر به ندرت امکان 
پذیر خواهد بود. در صورتی که  نیپل و هاله در طی عمل جراحی 
در محل خود باقی بمانند پیش آگهی موفقیت در شیردهی بیشتر 

است.  
  )Augmentation( ماموپالستی با گذاشتن پروتز

جراحی به منظور بزرگ کردن پســتان با شیردهی موفقیت آمیز 
سازگار است به ویژه اگر ایمپلنت )کاشت( در پشت عضله پکتورال 
باشد ولی اگر ایمپلنت خیلی بزرگ باشد ممکن است سبب بزرگ 
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شــدن پستان در دوران شیردهی شده و در نتیجه حجم شیری را 
که مادر می تواند در پستانش ذخیره کند محدود نماید همچنین 
چون جریان خون به بافت غددی پســتان نیز محدود می شود در 
نتیجه تولید شــیر نیز محدود خواهد بود بزرگ کردن پستان بهتر 
اســت به دالیل موجه انجام شود مثاًل در مواقعی که شکل پستان 
غیر طبیعی است و یا پستان ها غیر قرینه هستند. در این مادران، 
تغییرات پســتان در دوران بارداری و تولید شــیر در چند روز اول 

پس از زایمان باید مرتباً پایش شود . 
 Lumpectomy

حین برداشــتن توده ای از پســتان، اگر اعصاب و مجاری خاصی 
برداشــته شوند ممکن است بر شیردهی اثر بگذارد. در مورد برش 
دورتادور هاله، تولید شــیر و وزن گرفتن شــیرخوار باید مرتباً )با 

فواصل نزدیک( پایش شود. 
درمان قبلی كانسر پستان 

گزارشی وجود ندارد که نشــان دهد بارداری بعد از درمان کانسر 
پســتان عود بیماری را افزایش دهد. پیشــنهاد می شود که خانم 
ها بعد از درمان کانســر پســتان 5 ســال صبر کنند، سپس برای 
باردار شــدن اقــدام نمایند. اگر خانمی زودتــر از این زمان باردار 
شــد می تواند از پستان دیگر که سالم است شیر بدهد و در برخی 
موارد از هر دو پستان به شرطی که جراحی یا پرتودرمانی تداخلی 
با آن نداشــته باشــد. پرتودرمانی بعد از المپکتومی ممکن است 

سبب شیردهی ناکافی در پستانی که آسیب دیده است شود. 
ضربه و سوختگی 

اثر ضربه و ســوختگی پســتان بر فرآیند شیردهی متفاوت بوده و 
بســتگی دارد که چه مقدار از بافت غددی پســتان و مجاری شیر 
مســتقیماً آسیب دیده باشند. حتی خانم هایی که دچار سوختگی 
شــدید قفســه ســینه در دوران کودکی خود بوده اند که نیاز به 

پیوند های پوستی وسیع داشته، در شیردهی موفق بوده اند. 
گذاشتن حلقه های تزئینی روی نوک پستان 

گذاشتن این حلقه ها با مشــکل شیردهی همراه نیست، مگر این 
که عفونت کرده و یا جای زخم باقی مانده باشــد. این حلقه ها را 
باید قبل از شیردادن برداشت تا خطر خفگی شیرخوار رفع شود. 

نتیجه: در همه موارد فوق مادر می تواند شیر بدهد.

موارد مطلق يا نسبی منع شیردهی : 

1( عفونت ها

انتقــال میکرو ارگانیســم هــا از طریق شــیرمادر به شــیرخوار 
در برخــی اوقــات اتفاق می افتــد و درجه خطر برای شــیرخوار 
متفــاوت اســت. در امریــکا مــادران مبتال بــه HIV و ویروس 
بدهند  شیر  نباید    )HTLV 1,2( T_ Cell Lymphotropic
چون خطر انتقال ویروس از طریق شــیر مادر به شــیرخوار وجود 
دارد. مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــا )CDC( هم 
می گوید، حتی مادرانــی که داروی آنتی ویروس می گیرند نباید 
شیر بدهند. در کشورهای درحال توسعه که علل عمده مرگ و میر 
شیرخواران بیماری های عفونی و سوء تغذیه هستند، بایستی خطر 
شیرندادن بر سالمت شیرخوار با خطر ابتالء او به HIV سنجیده 
شــود. در سال 2010 ســازمان جهانی بهداشت توصیه های خود 
در مورد شــیردهی توســط مادران HIV مثبت را به روز رسانی 
کرد. صاحب نظران در امر سالمت معتقدند که با این گونه مادران 
باید مشــاوره انجام شــود که یا در حین شیردهی از داروی ضد 
رتروويروس اســتفاده كنند و يا به شیرخوار خود  شیر ندهند. 

حتی اگر هم این داروها در دسترس نباشند باید خانم ها به تغذیه 
انحصاری با شیرمادر به مدت 6 ماه و تداوم آن تشویق شوند ، مگر 
اینکه عوامل اجتماعی و محیطی برای انتخاب یک جایگزین برای 

شیر مادر، مناسب باشد. 
2( سل ريوی 

 به علت نگرانی از ســرایت ســل از طریق تماس نزدیک با مادر، 
زنانی که ســل فعال ریوی دارند تا دو هفته پس از شــروع درمان 
آنتی بیوتیکی مؤثر، نباید خودشان به بچه شیر بدهند ولی چون با 
سیل سل وارد شیر مادر نمی شود تغذیه شیرخوار با شیر دوشیده 
شده مادر منعی ندارد. پس از دو هفته اگر پزشک تشخیص داد که 
مادر، بیمار نیست او می تواند مستقیماً از پستان خود به شیرخوار، 

شیر بدهد. 
3( آبله مرغان ) واريسال زوستر(

اگــر مادر 5 روز قبل تا 2 روز بعــد از زایمان به این بیماری مبتال 
شــود، باید به نوزاد VZIG ) ایمیونوگلوبولین واریســال زوستر( 
تزریق شود. می توان به مادری که در خطر باالیی از جهت مواجهه 
با این بیماری قرار دارد واکســن تزریق کرد. مشــخص نیست که 
ویروس در شــیر هم وارد می شود یا نه. بعضی از پزشکان تغذیه با 
شــیر مادر را فقط بعد از تزریق ایمونوگلوبولین توصیه می کنند. 
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شیرخوار نباید با ضایعات پوستی آبله مرغان در مرحله ای که هنوز 
خشک نشده تماس داشته باشد. 

4( ويروس تبخال 

مادران مبتال به تبخال پســتان نباید از پستان مبتال شیر بدهند و 
باید ضایعه را بپوشانند تا شیرخوار با آن تماس نداشته باشد. مادران 
مبتال به تبخال ژنیتال، با رعایت موازین بهداشتی و شست و شوی 

دست ها می توانند شیر بدهند.
)CMV( ويروس سايتومگال )5

این ویروس ممکن است در شــیر مادر پیدا شود. درشیرخوار ترم 
ســالم، بیماری عالمت دار CMV که از طریق شــیر مادر منتقل 
شده باشد، شایع نیست. ولی در مورد شیرخواران نارس این نگرانی 
وجود دارد که بیماری عالمت دار به صورت سندرم شبه سپسیس 

)Sepsis _ like  syndrome( ظهور کند.
فریز کردن شیر در دمای منفی 20 درجه ، ممکن است بیماری زایی 

ویروس CMV را کاهش می دهد. 
B 6( هپاتیت

شــیرخوار متولد شــده از مادر HBsAg  مثبــت )مادری که به 
ویروس هپاتیت بی آلوده شــده و سیســتم ایمنی او نسبت به آن 
واکنش نشــان داده است( باید واکســن و ایمونوگلوبولین دریافت 
کند. نیازی به تأخیر در شــروع شــیردهی به منظور ایمن سازی 
شیرخوار نیست، چرا که شیردادن، حتی قبل از این که واکسن آن 

در دسترس باشد، ممنوعیتی نداشته است.
 C 7( هپاتیت

گرچه ویروس هپاتیت C  و آنتی بادی آن در شــیر انســان یافت 
شــده است ولی گزارشی از انتقال ویروس از طریق شیر مادر ارائه 
نشده، بنابراین ابتال مادر به  هپاتیت C  ممنوعیتی برای شیردهی 

محسوب نمی شود. 
8( انفلوانزای H1N1 )انفلوانزای خوكی(

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های امریکا )CDC (پیشنهاد 
مــی کند که مادر مبتال به انفلوانزای خوکی، می تواند شــیرش را 
بدوشــد و شخص دیگری که بیمار نیست آن را به شیرخوار بدهد. 
اگر مادر با داروی ضد ویروس درمان  می شــود شــیردهی منعی 
ندارد. به مادرانی که به منظور پیشــگیری از ابتال به انفلوانزا دارو 

می گیرند توصیه می شــود که شیردهی از پستان را تا زمانی که 
عالیم انفلوانزا )تب، سرفه و گلودرد( را نداشته باشند، ادامه دهند.

2( درمان سرطان 

مادران مبتال به سرطان پستان نباید درمان خود را به تأخیراندازند 
تا بتوانند شیردهی هم داشته باشند. بسته به نوع درمان، زنانی که  
شیمی درمانی با آنتی متابولیت ها را انجام می دهند ممکن است 
بعد از هر دوره درمان، تا زمانی که دارو از بدن پاک شود شیر خود 

را دوشیده و دور بریزند. 
پرتودرمانی پســتان ممکن اســت به بافت حساس پستان آسیب 
برساند لذا در بارداری بعدی شیردهی از پستان اشعه دیده مشکل 

ساز خواهد بود. 
كدام بیماری شیرخوار ممنوعیت شیردهی محسوب می شود؟

گاالكتوزمی 

شــیرخوار مبتال به گاالکتوزمی کالســیک )کمبــود گاالکتوز 1 
فســفات یوریدیل ترانسفراز( نمی تواند شیر حاوی الکتوز را هضم 
کند و چون الکتوزکربوهیدرات اصلی شــیر مادر و شیر گاو است 
این شــیرخواران نباید از شیرمادر و شیر گاو دارای الکتوز استفاده 
کننــد. اما در برخی فرم های خفیف ژنتیک گاالکتوزمی، تغذیه با 

شیر مادر به صورت نسبی امکان پذیر است. 
اختالالت متابولیک 

شــیرخواران مبتال به ســایر اختالالت متابولیک ممکن است شیر 
انسان را تا حدی تحمل کنند.  ولی این توصیه به دریافت پروتئین 

مورد نیاز و سایر فاکتورها نیز بستگی دارد. 
PKU  )فنیل کتونوری( را می توان با ترکیبی از تغذیه نســبی با 

شیر مادر و شیر مصنوعی )فرموال( بدون فنیل آالنین، درمان کرد. 
شیر انسان در مقایسه با شیر مصنوعی فنیل آالنین کمتری دارد. 
در بخش دوم اين مقاله در مورد مصرف داروها،  سوء مصرف مواد ، 

الکل و سیگار به تفصیل بحث خواهد شد. 
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)non alcoholic fatty liver disease( NAFLD كبد چرب

دكتر مهری نجفی1

شایع ترین علت بیماری کبدی چه در بالغین و چه در کودکان در امریکاست. این مشکل همراهی زیادی، با چاقی دارد.  

از نظر تعریف: زمانی که در بیشتر از 5% هپاتوسیت ها استئاتوز وجود داشته باشد غیر طبیعی است. و NAFLD اساساً با چاقی سانترال و 

در عدم مصرف الکل همراه می شود. 75% این بیماران استئاتوز در حد مالیم دارند با التهاب minimal یا فیبروز خفیف ایزوله و پیشرفت 

 NAFLD )non alcoholic fatty liver disease( نمی شــود اما در 25% بیماری پیشــرفت کرده و به ســمت NASH ندارد و

پیشــرفت می کند که از کل این ها 20 ـ 10% موجب فیبروز شــدید یا سیروز می گردد. بنابراین در 5 ـ 2% بیماران NAFLD ممکن 

است فیبروز شدید و NASH به وجود آید. به طور کلی سیرطبیعی کبد چرب به صورت زیر است. 

پاتوژنز: به نظر می رسد تجمع چربی در کبد ناشی از یک عدم تعادل بین دریافت کالری و استفاده سیستمیک کالری است که در دنباله 

آن صدمه اکسیداتیو در هپاتوسیت ها نهایتاً موجب مرگ سلول می گردد. 

در حقیقت اضافه وزن و چاقی موجب بسط بافت چربی با ایجاد مقاومت لوکال انسولین و آزاد شدن FFF به داخل گردش خون می گردد 

در ابتدا کبد خود را با FFA زیادی آداپته می کند اما به مرور زمان مکانیسم های حفاظتی شکست می خورند و چربی نقش لیپوتوکسیته 

خواهد داشــت. چربی موجب اســترس برای رتیکولوم اندوپالسمیک، دیسفونکســیون میتوکندری و درنتیجه تولید زیاد اکسیژن راکتیو، 

نیتروژن و انواع لیپو می گردد و لذا افزایش تجمع تری گلیسرید می گردد. صدمه میتوکندری درنهایت موجب مرگ آن می شود که کلید 

پیشرفت به سمت NASH است. همچنین سلول های ایمنی در جریان این امر فعال می شوند. فعال شدن سلول های stellate موجب 

تولید نسج فیبروز می شوند. 

1.  فوق تخصص گوارش و کبد، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

Cryptogenic cirrhosis 

Steato hepatitis + cirrhosis

Steato hepatitis + fibrosis

Steato hepatitis

Fatty liver
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 NAFLD نقش ژنتیک در کبد چرب به اثبات رســیده اســت. همچنین عالوه بر اثرات ژنتیک، فاکتورهای محیطی در پیشرفت و شدت

دخالت دارد. 

عاليم: بیماری NAFLD اغلب بی سرو صدا است. حتی در بیماران با NASH. شایع ترین عالیم دل درد و خستگی است. گاه به خاطر 

یافته های اتفاقی موجود در imaging بیماران ارجاع می شوند. شایع ترین یافته در بیماران، چاقی و خصوصاً چاقی سانترال، هپاتومگالی، 

آکانتوزیسن nigricans و اسپلنومگالی است. 

بســیاری از بیماران به خاطر آنزیم های کبدی باال که به طور اتفاقی چک شــده است ارجاع می شوند. توصیه AAD این است که از 10 

سالگی به بعد در کودکانی که BMI %95 دارند و در کودکان که 96% ـ BMI = 85 دارند و ریسک فاکتور مشکل کاردیوواسکوالر دارند 

ساالنه دو بار ترانس آمینازها باید چک شوند.

 در شــرایط دیگری که همراه با NAFLD اســت شــامل دیات تیپ II، سندرم تخمدان پلی کســتیک، هیپرتری گلیسریدمی، چاقی 

هیپوتاالموس، لیپودیســتروفی اســت. همچنین در هر بیماری که تشخیص NASH یا NAFLD داده شده  باید به فکر بررسی از نظر 

AIH, HC، بیمــاری های ذخیره ای )ولمن، هموکروماتوز(، بیماری هــای متابولیک )GSD، آبتالیپوپروتینمی، هیپوبتالیپوپروتئینمن، 

لیپودیستروفی، CF، اختالالت سیکل اوره، اختالالت اکسیداسیون اسیدهای چرب، کمبود کارنتین، سندرم Reye( باشیم. 

همچنین مصرف داروها )کورتیکواستروئیدها، اســتروژن، اسیدوالپروئیک، TPN، اختالالت بافت هم بند مشکالت تغذیه ای )سوءتغذیه، 

قحطی، کواشیورکور، سندرم های سوءجذب( می تواند همراه با کبد چرب باشند. 

آنتروپومتری: طبق بررســی های انجام شده ارتباط مســتقیم بین محیط دور کمر و فیبروز در کبد وجود دارد. لذا اندازه گیری دور کمر 

یک وسیله کلینیکی برای لزوم انجام بیوپسی کبد است. 

تست های روتین: اندازه گیری آمینوترانسفرازها الزم است ولی حساس نیست. در عمل اگر ALT به طور ثابت IU 40 / )1/5 تا 2 برابر 

upper limil نرمال( در دو نمونه حداقل به فاصله 1 ماه باشد. نیاز به بررسی بیشتر است. 

Imaging:  اولتراساوند می تواند استئاتوز متوسط به باال را نشان دهد. اولتراساوند به تنهایی نمی تواند شدت NAFLD را تعیین کند. 

پیشرفت جدید معرفی )Transient elastography fibroscan( است ولی باید در کودکان استاندارد شود. 

به کمک اسپکتروســکپی MR می توان کمیت چربی را اندازه گیری کرد. اما وســیله جدید در اطفال که هنوز در مرحله بررســی است 

MR – based elatsography است. 

بیوپسی كبد: گلد استاندارد تشخیص و staging و پیشآگهی در NAFLD است. 

طرح اســتئاتوز در کبد در NASH مخلوط میکرو و ماکروزیکولر اســتئاتوز اســت. تغییرات در دژنراتیو در هپاتیت ها مثل آپویتوزیس، 

ballonig، اجسام مالوری است. تغییرات NASH نستبتاً رورسیبل است و با بهبود وضعیت زمینه کاهش می یابد.     

 ،ballooning )0 -2( ،)0براســاس 4 یافته هیســتولوژی اســت. اســتئاتوز )3ـ0(، انفیلتراســیون لوبولر )3ـ NAFLD درجه بندی

فیبروز )4 ـ 0( در جمع سه score اول. score > 5 مطابق NASH است. 

درمان: داشــتن وزن مناســب بهترین راه درمان NAFLD و NASH خصوصاً در کودکان اســت. طبق مطالعات کاهش وزن در حدود 

10 ـ 5% موجب بهبود قابل توجه متابولیسم چربی و استئاتوز کبد و افت ترانس آمینازها شده است. 
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طبق مطالعات رژیم های پرچرب، مخصوصاً چربی های اشــباع شــده و رژیم ها با فروکتوز باال ممکن است استئاتوز و فیبروز کبد را شدت 

بخشــد. لذا اجتناب از شــکر اضافی و افزایش مصرف میوه و سبزی و افزایش فعالیت بدنی اصلی درمان است. در صورتی که از دست دادن 

وزن حاصل نشود و یا بهبودی در ALT یا استئاتوز در imaging به دست نیامد به فکر درمان دارویی باید بود. ولی متاسفانه مطالعات در 

کودکان در این زمینه محدود است. طبق مطالعاتی مصرفی آنتی اکسیدان ها )vitC, vitE( همراه با بهبودی قابل توجه در هیستولوژی 

بوده است. ویتامین E موجب بهبود در استئاتوز و التهاب لوبولر می شودولی در فیبروز تاثیری ندارد. 

Pioglita3one در بالغین مصرف دارد. در کودکان مصرف نمی شود. 

در مــورد مصرف ویتامین E با دز باال و طوالنی مدت طبق بعضی مطالعات مرتالیته باال رفته اســت. طبق یک مطالعه به طور مشــخص 

ریســک کانسر پروستات باال می رود. با مصرف 2 ساله ویتامین E عارضه ای گزارش نشده ولی مصرف طوالنی مدت تر مورد سوال است.  

در ضمن فقط نیمی از بیماران جواب داده اند. لذا فقط در آنهایی که NASH اثبات شده هیستولوژی داشته اند باید مصرف شود. و بعد 

از y 2 باید بیوپســی مجدد انجام شــود و اگر بهبودی پیدا نشده باشــد دارو قطع می شود از حساس کننده گان انسولین مثل متفورمین 

استفاده شده ولی نتایج قطعی روشن نیست. 

اورسوبیل حتی در دز باال در بالغین نفعی نداشته. کمتیه  NASH اطفال برنامه استفاده از cystemaine که پیشقراول گلوتاتیون ویک 

آنتی اکسیدان قوی است دارد. جراحی Bariatric در بالغین موجب قوری بهبودی در NASH با کاهش استئاتوز شده است. پیوند کبد 

در بالغین در NASH انجام نگرفته است.         
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مديريت درمان گاسترو آنتريت حاد در كودكان

دكتر عبداهلل كريمی، دكتر ركسانا منصور قناعی 

گاسترو انتریت حاد یک مشکل بالینی شایع در کودکان است. 

اسهال، استفراغ و دهیدراتاسیون ریسک باالیی برای سالمت کودک دارد و قسمت عمده ای از بودجه تیم سالمت را صرف می کند.

هر کودک زیر 5 سال در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط 3/2 بار در سال مبتال به گاسترو انتریت حاد می شود. 

اکثر این حمالت خودبخود بهبود یابنده است ولی کودک باید از جهت شدت بیماری و دهیدراتاسیون و رد علل خارج روده ای به طور دقیق 

مانیتور شود.

در کل علل عفونی )ویروس باکتری، پارازیت( از شایع ترین علل گاسترو انتریت حاد است. ویروس ها به خصوص روتاویروس مسول %80-70  

اسهال های عفونی در کشورهای در حال توسعه است و نیاز به آنتی بیوتیک ندارد.

باکتری ها 10-20% موارد و پارازیت ها مثل ژیاردیا و آمیب کمتر از 10% موارد را تشکیل می دهند.

مصرف آنتی بیوتیک در اکثر موارد گاسترو آنتریت حاد نیاز نیست.

در جهت بهبود اطالعات پزشــکان از درمان گاســترو آنتریت حاد در کودکان و ایجاد هماهنگی در ارزیابی درمان، نکات مهم در مدیریت این 

بیماری تحت عنوان »Diarrhea« خالصه شده است. گرچه اقدامات ذکر شده به ترتیب نمی باشد.

Data Gathering = D )1 جمع آوری اطالعات ، شامل مصرف غذا، سابقه مسافرت، سابقه اسهال خونی، تعداد دفعات اسهال 

Duration = D طول مدت بیماری

Date = D زمان مصرف غذا در صورت بروز عالیم کمتر از 6 ســاعت: توکســین اســتاف اورئوس و باســیلوس سرئوس، بین 8-14 ساعت: 

انتروتوکســین کلســتریدیوم پرفریجنس و باسیل ســرئوس بین 16-48 ســاعت: نوروویروس، کاهپلیوباکتر، Ecoli، ســالمونال، شیگال و 

ویریوپاراهمولتیک مطرح است.

Intravenous hydration, I )2: در موارد بیماران بدحال، استفراغ طول کشیده، ایلئوس، اختالل هشیاری، عالیم شوک یا انواژیناسیون 

و یا اسهال بیش از cc/kg 10 از مایع درمانی تزریقی استفاده می شود.

Associated Signs & Symptoms, A )3 عالیم و نشانه های همراه 

Red flags, R )4 عالیم خطر

عالیم و نشانه های دهیدراتاسیون شدید، شوک، اختالل هوشیاری، شکم حاد، مگاکولون توکسیک وجود استفراغ طول کشیده و الیگوری.

Repeated Re-evaluation , R )5 ارزیابی مکرر

Host factors )6 فاکتورهای میزبان

Exudative or nonexudative Diarrhea and electrolyte correction, E )7 بررســی علل اسهال اگزوداتیو و غیر اگزوداتیو و 

اصالح آب الکترولیت.  
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به نام و امید خدا

با عرض سالم خدمت همکاران گرامی 

در نظر داریم که براي ششمین بزرگداشت دکتر سید احمد سیادتي که در تاریخ 30-28 آبان 1393 در دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي 

برگزار مي شود با کمک شما Web site درست کنیم. لطفا اگر خاطره اي، داستاني، عکسي، فیلمي از مرحوم پدر دارید آن را به آدرس هاي 

زیر ایمیل کنید یا به دست خانم دکتر مرتضوی برسانید. 

ضمناً اگر مایل هستید براي ما ایمیل بزنید تا از این طریق با شما در تماس باشیم. 
Andersongs2001@yahoo.com

Abdy1999@hotmail.com

با تشکر

دکتر محمدرضا سیادتي

دکتر عبدالرضا سیادتي

فرزندان مرحوم دکتر سید احمد سیادتی
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پنجشنبه 93/8/1
كد 3312025

ويژه متخصصین كودكان
مراقبت های اولیه چشم و گوش

مسائل مهم گوش و حلق و بینی                                                              10/30- 8 
آقای دکترعلی صفوی نائینی، متخصص گوش و گلو وبینی

پذيرايی                                                                                                   10/30-11
مسائل مهم بهداشتی درمانی اولیه چشم اطفال                                      11-13/30 

آقای دکتر فیضی، متخصص چشم پزشکی

پنجشنبه 1393/8/8
كد 3312010

ويژه متخصصین كودكان
بیماري هاي تنفسي در اطفال 2

پنومونی و نشانه های تنفسی مزمن                                                         10/30- 8
آقای دکتر عباس مومن زاده، متخصص کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
پذيرايی                                                                                              10/30-11/00
سیستیک فابروزيس                                                                          11/00-12/30

خانم دکتر فرزانه معتمد، دانشیار گوارش کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوختگی                                                                                        13/30- 12/30

آقای دکتر بهنام ثبوتی، دانشیار فوق تخصص عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی تهران

پنجشنبه 1393/8/15
كد 3312009

ويژه متخصصین كودكان
بیماري هاي سیستم تنفسي در اطفال 1

سل                                                                                                          9/30- 8
آقاي دکتر محمدرضا بلورساز، استاد فوق تخصص عفوني اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آسم                                                                                                   11/15- 9/30
آقاي دکتر مسعود موحدي، استاد فوق تخصص آسم و آلرژي دانشگاه علوم پزشکي تهران

پذيرايی                                                                                              11/15-11/30
عفونت هاي حاد تنفسي فوقاني                                                        11/30-13/15

آقاي دکتر پرویز طباطبایي، استاد فوق تخصص عفوني اطفال دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي

پنجشنبه 1393/8/22
كد 3312020

ويژه متخصصین كودكان
بیماري هاي عفوني در اطفال 1

عفونت سالونالئی                                                                                      9/15- 8
خانم دکترشیرین سیاح فر، استادیار بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بروسلوز                                                                                              9/15-10/30
خانم دکتر فرح صابونی، دانشیار فوق تخصص عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پذيرايی                                                                                              10/30-11/00
آمیبیاز و ژيارديا                                                                                11/00-13/30

خانم دکتر خدیجه دانشجو، استاد فوق تخصص عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برنامه مدون متخصصین كودكان آبان 1393
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مسئول میزگردتاريخموضوع میز گرد

آقای دکتر ارزانیان، فوق تخصص خون و سرطان 4 خردادنحوه برخورد با آدنوپاتی در کودکان
کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تفسیر آزمون های کبدی چگونگی برخورد با 
اقای دکتر غالمرضا خاتمی، فوق تخصص گوارش 1 تیرکودک با آنزیم های کبدی مختل                                                    

کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران   

چگونگی مراقبت از کودکان LBW از بدو تولد تا 
آقای دکتر حسین فخرایي، فوق تخصص نوزادان، استاد 2 شهریور2 سالگی        

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نحوه ارزیابی اختالل رشد یا مداخالت مورد نیاز 
آقای دکتر ناصر کالنتری، فوق تخصص تغذیه6 مهردر موارد رشد کودکان      

آقای دکتر عباس مدنی، فوق تخصص کلیه کودکان 4 آبانتعیین پروتکل درمان عفونت ادراری در کودکان )1(
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر عبداله کریمی، فوق تخصص عفونی کودکان 3 آذرتعیین پروتکل درمان عفونت ادراری در کودکان )2(
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

چالش های پزشکان در تغذیه کودکان 
آقای دکتر منصور بهرامی، متخصص کودکان7 دي)ریز مغزی ها و مکمل ها(   

اقدامات گام به گام در ارزیابی و پیگیری 
آقاي دکتر مصطفی شریفیان، فوق تخصص کلیه                          5 بهمنعفونت های ادراری     

کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر محمد غفرانی، فوق تخصص اعصاب 3 اسفندچگونگی برخورد با تشنج کودکان             
کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

لیست برنامه ادواري جلسات ماهیانه انجمن پزشکان كودكان ايران در سال 1393

گردهمايي علمي ماهیانه انجمن پزشکان كودكان ايران در روزهاي يکشنبه طبق برنامه فوق در سالن قائم بیمارستان مفید 
رأس ساعت 11:30 صبح برگزار مي شود. الزم به ذكر است جلسات داراي امتیاز بازآموزي مي باشد. 
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محل برگزاریتاريخ برگزاریعنوان كنگره

سالن ابوالفضل بیمارستان حضرت رسول5-3 تیر ماه 1393همایش عفونت ها در پیوند کلیه کودکان

هفتمین همایش ساالنه انجمن غدد و متابولیسم 
کودکان ایران

همدان، بیمارستان بعثت31-29 مرداد 1393

مرکز همایش های رازی28-25 شهریور 1393شانزدهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق

کنگره ملی راه کارهای ارتقای سالمت و کاهش 
مرگ و میر مادری 

مرکز همایش های رازی6-5 مهر ماه 1393

دانشکده پزشکي تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 10-8 مهر ماه 1393هشتمین کنگره بین المللي میکروب شناسي بالیني

مرکز همایش های رازی15-13 مهر ماه 1393سومین سمینار ساالنه کودک بدحال

شیراز، مجتمع والیت18-16 مهر ماه 1393همایش بیماری های گوارش و کبد در کودکان

اولین کنفرانس بیماریهاي نورولوژیک کودکان و 
اختالالت شنوایي

سالن قائم، بیمارستان مفید17 مهر ماه 1393

مرکز طبی کودکان28-24 مهر 1393بیست و ششمین همایش بین المللی کودکان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه شهید 30- 28 آبان ماه 1393دهمین همایش ساالنه انجمن عفونی اطفال
بهشتی

سالن غرضی بیمارستان میالد14-11 آذر 1393اولین کنگره سالمت نوزادان ایران

لیست همايش های داخلي
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عنوان كنگره تاريخ برگزاریمحل برگزاری

Netherland18-21 Sep. 2014The 2014 International Conference on Stillbirth

Bled, Slovenia24-27  Sep. 2014
10th International congress »New Developments 
in the Assessment of Early Brain Damage – 30 
Years after<<

San Diego11-14 Oct. 2014The AAP National Conference & Exhibition 
(AAP Experience) 

Beijing, China12-15 Oct. 20147th Asian Congress of Paediatric Infectious Diseases

Barcelona, Spain17-21 Oct. 2014European Academy of Paediatric Societies 
(EAPS 2014)

Antalya , Turkey22-26 Oct. 2014
UMEMPS Congress in conjunction with 14th 
UNIPSTR-Central Asia and 58th Turkish 
National Pediatric Congress

Taiyuan, China24-26 Oct. 2014BIT,s 2nd Annual World Congress of 
Pediatrics-2014

Dubai, AUE20-22  Nov. 2014International Child Health Conference

Vancouver, Canada17-22 Aug. 201628th International Congress of Pediatrics

لیست همايش های بین المللی
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تسلیت

به کلیه همکاران محترم درگذشت جناب آقاي دکتر هوشنگ مزیناني متخصص کودکان را  تسلیت عرض نموده، براي آن مرحوم علو درجات 

الهي و براي خانواده محترمشان صبر جمیل 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 500000 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 كودكان ايران
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