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 اطفالشایع کارگاه دارو درمانی بیماری های 

  الروژيت

 مذرس: دکتر سپیذٌ الیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Case study  

ٗب٠١ اػت ٠ً ١٘شاٟ ثب ٗبدس ث٠ ثخؾ اٝسطاٛغ آٝسدٟ ؿذٟ اػت. ٗبدس ؿٌبيت  27ثي٘بس يي پؼشثس٠ ي 

داسد  C 38ٝص ُزؿت٠ تت سٝص هجْ ٗجتال ث٠ آثشيضؽ ثيٜي ؿذٟ اػت، اص س 2اص كشصٛذ ٝي اص ايٚ داسد ٠ً 

ؿذٟ اػت، ١ِٜبٗي ٠ً ٛلغ ػ٘ين ٗي ًـذ كذاي خـٚ  barkingٝ اص اٗشٝص كجص ٗجتال ث٠ ػشك٠ ١بي 

 ٝ ٝضـتٜبًي سا ايدبد ٗي ًٜذ ٝ ثس٠ دساص ٛ٘ي ًـذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسكذ  96ٝ داساي اؿجبع اًؼيظٙ  22 ػشػت تٜلغ  ٝ ١٘يٚ ًٞس 120 ٝ هشثبٙ هٔت C38تت  ًٞدى

ؿيبس اػت ٝ دس ثـْ ٗبدس آسإ ٛـؼت٠ اػت ٝٓي ١ِٜبٗي ٞاػتشاضت ٗي ثبؿذ.اص ٛظش ػ٘ٞٗي ١دس ضبٓت 

اػت ٝ دس  rhinnorheaداساي  ًٞدى ١بي تٜلؼي ٗي ؿٞد.ؼتشع يد٠ً ؿشٝع ث٠ ُشي٠ ٗي ًٜذ دزبس 

دس ١ِٜبٕ ثبصدٕ داسد، كذاي تٜلؼي ًب١ؾ يبكت٠ اػت ٝ  wheezingكذاي  هلؼ٠ ػي٠ٜٗؼبي٠ٜ 

 دٛذٟ اي ثب ُشي٠ ًشدٙ ثذتش ٗي ؿٞٛذ ٝ تـذيذ ٗي ؿٞد. اٛوجبهبت ثيٚ
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يي ػلٞٛت ٝيشٝػي  Croupثي٘بسي 

دػتِبٟ تٜلؼي كٞهبٛي اػت ٠ً ثيـتش 

ث٠ كٞست آت٢بة ٛبي ٝ دس ٝاهغ السٛظ 

تؼشيق ٗي ؿٞد. دس ٝاهغ ػالئٖ 

دسُيشي ساٟ ١بي ١ٞايي تطتبٛي سا 

اص  barkingٛذاسد ٝ ػ٘ذتبً ػشك٠ ١بي 

ؿيٞع آٙ ػبال٠ٛ  ٙ اػت.ػالئٖ ؿبيغ آ

ٗبٟ  6دسكذ ٝ ثيـتش دس ػٜيٚ ثيٚ  3

ػبِٓي ديذٟ ٗي ؿٞد. آجت٠ دس ٗبٟ  3تب 

١بي ػشد ػبّ ؿبيغ تش ثٞدٟ اػت. 

 ثشاثش دختش١ب ؿيٞع داسد. ١5/1٘يٚ ًٞس دس پؼش١ب 

 

اص ٛظش تظب١شات ثبٓيٜي ث٠ دٓيْ 

آت٢بثبتي ٠ً دس ساٟ ١بي تٜلؼي 

Subglottic د ؿذٟ ٝ داسٛذ، ادٕ ايدب

ث٠ دٛجبّ آٙ ثبسيي ؿذٙ ٛبي ٠ً 

خٞدؽ ٜٗدش ث٠ ُشكتِي كذا، ػشك٠ 

 ُٞؽ خشاؽٝ  ١barkingبي 

دس هلؼ٠ ي ػي٠ٜ  تٜلؼي ٗي ؿٞد.

ضشًبت اكضايؾ يبكت٠ ي هلؼ٠ ػي٠ٜ 

سا ٗي ثيٜيٖ ٝ اٛوجبهبت ثيٚ دٛذٟ اي 

تـذيذ ؿذٟ سا داسيٖ. ًالً ايٚ ثي٘بساٙ 

ذ ث٠ خبًش اي٠ٌٜ ٗوبٝٗت ساٟ ١بي ١ٞايي اكضايؾ پيذا ًشدٟ ٝ ضدٖ ثبيذ ًبس تٜلؼي ثيـتشي سا اٛدبٕ د١ٜ

 پيذا ٗي ًٜذ. سي٠ ١ب 

 

دس ػٜيٚ پبييٚ تش دس ٛٞصاداٙ 

ٗـخل٠ ي اكٔي ١٘بٙ ػشك٠ ١بي 

barking  اػت ٝٓي دس ػٜيٚ ثبالتش

ثيـتش ١٘بٙ ُشكتِي كذا ٌٗشش 

ثي٘بسي ٗؼ٘ٞالً خليق ٝ خٞد  اػت.

اص ٗطذٝد ؿٞٛذٟ اػت ٝٓي دس ثشخي 

تٜلؼي ؿذيذ  ديؼتشعٗٞاسد ٗٞخت 

 ًٞدًبٙ ٝ ضتي ٗشٍ ثي٘بس ٗي ؿٞد.

ثتٞاٜٛذ ضذاهْ ضدٖ تٜلؼي  ثشاي اي٠ٌٜ

خٞد سا ضلظ ًٜٜذ ٗدجٞس ١ؼتٜذ ًبس 
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پيذا ٗي ًٜذ ٝ دس ٝاهغ كـبس  اكضايؾتٜلؼي ثيـتشي سا اٛدبٕ د١ٜذ ٝ ػشػت تٜلغ دس آ٢ٛب 

intrathoracic ٗ ي ؿٞد ٠ً ًٞدى ضبٓت خؼت٠ اي داؿت٠ ثبؿذ  ١ٖ ثبالتش ١ؼت ٠ً ايٚ خٞد ثبػث

 ١ٞؿيبسي اؽ ١ٖ تطت تأثيش هشاس ثِيشد.

 

دس ٗٞاسد ٛبدسي ٗي تٞاٛذ ث٠ كٞست 

 distressٛبسػبيي تٜلؼي ؿذيذ ٝ يب 

 يتٜلؼي خٞد سا ٛـبٙ د١ذ. اٗب ػالئ٘

٠ً دس ساث٠ٌ ثب آٙ ديذٟ ٗي ؿٞد ػ٘ذتبً 

ٝ ١٘بٙ  ًٞدىخؼتِي ؿذيذ دس 

ذيذ اػت ٝ ُب١ي اٛوجبهبت ؿ اكضايؾ

آٛوذس ساٟ ١بي ١ٞايي تَٜ ٗي ؿٞد ٠ً 

پيذا ًشدٟ ٝ ضتي  ًب١ؾٝسٝد ١ٞا 

retraction  .١ب ً٘تش ١ٖ ٗي ؿٞٛذ

 ًب١ؾػٌص ١ٞؿيبسي،  ًب١ؾثٜبثشايٚ 

 ديؼتشعكذا١بي تٜلؼي، تبًي ًبسدي ٝ ػيبٛٞص اص ػالئٖ پيـشكت ثي٘بسي ث٠ ػ٘ت ٛبسػبيي تٜلؼي ٝ 

 تٜلؼي ؿذيذ ١ؼتٜذ.

تيٞٓٞطي ١٘بٙ ًٞس ٠ً ُلت٠ اص ٛظش ا

ؿذ ثي٘بسي ٝيشٝػي اػت ٠ً دس 

سأع ١ِ٘ي اٛٞاع ٝيشٝع ١ب، 

ٗي  RSVپبساآٛلٞالٛضا ٝيشٝع ٝ 

تٞاٜٛذ ثبػث ايدبد آٙ ؿٞٛذ. اٗب 

سيٜٞٝيشٝع ١ب، آدٛٞٝيشٝع ٝ 

ٗبيٌٞپالػ٘ب١ب ٛيض ٗي تٞاٜٛذ دس 

ٛوؾ داؿت٠  Croupايدبد ثي٘بسي 

 ثبؿٜذ.

تٞػي  Croupؿذيذتشيٚ ٛٞع 

 شٝع آٛلٞالٛضا ايدبد ٗي ُشدد.ٝي

خئي اص ٗٞاهغ ػلٞٛت ١بي ثبٛٞي٠ ي ثبًتشيبّ ثشسٝي آٙ ػٞاس ٗي ؿٞد ٠ً دس ايٚ ٗٞاسد تت ًٞدى 

داسد. دس ايٚ ٗٞاسد اضت٘بّ ٗي ًٜذ ٝ ثشٝٛـيت سا ١ٖ دس ًٜبس آٙ پيذا  Toxicثبالتش ٗي سٝد، ظب١ش 

 ٛيض ٝخٞد داسد. ICUثؼتشي دس 

 تٜلؼي اص ثخؾ ١بي كٞهبٛي اػت يؼٜي ٝيشٝع اص ثيٜي ٛلٞر پيذا ٛلٞر ٝيشٝع ث٠ دػتِبٟ 

 ٗي ًٜذ ٝ ٝاسد اپيتٔيٕٞ ٗي ؿٞد ٝ اص آٛدب ث٠ ثخؾ ١بي پبييٚ تش ٛظيش ٛبي ٝ السٛظ ساٟ پيذا 

 ٗي ًٜذ.
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 ػالئٖ،ؿشٝع ؿذت ؿبْٗ  spasmodic croupاص  acute laryngotracheitis  ٝخ٠ تـخيلي 

Noninflammatory subglottic  edema .ػذٕ ٝخٞد تت اػت ٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسكذ اص  5اص ٛظش اهذاٗبت دسٗبٛي ثي٘بسي خليق ثٞدٟ ٝ اؿٔت دس ٜٗضّ هبثْ دسٗبٙ ٗي ثبؿذ. ً٘تش اص 

ثي٘بساٙ ٛيبص ث٠ ثؼتشي دس ثي٘بسػتبٙ سا داسٛذ. آٙ ١ٖ ؿشايٌي اػت ٠ً ثي٘بس دس ضبّ اػتشاضت دزبس 

سا اص ٛٞع ؿذيذ داؿت٠ ثبؿذ، ؿشايي خبف پضؿٌي  ١Croupبي اپيضٝد ثبؿذ ٝ يب  كذاي ُٞؿخشاؽ

٠ً اٝ سا ٗؼتؼذ ٛبسػبيي تٜلؼي ثٌٜذ(، ثي٘بسي خئي ػشيغ  ٗبػٌٞالسٛٞسٝداؿت٠ ثبؿذ )ثي٘بسي ١بي 

ػبػت ثشٝص پيذا ًشدٟ ثبؿذ(، تطْ٘ ٗلشف  12پيـشكت ًشدٟ ثبؿذ )ػالئٖ ٛبسػبيي تٜلؼي دس صيش 

٠ ثبؿذ، ٝآذيٚ ِٛشاٙ ثبؿٜذ ٝ كٌش ًٜٜذ ٠ً دس ٜٗضّ ٛخٞا١ٜذ تٞاٛؼت ًٞدى سا ٗبيؼبت خٞساًي سا ٛذاؿت

manage سٝص اص ثشٝص آ٢ٛب ُزؿت٠ ثبؿذ(. 7تب  3ػالئٖ ًٞالٛي ؿذٟ ثبؿذ )يؼٜي ثيـتش اص  ٝ ًٜٜذ 

١ب ثشاي  risk factorتل٘يٖ ُيشي دس ساث٠ٌ ثب دسٗبٙ ثؼتِي ث٠ ؿذت ػالئٖ ٝ ٝخٞد يي ػشي اص 

 ثي٘بسي داسد. پيـشكت ػشيغ

دػت٠ اص داس١ٝب ٠ً دس سأع ػبيشيٚ اػتلبدٟ  2ث٠ ثؼذ دسٗبٙ آٙ دزبس تـييش ؿذٟ اػت.  1980اص ػبّ 

ٗي ؿٞٛذ ػجبستٜذ اص: ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب ، اپي ٛلشيٚ . ايٚ دٝ ث٠ ًٞس هبثْ ٗالضظ٠ اي ٗلشف ٗي 

 ؿٞٛذ ٝ تٞاٛؼت٠ اٛذ ٗٞاسد ثؼتشي دس ثي٘بسػتبٙ سا ًب١ؾ د١ٜذ.
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٠ ؿذ ٠ً اص پبتٞكيضيٞٓٞطي ١بي ُلت

اكٔي ايٚ ثي٘بسي ادٕ ٝ آت٢بثي 

اػت ٠ً دس ساٟ ١بي ١ٞايي كٞهبٛي 

ٝخٞد داسد. دس ًٖ ًشدٙ ايٚ آت٢بة 

ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب ٗي تٞاٜٛذ ٗليذ 

 ٝ ؿذيذ يٗتٞػثبؿٜذ. دس ٗٞاسد 

اص آ٢ٛب اػتلبدٟ ٗي  Croupثي٘بسي 

ؿٞد ٝ اٗشٝصٟ دس ؿٌْ ١بي خليق 

Croup  اػتلبدٟ ٗي ؿٞٛذ.ٛيض 

ؿذٟ اػت ٠ً يي تي دٝص ديذٟ  

mg/kg 0.6   اص داسٝي دُضاٗتبصٝٙ ث٠ ًشص ٗؼٜي داسي تٞاٛؼت٠ اػت ٠ً ػالئٖ ثي٘بسي ٝ ٗـٌالتي ٠ً

ػبػت پغ اص ٗلشف  6. ايٚ تأثيشات ًٞدى دس صٗبٙ خٞاثيذٙ داسد سا ًب١ؾ ٗي د١ذ

 ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب ديذٟ ٗي ؿٞد.

سيؼي ػلٞٛت ١بي ثبٛٞي٠ ي ثبًتشيبّ  اكضايؾشس ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب ، ث٠ دٓيْ آجت٠ ٗلشف دٝص١بي ٌٗ

 ٝ هبسزي تٞكي٠ ٛ٘ي ؿٞد.

دس ثيٚ اٛٞاع ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب پشًبسثشدتشيٚ ٗٞسد دُضاٗتبصٝٙ اػت ٠ً ث٠ كٞست خٞساًي، تضسين 

ٔي ُشٕ ث٠ اصاي ١ش ٗي 6/0ػوالٛي ٝ ٝسيذي ٗي تٞاٛذ اػتلبدٟ ؿٞد. اُش ؿٌْ تضسيوي ث٠ ًبس سٝد دٝص 

ٗئي ُشٕ تٞكي٠ ٗي ؿٞد  10آٙ دٝص ٗبُضيٖ٘ ًئُٞشٕ ٝصٙ ثذٙ ث٠ كٞست تي دٝص تدٞيض ٗي ؿٞد ٝ 

ٝ ايٚ ؿٌْ تضسيوي ثيـتش دس ٗٞاسدي اػتلبدٟ ٗي ؿٞد ٠ً ثي٘بس ث٠ دٓيْ ت٢ٞع ٝ اػتلشاؿي ٠ً داسد 

خٞساًي داسٝ ثب دٝص ً٘تش ٝٓي ٛتٞاٛذ داسٝي خٞساًي ٗلشف ٛ٘بيذ. دس ٗٞاسد خليق تش ٗي تٞاٙ تدٞيض 

 ًبسآيي ٗؼبدّ سا داؿت.

اُش ثخٞا١يٖ دٝص خٞساًي سا اػتلبدٟ 

دس ثشخي .دٝص اػتلبدٟ ٗي ؿٞد 2ًٜيٖ 

ٝ دس  mg/kg 0.15سكشاٛغ ١ب دٝص 

 mg/kg 0.6ثشخي ديِش دٝص ثبالتش 

تٞكي٠ ٗي ؿٞد. ١شزٜذ تلبٝت ٗؼٜي 

داسي اص ٛظش ًبسآيي دس ثيٚ دٝ دٝص 

خٞد ٛذاسد ٝٓي ثبص١ٖ تٞكي٠ ؿذٟ ٝ

ثيـتش تٞكي٠ ث٠ ٗلشف دٝص ثبالتش 

( ٗي ؿٞد. mg/kg 0.6)يؼٜي ١٘بٙ 

ضبال ٌٗ٘ٚ اػت ث٠ كٞست تي دٝص يب 

 دٝص دس ؿجب٠ٛ سٝص( اػتلبدٟ ؿٞد. 4)ٜٗوؼٖ 

 اػت. خئي اص اٝهبت كشٕ ٝسيذي سا دس ؿشثت  آٙ داسد ًؼٖ ثذ كشٕ خٞساًي ٠ً  يي ٗـٌٔي

 ت خٞساًي ٗي سػبٜٛذ ٝ ثشاي ًٞدى اػتلبدٟ ٗي ًٜٜذ.سهين ػبصي ًشدٟ ٝ ث٠ ؿٔظ
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اص ديِش ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب 

budenoside  ٗي ثبؿذ ٠ً ثب دٝصmg 

ث٠ ؿٌْ ٛجٞاليض اػتلبدٟ ٗي ًٜٜذ. دس  4-2

ٝاهغ ايٚ داسٝ ١ير اسخطيتي ٛؼجت ث٠ 

دُضاٗتبصٝٙ ٛذاسد يؼٜي ًبسآيي ثيـتشي 

ٛذاسد ٝ دس ٝاهغ سٝؽ تدٞيضؽ ١ٖ 

 ١ٖ ت ٝ ١ضي٠ٜ ثيـتشي ساٗـٌْ تش اػ

داسد ٝ تٞكي٠ ث٠ ٗلشف آٙ ٛ٘ي ؿٞد. 

ِٗش دس ٗٞاسد خئي ؿذيذ ٠ً اپي ٛلشيٚ 

 ثخٞا١ذ ث٠ كٞست ٛجٞاليض ؿذٟ اػتلبدٟ ُشدد، دس ًٜبس آٙ ثٞدٛٞصايذ سا ١ٖ اػتلبدٟ ٗي ًٜٜذ.

ؿٞد پشدٛيضٝٙ ١ٖ ٗي تٞاٛذ اػتلبدٟ 

آجت٠ ١شزٜذ ٠ً دس ٌٗبٓؼبت ٝ ًبسآصٗبيي 

يٜي تب ث٠ ضبّ ثشسػي ٛـذٟ اػت ١بي ثبٓ

ٗي تٞاٛذ اػتلبدٟ  mg/kg 1ٝٓي ثب دٝص 

ؿٞد ٝ اثشات ٗـبث٢ي ١ٖ داؿت٠ ثبؿذ 

ٝٓي  ٛؼجت ث٠ دُضاٗتبصٝٙ )٠ً ١ٖ 

ثبالتش ٝ ١ٖ ٛي٠٘ ػ٘ش ًٞالٛي  پٞتٜؼي

تشي داسد( تٞكي٠ ث٠ آٙ ٛ٘ي ؿٞد. اٗب 

ٝ  out patientديذٟ ٗي ؿٞد ٠ً دس 

ذ خئي ث٠ ثي٘بساٛي ٠ً ثؼتشي ٛ٘ي ؿٞٛ

 mg/kgًبس ٗي سٝد.دس ٗٞسد پشدٛيضٝٙ ثبيذ ثب دٝص ٗؼبدّ دُضاٗتبصٝٙ ٗلشف ؿٞد ٠ً ٗي تٞاٙ ُلت 

 اص دُضاٗتبصٝٙ ٗي ثبؿذ. mg/kg 0.6اص پشدٛيضٝٙ ٗؼبدّ  4

دس ٗٞسد ػٞاسم خبٛجي 

ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب دس ايٚ ثي٘بسي ثبيذ 

ُلت ث٠ ايٚ دٓيْ ٠ً دس ًٞتبٟ ٗذت ٝ تي 

ؿٞٛذ صيبد ِٛشاٙ  دٝص ٗلشف ٗي

ػٞاسم خبٛجي ٛيؼتيٖ ٝٓي ٢ٖٗ تشيٚ 

ٗـٌالت ٗؼئ٠ٔ آٙ سيؼي ػلٞٛت ١ب ٝ 

ثبٛٞي٠ )ػلٞٛت ١بي ثبًتشيبّ ٝ هبسزي( 

اػت ٠ً ٗي تٞاٛذ سظ ثذ١ذ. دس ٗٞاسدي 

٠ً ثي٘بس تٞثشًٔٞص يب ٝاسيؼالي كؼبٓي 

داؿت٠ ثبؿذ دس ٝاهغ تٞكي٠ ٗي ؿٞد 

ٖ يب ضتي دس ٗٞاسدي ٠ً اكشاد دس دٝسٟ اٌٛٞثبػيٞٙ ١ؼتٜذ ٝ يب ٠ً اص ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب اػتلبدٟ ٌٜٛي

ٗٞاخ٠ ثب كشدي ثٞدٟ اٛذ ٠ً ث٠ ايٚ ػلٞٛت ١ب آٓٞدٟ ثٞدٟ اػت ٛيض ٛجبيؼتي اص ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب 

 اػتلبدٟ ًشد.
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ًٔي  دُضاٗتبصٝٙ دس  پغ ثٌٞس 

دػتشع تشيٚ ًٞستيٌٞاػتشٝئيذي 

 اػت ٠ً ٗي تٞاٛذ اػتلبدٟ ؿٞد. 

ٝ ًٞالٛي اثشتش اػت ٝ دس  اسصاٙ تش

ٗٞسد ساٟ تدٞيض داسٝ ١ٖ تلبٝتي ٛ٘ي 

ًٜذ ٠ً ػوالٛي، ٝسيذي يب خٞساًي 

ٗلشف ؿٞد ٝ ١ِ٘ي ًبسايي 

يٌؼبٛي دس ت٘بٗي ٗشاضْ ثي٘بسي 

 داسٛذ.

 

 

داسٝي ثؼذي اپي ٛلشيٚ اػت ٠ً دس 

ٗٞاسد ٗتٞػي تب ؿذيذ ثي٘بسي ث٠ 

كشٕ ٛجٞاليض ؿذٟ اػتلبدٟ ٗي ؿٞد. 

دسكذ سا اػتلبدٟ  25/2اپي ٛلشيٚ 

ػي ػي اص   5/0تب25/0ٗي ًٜٜذ ٝ 

آٙ سا ثب ٛشٗبّ ػبٓيٚ سهين ًشدٟ ٝ 

ٗي سػبٜٛذ ٝ ثؼذ ث٠  cc 3ث٠ ضدٖ 

كشٕ ٛجٞاليض ؿذٟ اص آٙ اػتلبدٟ ٗي 

 ًٜٜذ.

ٌٗبٛيؼٖ اثشؽ آٙ اػت ٠ً اص ًشين 

ٝاػتبتيٌي كـبس ١يذس ًب١ؾآستشيّٞ ١بي پيؾ ٗٞيشُي ٗٞخت  Vasoconstrictionٜٗوجن ًشدٙ ٝ 

 اكضايؾخئي ًٖ ادٕ ٝ  ًب١ؾٝ ثبػث ًب١ؾ ادٕ ساٟ ١بي ١ٞايي ٗي ؿٞد ٝ  ؿٞد داخْ ٗٞيشٍ ١ب ٗي

 هٌش ساٟ ١بي ١ٞايي كٞهبٛي ٗي تٞاٛذ ث٠ ٗوذاس هبثْ ٗالضظ٠ اي ػالئٖ ثي٘بس سا ًب١ؾ د١ذ.

 

اي٠ٌٜ كشٕ ساػ٘يي اپي ٛلشيٚ اػتلبدٟ 

 1:  1ٗي ؿٞد يؼٜي ٗخٔٞى 

داسد. ٌٗبٓؼبت  D  ٝLايضٝٗش١بي 

هذي٘ي ٛـبٙ ٗي داد ٠ً ؿبيذ ػٞاسم 

آٙ  Lخبٛجي ً٘تشي دس ٗوبيؼ٠ ثب كشٕ 

ث٠ ت٢ٜبيي داؿت٠ ثبؿذ ٝ تبًي ًبسدي ٝ 

hypertension  ً٘تشي سا ثذ١ذ اٗب

٠ً   ٌٗبٓؼبت اخيش ٛـبٙ ٗي د١ذ

)ز٠ اص ٛظش تبًي  ٗؼٜي داسي تلبٝت

ٝ اؿجبع  hypertensionًبسدي، 



8 
 

 خٞد ٛذاسد.اًؼيظٙ( ثيٚ دٝ كشٕ ٝ

اص ٛظش تٌشاس دٝص ١ٖ ٗـٌْ ٗـبث٠ ثب ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب ثشاي اپي ٛلشيٚ ٝخٞد ٛذاسد ٝ دس كٞست 

 ػبػت دٝص ٗي تٞاٛذ تٌشاس ؿٞد. 3تب  2ٛيبص ١ش 

 

 دس ٗٞسد ػبيش اهذاٗبت داسٝدسٗبٛي ٠ً ثشاي ايـبٙ ٗي تٞاٙ اٛدبٕ داد:

اُش اضت٘بّ ػلٞٛت ثبًتشيبّ ثبٛٞي٠  -1

، ٗي تٞاٛيٖ اص آٛتي ثيٞتيي سا ٗي د١يٖ

ٌٝٛٞٗبيؼيٚ ٝ ػلٞتبًؼيٖ  ي١ب

 اػتلبدٟ ثٌٜيٖ.

ضت٘بً ٗبػي اًؼيظٙ ثبيؼتي دس  -2

دػتشع ثبؿذ ٠ً ثشاي ًٞدى دس 

 كٞست ٛيبص اػتلبدٟ ؿٞد.

ٌٛت٠ ديِش اي٠ٌٜ اُش اؿجبع اًؼظٙ  -3

ًجيؼي ثبؿذ، خٞة اػت ٠ً اص 

دٝص١بي ٌٗشس اپي ٛلشيٚ اػتلبدٟ ٌٜٛيٖ 

 سا )٠ً دس اثش خٞد ثي٘بسي ١ٖ ثبال اػت( ثذتش ثٌٜذ ٝ ثيـتش ثبال ثجشد. Heart rateاٛذ زٞٙ ٗي تٞ

4- -  آُٞٛيؼت ١ب ١ٖ ٗي تٞاٜٛذ اص ًشينrelax  ث٠ ً٘تش ًشدٙ  ًشدٙ ػوالت كبف ثشٝٛـيْ ١ب

 ػالئٖ ً٘ي ًٜٜذ.

دزبس دسد  يب ث٠ دٓيْ ػشك٠ ١بي ؿذيذي ٠ً داسد ًٝٞدى اػتبٗيٜٞكٚ ١ٖ دس كٞست تت ثبالي  -5

 اػتلبدٟ ؿٞد. mg/kg 15ػوالت ثيٚ دٛذٟ اي ؿذٟ اػت ٗي تٞاٛذ ثب دٝص 

 

يي ٗؼيبس ثشاي تؼييٚ ؿذت 

ثي٘بسي ٝخٞد داسد زٞٙ تل٘يٖ 

ثيـتش  Croupُيشي ثشاي دسٗبٙ 

ثشاػبع ؿذت ثي٘بسي ٗي ثبؿذ. 

ثي٘بسي ٗي تٞاٛذ ث٠ ػ٠ كٞست 

Mild  ،Moderate  ٝSever 

 ثبؿذ.

ٚ ًجو٠ ثٜذي ث٠ ٗؼيبسي ٠ً ثشاي اي

 Westley croupًبس ٗي سٝد 

score  ٗي ُٞيٜذ ٠ً دس آٙ يي

، ٗيضاٙ ٝسٝد ١ٞا  stridorػشي اص كبًتٞس١ب ٛظيش ػٌص ١ٞؿيبسي، ٝهؼيت ػيبٛٞص، داؿتٚ يب ٛذاؿتٚ 

 دس آٙ دس ٛظش ُشكت٠ ٗي ؿٞد.  اٛوجبهبتٝ 
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دس ٝاهغ يي ػشي ٛ٘شٟ ثٜذي 

ٛ٘شٟ ثي٘بس  شد ٠ًكٞست ٗي ُي

ثبؿذ.  17تب  0ثيٚ ٗي تٞاٛذ 

ثٞد يب ضذاًثش  2اُش ٛ٘شٟ صيش 

 Croupثٞد كشٕ خليق  2

١ؼت. دس ايٚ ٗٞسد ًٞدى 

ثيـتش ١٘بٙ ػشك٠ ١بي 

barking  سا داسد، ضبٓت

داسد ٝ دس ضبٓت  ُشكتِي

 كذاي ُٞؿخشاؽاػتشاضت 

ٛذاسد )ٌٗ٘ٚ اػت صٗبٛي ٠ً 

كذاي ُشي٠ ٗي ًٜذ دزبس 

 Moderateسا ٛيض ٛذاسد يب اي٠ٌٜ خئي خليق اػت.دس كشٕ  اٛوجبهبتثـٞد( ٝ ٗؼ٘ٞالً ُٞؿخشاؽ 

سا  اٛوجبهبتداسد، كذاي ُٞؿخشاؽ ٗي ؿٞد. دس ايٜدب دس ضبٓت اػتشاضت  7تب  3ثي٘بسي ٛ٘شٟ ثيٚ 

 يب ٛذاسد يب خئي ًٖ اػت. آطيتبػيٞٙضذاهْ ث٠ كشٕ خليق داسد ٝ ضبٓت 

خئي ؿذيذ داسد. ١شزٜذ دس كذاي ُٞؿخشاؽ يب ثبالتش اص آٙ اػت ًٞدى  8ػذد  ،دس كشٕ ؿذيذ ٠ً ٛ٘شٟ

خئي ؿذيذ اٛوجبهبت ً٘تش ٗي ؿٞد. كذاي ُٞؿخشاؽ ٗٞاسدي ٠ً خئي ٝسٝد ١ٞا ًٖ ثـٞد ايٚ 

 ، خؼت٠ ٝ يب ٗوٌشة داؿت٠ ثبؿذ. آطيت١٠ؼتٜذ ٝ ًٞدى ٗي تٞاٛذ ظب١ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تت ثي٘بس ٝ  ًب١ؾًٞة ًشدٙ ١ٞا، دس ٗٞاسد خليق ثيـتش اص اهذاٗبت ض٘بيتي اػتلبدٟ ٗي ًٜيٖ ٛظيش ٗش

تٞكي٠ ٗي ؿٞد ٠ً ٗبدس ًٞدى سا ث٠ ض٘بٕ ثشدٟ ٝ دٝؽ آة ُشٕ سا ثبص ثِزاسد ٝ  .دادٙ ٗبيؼبت خٞساًي

٠ ثب ١ٞاي ػشد دس ١ِٜبٕ ؿت ٛيض ث٠ ٛلغ ػالئٖ ثي٘بسي دس ٢ايٚ ً٘ي ٗي ًٜذ ضبّ ثي٘بس ث٢تش ؿٞد. ٗٞاخ

١ذ ٠ً اهذاٗي ثشاي ث٢جٞد كشصٛذؿبٙ اٛدبٕ دادٟ اٛذ. ٗٞاسد خليق ٗي ثبؿذ ٝ اضؼبػي ث٠ ٝآذيٚ ٗي د
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اُش اص دػتِبٟ ثخٞس خبِٛي اػتلبدٟ ٗي ؿٞد دٗبي خئي ثباليي ٛذاؿت٠ ثبؿذ ٝ دٗب دس ضذ دٗبي اتبم 

 ثبؿذ. 

ٛيض ١ِٜبٗي ٠ً ثي٘بس ٗي خٞا١ذ ٗشخق ؿٞد ٝ ثؼتشي ٛ٘ي ؿٞد تشخيص ٗي د١ٜذ يي  Mildدس ؿٌْ 

 تدٞيض ؿٞد ٝ ث٢تش اػت ٠ً دس ػبػبت دُضاٗتبصٝٙ  mg/kg 0.6دٝص 

اٝٓي٠ ي سٝص ايٚ ًبس سا اٛدبٕ د١ٜذ ٠ً تب ؿت )صٗبٛي ٠ً ثس٠ ٗي خٞا١ذ ثخٞاثذ( ٗـٌٔؾ ً٘تش ؿذٟ 

اُش ثي٘بس ثتٞاٛذ ٗبيؼبت خٞساًي سا دسيبكت ًٜذ ٝ ٛيبص ث٠ دسيبكت اپي ٛلشيٚ ٛذاؿت٠ ثبؿذ ثؼتشي  ثبؿذ.

 ٛـذٟ ٝ ٗشخق ٗي ؿٞد.

جتال ث٠ دس ٗٞسد ثي٘بساٙ ٗ

ٝ ٗتٞػي كٞست ١بي 

اهذاٗبت   Croupؿذيذ

ض٘بيتي ػشخبي خٞدؿبٙ 

١ؼتٜذ اٗب ثبيذ دهت 

ثيـتشي سا دس ٗٞسد 

ثي٘بساٙ ث٠ خشج د١يٖ. 

ًٞدى ٛجبيذ صيبد ُشي٠ ثٌٜذ 

ٝ يب ٗوٌشة ؿٞد ث٠ ايٚ 

دٓيْ ٠ً ػالئٖ اٝ تـذيذ 

ٗي ؿٞد. ضت٘بً دس اٝٓيٚ 

 ٝٛتيالػيٞٙاُش ٛيبص ث٠ ػي اًؼيظٙ دس دػتشع ثبؿذ ٝٗباپي ٛلشيٚ تدٞيض ؿٞد ٝ  ثي٘بسكشكت ثشاي 

ثٞد ػشيغ اهذاٗبت الصٕ كٞست ثِيشد.دس ايٜدب ٛيبص ث٠ ٗبيؼبت ٝسيذي ث٠ دٓيْ تبًي ًبسدي ٝ تت ؿذيذي 

٠ً داسٛذ ٝ اضت٘بالً ث٠ دٓيْ ٗـٌالت تٜلؼي ٛخٞا١ٜذ تٞاٛؼت ٗبيؼبت سا خٞساًي دسيبكت ًٜٜذ، اكضايؾ 

 پيذا ٗي ًٜذ.

اٛتٞثبػيٞٙ، ثبيذ ُلت ٠ً صيبد ث٠ آٙ ٛيبص ٛ٘ي ؿٞد ٝ دس ٗٞاسدي ٠ً ٗشاخؼ٠ ث٠ اٝسطاٛغ داسٛذ دس ٗٞسد 

دسكذ ٌٗ٘ٚ اػت اٛدبٕ ؿٞد. ايٚ ٗٞسد دس اكشادي ٠ً دس آ٢ٛب  6تب  2دسكذ ٝ دس ثي٘بساٙ ثؼتشي  1صيش 

 پيـشكت ػشيغ ٛبسػبيي تٜلؼي سا داسيٖ ثبيؼتي دس ٛظش ُشكت٠ ؿٞد.
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 اي ٠ً اثتذا ٌٗشش ًشديٖ تل٘يٖ ُيشي ث٠ كٞست صيش اػت: Case دس ٗٞسد

 ثشايؾ تدٞيض ُشديذ. mg/kg 0.3دُضاٗتبصٝٙ ثب دٝص  -1

 ث٠ ٗبدس ١ـذاس دادٟ ؿذ ٠ً دس ًّٞ ؿت كشصٛذؽ سا زي ًٜذ ٠ً ػالئٖ ١ـذاسد١ٜذٟ سا ٛذاؿت٠ ثبؿذ -2

 ي ثيشٝٙ سا تٞكي٠ ًشدٛذ.دٝؽ آة ُشٕ ٝ ثشدٙ ث٠ ثيشٝٙ ٝ ٗٞاخ٠ ًشدٙ كشصٛذ ثب ١ٞاي خٜ -3

 

سٝص ٗبدس دٝثبسٟ  2پغ اص 

ٗي آٝسد ٝ  ًٔيٜييًٞدى سا ث٠ 

ُلت٠ اػت ٠ً ػشك٠ ١ب ً٘تش ٝ 

خٞاة ًٞدى ث٢تش ؿذٟ اػت 

ٝٓي ٗـٌْ ايٜدبػت ٠ً ًٞدى 

خئي ثب ُٞؽ خٞد ثبصي ٗي 

ًٜذ ٝ اص دسد ُٞؽ ؿٌبيت 

 TMداسد. دس ٗؼبي٠ٜ ُٞؽ پشدٟ 

اػت  اسيت٘بتٞصدس ُٞؽ زپ ، 

ضشًبتؾ ثب ٗـٌْ ١٘شاٟ ٝ 

 اػت.

 

 

ٗـٌٔي ٠ً ثشاي ًٞدى پيؾ آٗذٟ 

ٝ ػٞاسم  ٗـٌالتاػت يٌي اص 

اػت ٠ً دس ًْ  Croupثي٘بسي 

ايٚ ػٞاسم خئي ؿبيغ ٛيؼتٜذ ٝ 

دس ًي زٜذ سٝص ٠ً ثي٘بس ضبّ 

پيذا ٗي ًٜذ ٝ ٝهؼيتؾ  ث٢تشي

stable  ٗي ؿٞد ث٠ كٞست

ٛب٢ُبٛي دس كشد ايدبد ٗـٌْ ٗي 

ب١ي ث٠ كٞست ثذتش ًٜٜذ. ػالئٖ ُ

خٔي ؿذٙ تت ثي٘بس، ػشك٠ ١بي 

اٝتيت تٜلؼي ٗي ثبؿذ ٠ً ثيبِٛش يي ػشي اص ػلٞٛت ١بي ثبٛٞي٠ اي اػت ٠ً ايدبد  ديؼتشعٝ ضتي  داس

 ، ثشٝٛـيت ٝ ... ًشدٟ اػت. پٜٞٗٞٛي، ٗذيب
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Pediatric gastroenteritis 
 اسالمی گًهر دکتر مذرس:

 

 

 

 

 

 

 

ت ؿبيؼي ُبػتشٝاٛتشيت يٌي اص ٗـٌال

اػت ٠ً دس ت٘بع ُشٟٝ ١بي ػٜي ث٠ ٝيظٟ 

دس اًلبّ ٗي تٞاٛذ ت٢ذيذًٜٜذٟ ي ضيبت 

دس ػشاػش دٛيب ثيؾ  1990ثبؿذ. دس د٠١ 

ٛتشيت ٗئيٞٙ ٗشٍ ػبٓيب٠ٛ اص ُبػتشٝا 3اص 

ٗـب١ذٟ ؿذٟ اػت. دس ٝاهغ ػٔت اكٔي 

morbidity  ٝmortality  ٙدس ًٞدًب

ٍ ٗئيٞٙ ٗش 8/1ٛتشيت ٗي ثبؿذ. ُبػتشٝا

ػبّ ث٠ ػٔت ايٚ  5ػبٓيب٠ٛ دس ًٞدًبٙ صيش 

 19ثي٘بسي ُضاسؽ ؿذٟ اػت ٠ً توشيجبً 

 ٗٞسدٗئيٞٙ  38ػبّ سا ؿبْٗ ٗي ؿٞد. دس ايبالت ٗتطذٟ توشيجبً  5دسكذ ًْ ٗشٍ ١بي ًٞدًبٙ صيش 

ذ ٝ ث٠ پضؿي ٗشاخؼ٠ ٗي ًٜٜ ٗٞسدٗئيٞٙ  2-4اػ٢بّ ٝ يب ُبػتشٝاٛتشيت سا ػبٓيب٠ٛ داسيٖ. اص ايٚ ٗيضاٙ 

 ٗٞسد اص آ٢ٛب ٗي ٗيشٛذ. ١400ضاس ٛلش ث٠ ػٔت ٝخبٗت ضبٓـبٙ ثؼتشي ؿذٟ ٝ  220

 

ضدٖ ٗذكٞع ٛشٗبّ دس ًٞدًبٙ توشيجبً  

g/kg/day 10  ٙاػت ٝ دس ثضسُؼبال

 ٗي ثبؿذ. g/day 200توشيجبً 

اػ٢بّ صٗبٛي ُلت٠ ٗي ؿٞد ٠ً ٗب اكضايؾ 

ٗطتٞيبت ٗذكٞع  liquidity، ضدٖ ٝ دكؼبت

ت ٛشٗبّ داؿت٠ ثبؿيٖ پغ ٛؼجت ث٠ ضبٓ

آة ٗطتٞيبت ٗذكٞع صيبد ٗي ؿٞد ٠ً ايٚ 

ٝ ؿْ   اكضايؾ تؼذاد دكؼبتخٞد ٜٗدش ث٠ 

 ؿذٙ ٗطتٞيبت ٗذكٞع ٗي ؿٞد.
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ٛبؿي اص ػلٞٛت ١بي   د١يذساػيٞٙ

ٝ  morbidityُٞاسؿي دٝٗيٚ ػٔت 

mortality  ػبّ اػت زشا 5ًٞدًبٙ صيش 

٠ً ًٞدًبٙ ث٠ ٝيظٟ ٛٞصاداٙ دس ٗؼشم 

 د١يذساػيٞٙش ثيـتشي دس استجبى ثب خٌ

ػيؼتٖ  -١1ؼتٜذ. ػٔت آٙ اػت ٠ً : 

transport  ْٗٛٞصاداٙ ٝ ًٞدًبٙ ١ٜٞص ًب

 TBW(total body -2ؿٌْ ِٛشكت٠ اػت. 

water آ٢ٛب ثيـتش اص اكشاد ثضسُؼبّ اػت) 

 ظشكيت ًٔي٠ ثشاي خجشاٙ آة اص دػت سكت٠ دس ٛٞصاداٙ ً٘تش اػت. -3

 اػ٢بّ ثشٝص صٗبٙاُش ثخٞا١يٖ اص ٛظش 

دػت٠ ًٔي  2ًجو٠ ثٜذي داؿت٠ ثبؿيٖ 

Chronic  ٝacute .ٖسا داسي 

Chronic diarrhea اػت ٠ً  صٗبٛي

سٝص ادا٠ٗ پيذا ًٜذ ٠ً  14اػ٢بّ ثيؾ اص 

ٗؼ٘ٞالً دٓيْ آٙ ػٞء خزة، ثي٘بسي ١بي 

آت٢بثي، اختالّ دس كٔٞس ٛشٗبّ، ػذٕ تطْ٘ 

ؿيش يب پشٝتئيٚ ٝ ١٘سٜيٚ ػٞاسم 

 اص داس١ٝب ثبؿذ.ثؼيبسي 

Acute diarrhea اػت ٠ً ؿشٝع  صٗبٛي

سٝصي ًّٞ ٗي ًـذ ٝ ؿبيغ تشيٚ دٓيْ آٙ ٗي تٞاٛذ ػلٞٛت ١ب )٠ً اؿٔت ٝيشٝع ١ب  اػ٢بّ ػشيغ ٝ زٜذ

 دٓيْ آٙ ١ؼتٜذ( ٝ يب ػبيش داليْ ديِش

 .ثبؿذ

ٛتشيت ث٠ اص ًشف ديِش ثي٘بسي ُبػتشٝا

ٝ  non Inflammatoryدٝ كٞست 

Inflammatory  ًجو٠ ثٜذي ٗي ؿٞٛذ. دس

خئي  ثي٘بسياػ٢بّ ؿيشآت٢بثي ٗؼ٘ٞالً 

ؿذيذ ٛيؼت، ٗذكٞع آثٌي ٝ ؿيشخٞٛي 

اػت، كشد تت داس ٛ٘ي ثبؿذ ٝ ث٠ كٞست 

دسد ؿٌ٘ي ٛذاسد. ػبْٗ آٙ  ٗـخلي

-nonٗؼ٘ٞالً ثبًتشي ١ب ٝ ٝيشٝع ١بي 

invasive دسٗبٛي ٠ً دس ايٜدب ػ٘الً ٞسيذيٕٞ ٝ طيبسديب ٝ ... ٝ ١ؼتٜذ ٛظيش سٝتبٝيشٝع ، ًشيپتٞػپ

دس اػ٢بّ ١بي آت٢بثي اػ٢بّ ٌٗ٘ٚ اػت خٞٛي ثبؿذ ٝ ٗؼ٘ٞالً ثب  اػت. Supportiveكٞست ٗي ُيشد 

 invasiveسا دس ٗذكٞع ٗي ثيٜيٖ. دٓيْ آٙ ػ٘ٞٗبً  WBCدسد١بي ؿذيذ ؿٌ٘ي ٝ تت ١٘شاٟ اػت ٝ ٗب 
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pathogens ِدسٗب٢ٛب دس ايٚ ٛٞع ثب دسٗبٙ ١بي ثباليي ، ػبٓ٘ٞٛال، ًٔؼتشيذيٕٞ ٝ ... ١ؼتٜذ ٝ الٗثْ ؿي

 ٗتلبٝت اػت.

-1ي ايدبد اػ٢بّ ػجبست اٛذ اص : پبتٞكيضيٞٓٞط

 يي يٞٙ  transportتـييش دس 

تشؿص ًٔش  اكضايؾًب١ؾ ثبصخزة ػذيٖ ٝ  -2

 سا داسيٖ

 دػتِبٟ ُٞاسؽ   ٗٞتئيتي اكضايؾ-3

 دس ٓٞٗٚ  اػ٘ٞالسيتياكضايؾ  -4

 

 

 

ٞاسؽ ٗب دس ػيؼتٖ ُ تؼذادي ٌٗبٛيؼٖ دكبػي

ٛتشيت خُٔٞيشي ١ؼت ٠ً اص ايدبد ُبػتشٝا

خٔٞي سؿذ  اػيذيت٠ ٗؼذٟ  -1ٗي ًٜٜذ : 

١ب سا دس ٗؼذٟ ٗي ُيشد. ث٠  MOثؼيبسي اص 

١٘يٚ دٓيْ ٗب ثب ١ش ػبٗٔي ٠ً ثتٞاٛيٖ دس 

اػيذيت٠ ٗؼذٟ اختالّ ايدبد ًٜيٖ تٞاٛؼت٠ ايٖ 

ذ ٗيٌشٝة ١بي ثبػث ايدبد ث٠ سؿ

ً٘ي ًٜيٖ. دس ٛتيد٠ ٗلشف ٛتشيت ُبػتشٝا

١ب  ١H2 blockerب ٝ يب   PPIًٞالٛي ٗذت 

 ٛتشيت سا تـذيذ ًٜذ.ي اػيذي سا ث٠ ١ٖ ثضٛذ ٝ ُبػتشٝاٌٗ٘ٚ اػت ايٚ ٗطي

ُٞاسؽ ثبهي  دػتِبٟ ١بي پبتٞطٙ دكغ ؿٞد ٝ دس MOضشًبت دٝدي ُٞاسؽ خٞد ثبػث ٗي ؿٞد ٠ً  -2

 ايٜ٘ي خٞد ػ٢ٓٞٔبي سٝدٟ ٝ دػتِبٟ ُٞاسؽ  - GI                        4 ًٗٞٞص  -3                        ذٜٛ٘بٛ

ثبًتشي ١بيي ٠ً كٔٞس ٛشٗبّ دػتِبٟ ُٞاسؽ سا تـٌيْ ٗي د١ٜذ ١ِ٘ي خضٝ ٌٗبٛيؼٖ ١بي دكبػي  -5

 ٛتشيت سا ثِيشٛذ.ثشٝص ُبػتشٝا١ؼتٜذ ٠ً ٗي تٞاٜٛذ خٔٞي 

١بيي ٠ً ٗؼتؼذًٜٜذٟ ثشٝص كبًتٞس

 جبستٜذ اص :ٛتشيت ١ؼتٜذ ػُبػتشٝا

ٗؼذٟ  pH اكضايؾ كبًتٞس١بيي ٠ً ثبػث -1

 H2ٗي ؿٞٛذ. ١٘بٙ ًٞس ٠ً ُلت٠ ؿذ 

blocker ٝ١ب PPI  ١ب ث٠ ٝيظٟ دس ٗلشف

ذت ٗي تٞاٜٛذ ثبػث ايدبد ًٞالٛي ٗ

 ٛتشيت ؿٞٛذ.ُبػتشٝا

  ٗلشف ًٞالٛي ٗذت آٛتي ثيٞتيي ١ب -2

ٗلشف داس١ٝبيي ٠ً ػشًٞة ًٜٜذٟ  -3

 ايٜ٘ي ١ؼتٜذ. ػيؼتٖ
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ٗي د١ٜذ ٝ دس ٝاهغ  ًب١ؾسا  ٗٞتئيتيث٠ ايٚ دٓيْ ٠ً ) ٗلشف داس١ٝبيي ٠ً هذ اػ٢بّ ١ؼتٜذ -4

 (١ب سا ٗي ُيشٛذ. ٗيٌشٝةخٔٞي دكغ 

ٛتشيت خلٞكبً دس ؿبيغ تشيٚ ػٔت ُبػتشٝا

اػت ٠ً  viral gastroenteritisٛٞصاداٙ 

دٝٗيٚ دٓيْ ايدبد ثي٘بسي ١بي ػلٞٛي دس 

 ٛٞصاداٙ اػت.

ٗي تٞاٛذ ث٠ ٗيضاٙ ًـٜذُي كبًتٞس١بيي ٠ً 

ٝيشٝع ١ب ً٘ي ًٜذ ػجبستٜذ  virulenceيب 

تٞاٛبيي  ،اص: تٞٓيذ ايٜتشٝتًٞؼيٚ ١ب 

،  تٞاٛبيي  GI آ٢ٛب ث٠ ًٗٞٞع زؼجٜذُي

ػجٞس آ٢ٛب اص ٗطيي اػيذي ٗؼذٟ ٝ  خئي اص 

MO  ٛٞصاد ٝ يب ١ب ١ؼتٜذ ٠ً ػٔي سؿٖ اي٠ٌٜ تؼذاد خئي ً٘ي داسٛذ ٝٓي ًـٜذُي ٝ خٌش صيبدي سا ثشاي

 ًٞدى ايدبد ًٜٜذ.

اٝٓيٚ ٝيشٝع ١بيي ٠ً دس ساث٠ٌ ثب آ٢ٛب 

١ب ١ؼتٜذ  Rotavirusكطجت ٗي ًٜيٖ 

ػب٠ٓ  2ٗب٠١ تب  ٠ً6 ٗؼ٘ٞالً دس ًٞدًبٙ 

ػبػت  48ؿيٞع داسٛذ. دٝسٟ ً٘ٞٙ آ٢ٛب 

اػت ٝ ػ٘ذتبً دس ٗبٟ ١بي ػشد ػبّ 

ثشٝص پيذا ٗي ًٜٜذ ٝ اٛتوبّ آ٢ٛب ٛيض اص 

ػالئ٘ي ٠ً سٝتبٝيشٝع اػت.  د١بٙساٟ 

١ب ايدبد ٗي ًٜٜذ اػ٢بّ آثٌي، ت٢ٞع ، تت 

اػت ٠ً  د١يذساػيٞٛيٝ ١٘يٚ ًٞس 

اص  3/1ٝيشٝع ١ب ١ؼتٜذ. دس ٝاهغ  Norwalkٌٗ٘ٚ اػت ثبػث ٗشٍ ثي٘بس ؿٞد. دٝٗيٚ ٝيشٝع ١ب 

ظب١ش  ٛتشيت سا ؿبْٗ ٗي ؿٞٛذ. دس ًٞدًبٙ ثضسٍ تش، ٛٞخٞاٛبٙ ٝ ضتي ثضسُؼبال١ٙبي ُبػتشٝااپيضٝد 

 2دػت٠ ي ثؼذي آدٛٞٝيشٝع ١ب ١ؼتٜذ ٠ً دس ت٘بٕ ًّٞ ػبّ ٝ ث٠ خلٞف دس ًٞدًبٙ صيش  ٗي ؿٞٛذ.

 ػبّ ٗب ثشٝص آ٢ٛب سا ٗي ثيٜيٖ.

تت  -1ػالئٖ اػ٢بّ ٝيشٝع ػجبست اٛذ اص: 

ت٢ٞع ٝ اػتلشاؽ  -١2بي ادا٠ٗ داس ٝ ٗوبٕٝ 

دس ٗذكٞع. ٌٛت٠ ٢ٗ٘ي ٠ً  WBCؿذيذ ٝ 

ػيؼتٖ ايٜ٘ي  ٝخٞد داسد آٙ اػت ٠ً خٞد

ثبػث دكغ ٗذكٞع اص ثذٙ ٗي ؿٞد ٝ ١٘يٚ 

٠ً  morbidity  ٝmortalityًٞس اي٠ٌٜ 

دس ٛٞصاداٙ ٝ ًٞدًبٙ ث٠ ٝخٞد ٗي آيذ 

ٗؼ٘ٞالً ث٠ خبًش اختالالت آة ٝ آٌتشٝٓيتي 

 اػت ٠ً ثبيذ ث٠ آٙ دهت ؿٞد.
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ثشاي اي٠ٌٜ ٗيضاٙ اختالالت آة ٝ آٌتشٝٓيتي 

 ًبٙ ثؼٜديٖ ٝ ١٘يٚ ًٞس دسٗبٙ سا دس ًٞد

اػبع ػالئٖ ٗيضاٙ  ٗي تٞاٛيٖ ثش

سا اسصيبثي ًٜيٖ. ػالئٖ  د١يذساػيٞٙ

، تٜلغ،  ١Pulseٞؿيبسي كشد، هشثبٙ هٔت، 

 Skinزـٖ ١ب، اؿي، ؿـبء ًٗٞٞصي ، 

turgor  ،Capillary refill  ػبيش ػالئٖ سا ٝ

ثشسػي ٗي ًٜيٖ ٝ ثشاػبع ايٚ ػالئٖ يي 

ش ً٘تش اص ث٠ كشد دادٟ ٗي ؿٞد ٠ً اُ اٗتيبصي

دسكذ ثبؿذ اص  9تب  3اػت، اُش  dehydration mildدسكذ ٝصٙ ثي٘بس )يؼٜي ًٞدى( ًب١ؾ پيذا ًٜذ،  3

 اػت. severدسكذ ثبؿذ  9ٝ اُش ثيؾ اص  morderateٛٞع 

ثبٛي٠ ٗي ؿٞد )يؼٜي  2ثيؾ اص  skin turgorهؼيق ؿذٟ،  پبٓغؿذٟ،  كشد تبًي ًبسد severدس ضبٓت 

ثب  Capillary refillثبٛي٠ ًّٞ ٗي ًـذ تب اي٠ٌٜ پٞػت ث٠ ضبٓت اٝٓي٠ ثبصُشدد(،  2پغ اص ًـؾ ثيؾ اص 

ٛٞى اِٛـتبٙ اٛدبٕ ٗي د١يٖ صٗبٙ صيبدي ًّٞ ٗي ًـذ تب اٛدبٕ ؿٞد. اٛذإ ١بي اٛت٢بيي كشد سا ١ٖ ٗي 

 ؿذيذ ٗؼ٘ٞالً ػيبٛٞصٟ ١ؼتٜذ. د١يذساػيٞٙتٞاٙ ٗـب١ذٟ ًشد ٠ً دس ضبٓت 

Management  ػيٞٙد١يذسادس: 

١٘بٙ ًٞس ٠ً پيؾ اص ايٚ ٛيض ُلت٠ ؿذ 

 د١يذساػيٞٙيٌي اص ٗؼيبس١بيي  ػٜدؾ 

دس ٗشين آٙ اػت ٠ً ٗيضاٙ ٝصٛي سا ٠ً 

اص دػت دادٟ اػت، تؼييٚ ًٜيٖ. اص سٝي 

 ١يذساػيٞٙدكشّٗٞ ٛيض ٗي تٞاٙ دسكذ 

سا ٗطبػج٠ ًشد. ١٘يٚ ًٞس ٗي تٞاٙ اص 

سٝي كشّٗٞ  ٗيضاٙ ٗبيؼبت اص دػت سكت٠ 

سٝص  3تب  2ض ٗطبػج٠ ًشد ٝ دس ًي سا ٛي

ٗبيؼبت ٝ آٌتشٝٓيت ١بي اص دػت سكت٠ سا 

 ثشاي كشد خجشاٙ ًشد.

ث٠ ثبؿذ د١يذساػٞٙ ًٖ دس كٞستي ٠ً 

دسكذ ًب١ؾ  3ايٚ ٗؼٜي ٠ً ً٘تش اص 

ٝصٙ ثذٙ سا داؿت٠ ثبؿيٖ، دسٗبٙ خئي 

اٝسطاٛؼي ٛيبص ٛذاسيٖ ٝ كوي ثبيؼتي ٠ً 

ث٠  maintenanceٗبيؼبت سا ث٠ كٞست 

 500cc/dayكشد ثذ١يٖ ث٠ ايٚ كٞست ٠ً 

ػبّ ١ؼتٜذ  2ثشاي ًٞدًبٛي ٠ً ً٘تش اص 

 ٝ1000cc/day  2-10ثشاي ًٞدًبٛي ٠ً 

ثشاي  2000cc/dayػب٠ٓ ١ؼتٜذ ٝ 
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ػبّ سا داسٛذ، ثبيؼتي ٗبيؼبت تدٞيض ؿٞد. ١٘يٚ ًٞس ٗي تٞاٛيٖ ث٠ اصاي ١ش  10ًٞدًبٛي ٠ً ثيـتش اص 

 سا ث٠ كٞست خٞساًي ثذ١يٖ. ORSطّٔٞ ٗ 10cc/kgكشد  Stoolػي ػي 

ٝ دسٗبٙ اٝسطاٛؼي ٛذاسيٖ ٝٓي ثبيذ  IVٛيبص ث٠ تضسين ٗبيؼبت ث٠ كٞست  خليق تب ٗتٞػيدس ٗشض٠ٔ 

ORS  100-50سا ث٠ كٞستcc/kg  ػبػت ثذ١يٖ تب اي٠ٌٜ ٗبيؼي ٠ً كشد اص دػت دادٟ  2-4دس ًّٞ ٗذت

 .اػت خجشاٙ ؿٞد 

 اٝسطاٛؼيتدٞيض ؿٞد ٝ كشد ث٠ كٞست  intravenous fluidثبيؼتي د١يذساػيٞٙ ؿذيذ دس ٗٞسد 

دادٟ  ًٞدىاص سيِٜشالًتبت يب ٛشٗبّ ػبٓيٚ ث٠  30ml/kg-20دسٗبٙ ؿٞد. دسٗبٙ ث٠ ايٚ ؿٌْ اػت ٠ً 

ٝ ػٌص  پشكيٞطٙ،  پبٓغٗي ؿٞد. ػپغ ثبيؼتي ًٜتشّ ػالئٖ ضيبتي اٛدبٕ ُيشد ث٠ ايٚ ؿٌْ ٠ً 

سا ١ٖ ث٠ ١٘بٙ  ثٔٞعػالئٖ ث٢جٞد پيذا ٌٛشد دٝٗيٚ دسٗبٛي ايٚ ٗبيغ ١ٞؿيبسي سا ثشسػي ٗي ًٜيٖ. اُش ثب 

ػبػت  5سيِٜش الًتبت ثب ٛشٗبّ ػبٓيٚ ًي  70ml/kgتشتيت ث٠ ثي٘بس ٗي د١يٖ ٝ ثؼذاص آٙ ٗي تٞاٛيٖ 

 ػبػت ثشاي ثس٠ ١بي ثضسُؼبّ تدٞيض ًٜيٖ. 5/2ٗبٟ ٝ يب  12ثشاي ثس٠ ١بي ً٘تش اص 

 Holiday-segarديِش تطت ػٜٞاٙ   سٝؽ

ٗي ثبؿذ ٠ً تدٞيض ٗبيؼبت دس ثس٠ ١ب سا 

تٞهيص ٗي د١ذ. ١٘بٙ ًٞس ٠ً ٗي ثيٜيٖ دس 

 100ml/kg/dayًئُٞشٕ اّٝ ٗيضاٙ  10

تدٞيض ٗي  4ml/kg/hrٗبيغ سا ثب ػشػت 

ًئُٞشٕ دٕٝ سا ث٠ ٗيضاٙ  10ًٜٜذ. 

50ml/kg/day  2ٝ ثب ػشػتml/kg/hr 

ث٠ ًٞدى ٗي د١يٖ ٝ ث٠ اصاي ١ش ًئُٞشٕ 

٠ً ًٞدى داؿت٠  ٝصٙ ك٠اهب

20cc/kg/day  1ٗبيغ ثب ػشػتcc/kg/hr 

 ثبيؼتي تدٞيض ُشدد.

 

Oral replacement therapy تٞػي 

٠ً پيؾ اص ايٚ ُلت٠ ؿذ اٛدبٕ  ١ORS٘بٙ 

ٗي ُيشد. ١ذف اص آٙ خُٔٞيشي اص ثشٝص 

اػت ٝ اي٠ٌٜ تب ضذي ثتٞاٛيٖ  د١يذساػيٞٙ

اختالالت آة ٝ آٌتشٝٓيت كشد سا خجشاٙ 

دادٟ  ORSثشاي  WHOكشٗٞٓي ٠ً  يٖ.ًٜ

٠ً دس  ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػت

management  ّٞٗ90اػ٢بّ ايٚ كش 

دسكذ ٗؤثش ثٞدٟ اػت. كشٗٞٓي ٠ً دس 

داسيٖ، توشيجبً ٗيضاٙ ػذيٖ  ORSايشاٙ ثشاي 

ثشاثش داسد ٝ ٛ٘ي ػذيٖ ػيتشات اػت ٠ً دس ثذٙ تجذيْ ث٠ ثي ًشثٜبت ٗي ؿٞد ٝ ًُٔٞض ١ٖ ٗوذاس ثشاثش  

 د.داس
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دس ٗد٘ٞع ث٠ ايٚ خبًش ٠ً اػ٢بّ ١بي 

 داسٝدسٗبٛي ١ؼتٜذ self limitingٝيشٝػي 

صيبد ٛوؾ اػبػي دس ث٢جٞد ثي٘بسي ٛذاسد. 

اٗب آٛتي ثيٞتيي ١ب صٗبٛي تدٞيض ٗي ؿٞد 

ؿي  ٠ًSystemic bacteremia: ٗب ث٠ 

داؿت٠ ثبؿيٖ، ػيؼتٖ ايٜ٘ي كشد دزبس 

 اختالّ ؿذٟ ثبؿذ ٝ يب اي٠ٌٜ پبتٞطٛي سا

داؿت٠ ثبؿيٖ ٠ً ضؼبع ث٠ آٛتي ثيٞتيي 

 bacterialثبؿذ )دسٝاهغ ١٘بٙ 

gastroenteritis  ًّٞدًبٙ ٝ ٛٞصاداٙ   ث٠ خبًش ػٞاسم خبٛجي سا داؿت٠ ثبؿيٖ(. داسٝي هذ اػ٢ب

تٞكي٠ ٛ٘ي ؿٞد ٝ ١٘يٚ ًٞس تأثيش زٜذاٛي ١ٖ دس اػ٢بّ ١بي خئي ؿذيذ ٛذاسد. تٞكي٠ ديِش آٙ اػت 

ًٖ  د١يذساػيٞٙسٝيي ٌٗ٘ٚ اػت تٞخ٠ ًؼي ٠ً ايٚ داسٝ سا تدٞيض ٗي ًٜذ ٛؼجت ث٠ ٠ً تدٞيض زٜيٚ دا

 ًٜذ.

پشٝثيٞتيي ١ؼتٜذ ٠ً  يدػت٠ ي ثؼذي داس١ٝب

ض١ب ٝ بيؼٗٝؿبْٗ الًتٞثبػيْ ١ب، ػبًبس

اػتشپتًٞٞى ١ب ١ؼتٜذ. ايٚ دػت٠ ٗي تٞاٜٛذ 

كٔٞس سٝدٟ سا ٗتؼبدّ ًشدٟ ٝ اثشات پبتٞطٙ 

آجت٠ دس اكشادي ٠ً ١بي ٗضاضٖ سا ًٖ ًٜٜذ. 

ٛوق ػيؼتٖ ايٜ٘ي سا داسٛذ پشٝثيٞتيي 

تٞكي٠ ٛ٘ي ؿٞد. ٌٗبٛيؼٖ آٙ ث٠ ايٚ كٞست 

اػت ٠ً ايٚ ١ب تشًيجبت آٛتي ثبًتشيبٓي تٞٓيذ 

ٗي ًٜٜذ ٝ دس ٝاهغ ثب ثبًتشي ١بي ٢ٗبخٖ 

ٌت٠ ي ٛ ٗي ؿٞٛذ. GI پبتٞطٙ ث٠ ًٗٞٞع سهبثت ٗي ًٜٜذ ٝ ١٘يٚ ًٞس ثبػث ٢ٗبس زؼجٜذُي ثبًتشي ١بي

تٞكي٠ ٗي ؿٞٛذ ٝ دس ٗٞسد  ٢ٗViral gastroenteritisٖ دس ٗٞسد پشٝثيٞتيي ١ب آٙ اػت ٠ً آ٢ٛب دس 

 اػ٢بّ ١بي ثبًتشيبيي خئي تٞكي٠ ٛ٘ي ؿٞٛذ.
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، اػتبكئًٞٞى ١ب ١ؼتٜذ ٠ً اص ًشين ؿيش ٝ ؿزاي  bacterial gastroenteritisاص ػٞاْٗ ؿبيغ يٌي 

 ٝ دسٗب٢ٛبيي ٠ً اٛدبٕ  داسد اػتلشاؽ –ت٢ٞع  ٗثْ ًٜذ ٝ ػالئ٘ي آٓٞدٟ اٛتوبّ پيذا ٗي

ا )ٝثب(، تٞػي آة ٝ ؿزاي آٓٞدٟ اٛتوبّ پيذا ٗي ًٜذ ٝ شٗي ُيشد، دسٗبٙ ١بي ض٘بيتي اػت. ٝيجشيًٞٔ

ػالئٖ آٙ اػ٢بّ آثٌي، ضديٖ ٝ ثذٝٙ دسد ٗي ثبؿذ. هٞإ ٗذكٞع ؿجي٠ آة ثشٛح اػت ٝ اػ٢بّ ثٞي ٗب١ي 

اٛتش١ٝ٘ٞساطيي اص ًشين ُٞؿت ُبٝ، ؿيشخبٕ ٝ آة اٛتوبّ پيذا ٗي ًٜذ ٝ ػالئٖ آٙ  E.coliٗي د١ذ، 

اػ٢بّ، ػشدسد ٝ ٗذكٞع خٞٛي اػت ٝ ثشاي آٙ كوي دسٗبٙ ض٘بيتي اٛدبٕ ٗي ُيشد. ًبٗپئٞثبًتش١ب اص 

٢ٗذ ًٞدى، تخٖ ٗشؽ، ؿيشخبٕ ايدبد ٗي ؿٞٛذ ٝ ١٘يٚ ًٞس ػبْٗ اػ٢بّ ٗؼبكشتي ٗي تٞاٜٛذ ثبؿٜذ. 

ػبػت دس كشد ٗي ثبؿذ.. ػبٓ٘ٞٛال ػبْٗ  72تب  24 ث٠ ٗذت ٖ ٛبؿي اص آٙ اػ٢بّ، تت، ثي ضبٓيػالئ

ديِشي اػت ٠ً اص ًشين ًيٞس، ؿيشخبٕ ٝ ٗؼبكشت اٛتوبّ ٗي يبثذ ٝ ػالئٖ آٙ ت٢ٞع، اػتلشاؽ، اػ٢بّ ٝ 

لشف دسٗبٙ ١بي آٛتي ثيٞتيي ٗشثٞى ث٠ ١ش پبتٞطٙ دس اػاليذ آٗذٟ اػت. آجت٠ ٗ تٜؼ٘ٞع اػت.

 كٔٞسًٝيٜٞٓٞٙ ٝ تتشاػبئٌيٚ ١ب سا دس ًٞدًبٙ ٝ ٛٞصاداٙ تٞكي٠ ٛ٘ي ًٜيٖ.

 

ايدبد   ُبػتشٝاٛتشيت ٠ً ث٠ دٛجبّ ػٞاسهي

 ؿٞٛذ ػجبست اٛذ اص: ٗي

1-  sever dehydration  

2- Toxic megacolon   ٠ً تٞػي

Shigella  ٝC.difficle   .ايدبد ٗي ؿٞد

ػبْٗ اكٔي  C.difficileٌٛت٠: 

Psuodomembrane colitis  يب ًٞٓيت ثب

 ؿـبء ًبرة اػت.

اػتلشاؽ ؿذيذ ٠ً تٞػي اػتبف  -3

 اٝسئٞع ٝ سٝتبٝيشٝع ١ب ايدبد ٗي ؿٞد.

 

آٛتي ثيٞتيي ١بيي ٠ً ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ٗي 

 د١يٖ:

 mg/kg 5ًٞتشيً٘ٞؼبصّٝ: دس ثس٠ ١ب  -1

 mg/kg 25تشي ٗتٞپشيٖ ٝ 

 3ثشاي  BDػٞٓلبٗتًٞؼبصّٝ ث٠ كٞست 

 تدٞيض ٗي ؿٞد. سٝص

 آٗپي ػئيٚ -2

 ٛبٓيذيٌؼيي اػيذ -3

ث٠ كٞست آٓتشٛبتيٞ ٛيض ٗي تٞاٙ اص 

ػبّ(، ػلبٓٞػپٞسيٚ ١بي ٛؼْ ػٕٞ )ٛظيش ػلتشيبًؼٞٙ ٝ  8كٔٞئٞسًٝيٜٞٓٞٙ ١ب )آجت٠ اص ًٞدًبٙ ثبالي 

 ػلٌؼيٖ( ٝ آصيتشٝٗبيؼيٚ اػتلبدٟ ًٜيٖ.
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دس ثي٘بسي ٝثب تدٞيض 

بيؼيٚ ١ش ػيپشٝكًٔٞؼبػيٚ ٝ آصيتشٝٗ

ث٠ كٞست  20mg/kgدٝ ثب دٝص 

single-dose  تٞكي٠ ٗي ؿٞد. ُلت٠

ٗي ؿٞد ايٚ سطيٖ ضتي دس ٗوبيؼ٠ ثب 

٠ً تٞػي  multiple doseسطيٖ 

اسيتشٝٗبيؼيٚ اٛدبٕ ٗي ؿٞد ٗؤثشتش 

اػت. اسيتشٝٗبيؼيٚ ١ٖ دس ٝيجشيًٞٔشا 

ػبػت تدٞيض  ١6ش  12.5mg/kgثب دٝص 

 ٗي ؿٞد.

 

 3ٞد، دختش ٠ً ٗؼشكي ٗي ؿ ٗٞسدي

ػب٠ٓ اي اػت ٠ً ث٠ اٝسطاٛغ ٗشاخؼ٠ 

ًشدٟ اػت. ػالئٖ ثي٘بس دسد ؿٌ٘ي ٝ 

اػ٢بّ اػت ٠ً آجت٠ خٞٛي ٛجٞدٟ اػت 

ػبػت ٗذكٞع خٞٛي  48ٝٓي پغ اص 

ؿذٟ اػت. دس ػبثو٠ اي ٠ً اص ثي٘بس 

ُشكت٠ ؿذٟ اػت ُلتٜذ ٠ً زٜذ سٝص 

 ًٞدىُزؿت٠ ز٢بسٗيٚ ػبِٓشد تٞٓذ 

 سكت٠ اٛذ ٝ ٞدٟ اػت ٝ ث٠ سػتٞساٙث

ثس٠ ١ٖ ١٘جشُش خٞسدٟ اػت. ٗبدس ثس٠ 

رًش ٗي ًشد ٠ً ٝػي ١٘جشُش صيبد پخت٠ ٛجٞدٟ ٝ كٞستي سَٛ ثٞدٟ اػت. ثي٘بس ػبثو٠ ١ير ثي٘بسي ٝ 

ٗجتال خليق تب ٗتٞػي اص ٛٞع  د١يذساػيٞٙٗـٌْ ثبٓيٜي سا ٛذاسد دس ٗؼبي٠ٜ ثي٘بس ثذٝٙ تت اػت ٝ ث٠ 

 ؿذٟ اػت.

 

ي ٠ً ثي٘بس دادٟ پضؿي ثشاػبع ؿشش ضبٓ

اػت ٝ اػ٢بّ خٞٛي ٠ً داؿت٠ ؿي ث٠ 

STEC  يبShiga toxin – producing 

E.coli  ًشدٟ اػت ٠ً ٗؼ٘ٞالً تٞػي

 ُٞؿت ١بي ٛپخت٠ اٛتوبّ پيذا ٗي ًٜذ.

 سٝص اػت. 3-4 آٙ دٝسٟ ً٘ٞٙ
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سٝص پغ اص پزيشؽ ثي٘بس سَٛ پذيذٟ  2

ؿذٟ ٝ ػالئٖ ًٞكتِي ٝ ًجٞدي دس سٝي 

ادساسي   out putذٟ اػت. ثذٛؾ ظب١ش ؿ

ثي٘بس تيشٟ سَٛ ؿذٟ ٝ ًب١ؾ پيذا ًشدٟ 

اػت . ٌٗبثن ثب آصٗبيـبت اٛدبٕ ؿذٟ دس 

ادساس كشد ٛيض پشٝتئيٚ ٝ خٞٙ ٝخٞد داسد. 

٠ٛٞ٘ٛ ٗذكٞع ١ٖ ثشاي ًـت دادٟ ؿذٟ 

 ٗثجت ثٞدٟ اػت.  E.coliاػت ٠ً 

 

 

Hemolytic Uremic Syndrom (HUS) 
يتٞپٜي، ٗجٞػتشٝ ػاليٖ ػ٠ ُب٠ٛثب  ٠ً

 acuteٗيٌشٝآٛظيٞپبتيي ١٘ٞٓيتيي آٛ٘يب ٝ 

renal failure  ٠ً ٗؼ٘ٞالً ثب آيِٞسي

١٘شاٟ اػت تٞػي ايٚ تًٞؼيٚ ايدبد ٗي 

 ؿٞد.

 

 

 

 

ثي٘بس ثشاي ايدبد زٜيٚ  سيؼي كبًتٞس١بي

دس ػٜيٚ ثبالي  ػٚ ثي٘بس  -1ػٜذسٗي: 

 -2ػبّ ؿبيغ تش اػت.  15ػبّ ٝ صيش  5

٠ً دس آصٗبيؾ داؿت٠  ثباليي WBC -3تت 

دس كلّٞ ُشٕ ػبّ ٛيض ؿيٞع  -4اػت 

 1ضذٝد  ايٚ ػٜذسٕ  ثي٘بسي ثبالتش اػت.

١لت٠ پغ اص ؿشٝع اػ٢بّ ظب١ش ٗي ؿٞد ٝ 

داسٝي خبكي ١ٖ ثشاي دسٗبٙ آٙ ٗٞخٞد 

آٛتي ٛ٘ي ثبؿذ. ديذٟ ؿذٟ اػت ٠ً تدٞيض 

٠ً  antimotilityي د١ذ. داس١ٝبي سا دس اكشاد اكضايؾ ٗ HUSسيؼي اثتال ث٠  ١E.coliب ثشاي  ثيٞتيي

ضشًبت دٝدي دػتِبٟ ُٞاسؽ ٗي ؿٞٛذ دس ايٚ ٗٞسد ًبسآيي ٛذاسٛذ. ت٢ٜب دسٗبٛي ٠ً ٗي  ًب١ؾثبػث 

 اػت. supportive اهذاٗبت تٞاٛيٖ ثشاي آٙ اٛدبٕ د١يٖ
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 Rotavirus vaccineثشاي پيـِيشي، 

(Rotateq , Rotarix) .دس  آٗذٟ اػت

 Rota Teqٝاًؼٚ  FDA 2006كٞسي٠ 

ٝاًؼٚ  2008سا تبئيذ ًشد ٝ دس آٝسيْ 

Rotarix  ٠ً ث٠ كٞست خٞساًي ثشاي

سٝتبٝيشٝع تدٞيض ٗي ؿذ  پيـِيشي

طٛٞتيپ اكٔي  4ث٠ ثبصاس آٗذٟ اػت ٠ً 

-78سٝتبٝيشٝع سا پٞؿؾ ٗي د١ذ ٝ 

سا  دسكذ اص ًْ سٝتبٝيشٝع ١ب 74

 Rota Teqذ.دس ٗٞسد پٞؿؾ  ٗي د١

ٗي  12تب  6دس ١لت٠  POث٠ ايٚ كٞست ٠ً يي دٝص سا اثتذا ث٠ كٞست دٝص تدٞيض ٗي ؿٞد  3ٗؼ٘ٞالً 

 ١32لت٠ ٗي د١ٜذ ٝ ٌٛت٠ ٢ٖٗ ايٚ اػت ٠ً پغ اص  4-10دٝص دس ًّٞ  2د١ٜذ. دٝص ثؼذي سا ث٠ كٞست 

ٗب١ِي ٗي د١ٜذ ٝ دٝص  6دٝص ٗي د١يٖ. دٝص اّٝ دس ػٚ  ١Rotarix 2لت٠ ٛجبيذ دادٟ ؿٞد. دس ٗٞسد 

 ١لت٠ ي ثؼذ تدٞيض ٗي ًٜٜذ. ٠24 ٝ هجْ اص ١لت 4ثؼذي سا ضذاهْ 
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 سیىًزيت

 دکتر افشیه شیًاآقای   مذرس:

 

ػيٜٞع ١ب ٗطلظ٠ اي پش اص ١ٞا ١ؼتٜذ ٠ً تٞػي ؿـبئي اص ًٗٞٞص يب ٗخبى پٞؿيذٟ ؿذٟ اٛذ. اص ٛظش 

 ٛٞع ػيٜٞع داسيٖ: 4آٛبتٞٗيٌي 

 ػيٜٞع ٗبًضيالسي ٠ً دس صيش زـٖ هشاس داسد. -1

 س هؼ٘ت پيـبٛي ٝ ثبالي زـٖ هشاس ُشكت٠ اػت.ػيٜٞع كشٝٛتبّ ٠ً د -2

 ػيٜٞع اػلٜٞئيذ ٠ً توشيجب دس ٝػي خ٘د٠٘ هشاس ُشكت٠ اػت. -3

 ػيٜٞع ات٘ٞئيذ ٠ً دس ٝػي ثيٚ زـٖ ٝ ثيٜي هشاس ُشكت٠ اػت. -4

ػيٜٞع ١بي اػلٜٞئيذ هبثْ تـخيق ٗي ثبؿذ. ػيٜٞع ١بي ٗبًضيالسي ٝ ات٘ٞئيذ اص ٗبٟ  خٔلياص ٛ٘بي 

ؿذٙ ٗي ًٜٜذ ٝ تٞػؼ٠ ايـبٙ تب دٝساٙ خٞاٛي ادا٠ٗ پيذا ٗي ًٜذ.  پيـشكتي ؿشٝع ث٠ ز٢بسٕ خٜيٜ

 4-7ػيٜٞع ١بي اػلٜٞئيذ توشيجب دس ػبّ دٕٝ صٛذُي ث٠ ٝخٞد ٗي آيٜذ ٝ ػيٜٞع ١بي كشٝٛتبّ ١ٖ دس 

 ػبِٓي تـٌيْ ٗي ؿٞٛذ.

ذ ث٠ ايٚ دٓيْ ٠ً ثبؿ ٞع ١بي ٗبًضيالسي ٝ ات٘ٞئيذ ٗيدس ٗٞسد ًٞدًبٙ ثيـتش ٗـٌالت ٗشثٞى ث٠ ػيٜ

دس دٝساٙ خٜيٜي دس ًٞدى ؿٌْ ُشكت٠ اػت ٝ ٗي تٞاٛذ دسُيش ؿٞد. ػيٜٞع ١بي كشٝٛتبّ ١ٖ ث٠ ايٚ 

 ػبِٓي دس ًٞدى ؿٌْ ٗي ُيشٛذ، دس دٝساٙ دثؼتبٙ ايدبد ٗـٌْ ٗي ًٜٜذ.  4-7دٓيْ ٠ً دس ػٜيٚ

يٚ ؿذٙ آٙ، ُشٕ ٝ ٗشًٞة اص ٛظش ػٌ٘ٔشدي، ػيٜٞع ١ب ثبػث اكضايؾ سصٝٛبٛغ كذا ٝ دس ٛتيد٠ دٜٓـ

ؿذٙ ١ٞاي تٜلؼي، اكضايؾ ضغ ثٞيبيي، ث٠ ػٜٞاٙ هشث٠ ُيش، تٜظيٖ ١ٞاي داخْ ثيٜي، ؿٌْ ُشكتٚ 

 كٞست ٝ خ٘د٠٘ ٝ ١٘يٚ ًٞس ًب١ؾ ٝصٙ ٝ داٛؼيت٠ خ٘د٠٘ ٗي ؿٞٛذ.

دسكذ اص  5-10ٝ توشيجب  ٗي ثبؿذػيٜٞصيت ث٠ ٗؼٜي آت٢بة دس ١شًذإ اص ػيٜٞع ١بي پبساٛبصاّ 

٘ٞئيذ ٝ ت تٜلؼي كٞهبٛي اًلبّ سا ٗٞخت ٗي ؿٞد. ػ٘ذتب دسُيشي ١ب دس ػيٜٞع ١بي اتٗـٌال

دسكذ اص ٗشاخؼبت ث٠ ٗتخلليٚ آٓشطي ٝ  20ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً  ٗبُضيالسي ٗي ثبؿذ. آٗبس

ػبّ ٗجتال ث٠ ػيٜٞصيت ٗضٗٚ  5دسكذ اص اكشاد صيش  12اي٘ٞٛٞٓٞطي، ٗشثٞى ث٠ ػيٜٞصيت اػت. توشيجب 

 دسكذ اص ٗجتاليبٙ ػيٜٞصيت ٗـٌالت سيٜيت آٓشطيي ٛيض داسٛذ. 55ٗي ثبؿٜذ ٝ 

 30كٞست ٗي ثبؿذ: ٛٞع ضبد ٝ ٗضٗٚ. دس ٛٞع ضبد ػالئٖ دس ً٘تش اص  2ث٠  ػيٜٞصيت اص ٛظش توؼيٖ ثٜذي

ٗبٟ سظ ٗي د١ذ ٝ دس ٛٞع ٗضٗٚ ػالئٖ ثيؾ اص  3سٝص سظ ٗي د١ذ اٗب دس ٛٞع تطت ضبد ػالئٖ دس ً٘تش اص 

 3ٗبٟ اخيش ػبثو٠  ١6ٖ ٌٗشش ٗي ثبؿذ ٠ً دس آٙ اُش كشد دس   recurrentًـذ. يي كبص ٗبٟ ًّٞ ٗي  3

ٗٞسد  4سٝص ثبؿذ يب اي٠ٌٜ  10ٗشتج٠ ػلٞٛت ضبد ػيٜٞصيت سا داؿت٠ ثبؿذ ٝ كبك٠ٔ ثيٚ ١ش ًذإ ثيؾ اص 

 ػبّ سا داؿت٠ ثبؿذ، كشد ٗجتال ث٠ كشٕ ساخؼ٠ ػيٜٞصيت ٗي ثبؿذ. 1اثتال دس ًي 

 : اریپاتًلًژی بیم

كوبي داخْ ػيٜٞع ١ب اػتشيْ ٗي ثبؿذ. دس اثش سيٜيت آٓشطيي تشؿطبت ٗخبًي دس كشد ث٠ كوبي 

ٛبصٝكبسٛظيبّ ٝاسد ٗي ؿٞٛذ. اص ًشكي الي٠ ٗخبًي دس ػيٜٞع ١ب ادا٠ٗ الي٠ ٗخبًي پٞؿبٜٛذٟ ثيٜي ٗي 

، ايٚ ػلٞٛت ث٠ ثبؿذ ٝ ث٠ ١٘يٚ خ٢ت صٗبٛي ٠ً كشد ٗجتال ث٠ كبسٛظيت ٝ يب ػلٞٛت ١بي ثيٜي ٗي ؿٞد

د. ث٠ دٛجبّ ػلٞٛت دس ٗطْ، آت٢بة ٛيض ايدبد ٗي ؿٞد ٠ً آٙ ١ٖ ٞػيٜٞع ١بي كشد ٗي تٞاٛذ ٝاسد ؿ

ثبػث ثؼت٠ ؿذٙ ػٞساظ اٝػيلش )ػٞساخي ٠ً ػيٜٞع ١ب سا ث٠ ثيٜي ٗتلْ ٗي ًٜذ( ٗي ؿٞد. ١ِ٘ي ايٚ 
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ٙ ٗطيي ثشاي سؿذ ثبًتشي ٗٞاسد ثبػث ادٗبتيي ؿذٙ ؿـبء ًٗٞٞصي ٝ ُشكتِي ػيٜٞع ١ب ٝ آٗبدٟ ًشد

ٗي ُشدد. ثب ثؼت٠ ؿذٙ ػٞساظ اٝػيلش، زشى داخْ ػيٜٞع ١ب ٛ٘ي تٞاٛذ خبسج ؿٞد ٝ دس  ٢ٗبخ١ٖبي 

 ٛتيد٠ كـبس داخْ آ٢ٛب صيبد ٗي ؿٞد.

 فاکتًرهای مستعذ کىىذٌ:

كبًتٞس١بيي ٠ً ثبػث آت٢بة ًٗٞٞصي ٝ ٗخبًي ٗي ؿٞٛذ ٗثْ: ػلٞٛت ١بي ٝيشٝػي دػتِبٟ تٜلؼي  -1

 ciliaهبٛي، آت٢بثبت آٓشطيي، ثي٘بسي ػيؼتيي كيجشٝصيغ، دس ُيشي ١بي اي٘ٞٛٞٓٞطيي، ً٘ي تطشى دس كٞ

 ، ٝخٞد تشٝٗب دس ػش ٝ كٞست، ؿٜب ٝ ؿيشخ٠ صدٙ، سيٜيت آٓشطيي ٛبؿي اص ثشخي داس١ٝب ٝ ... .

ٖ خبسخي ٗـٌالتي ٠ً ث٠ اٛؼذاد ثيٜي ٗشثٞى ٗي ؿٞٛذ ٛظيش: اٛطشاف ثيٜي، پٞٓيپ ثيٜي، ٝخٞد خؼ -2

 دس ثيٜي، تٞٗٞس١ب ٝ ... .

 :اتیًلًژی

ٗي ثبؿٜذ. آٙ  ػبْٗ ٝيشٝع ١بيي ٛظيش سيٜٞٝيشٝع، ٝيشٝع ١بي آٛلٞالٛضا ٝ ثبًتشي ١بي ٗختٔق

ثبًتشي ١بيي ٠ً ايدبد ػيٜٞصيت ضبد ٗي ًٜٜذ ػجبستٜذ اص: ١٘ٞكئٞع آٛلٞالٛضا، پًٜٞٗٞٞى، ٗٞساًؼال 

ٗذيب ١ٖ ديذٟ ٗي ؿٞٛذ ٝ دسٗبٙ ١ب ١ٖ ث٠ ١٘بٙ كٞست ٗي  ٗٞسدي ٠ً دس اٝتيت 3ًبتبس١بٓيغ )دهيوب 

ثبؿذ( ٝ ثبًتشي ١بيي ٠ً ايدبد ػيٜٞصيت ٗضٗٚ ٗي ًٜٜذ ػجبستٜذ اص: ثبًتشي ١بي ثي ١ٞاصي، اػتبف 

ٗي ثبؿٜذ ٝ ُب١ي ٛيض ػبْٗ اكٔي يي ٝيشٝع  mixاٝسئٞع ٝ پًٜٞٗٞٞى پيشٝطٙ. ُب١ي ػٞاْٗ ػلٞٛت 

ٛيض  اًبٛذيذػٞاس ٗي ؿٞد. ١٘سٜيٚ هبسذ ١بيي ٛظيش آػپشطئٞع ٝ سٝي آٙ  ٝ ػلٞٛت ثبًتشيبيي اػت

 ٗي تٞاٜٛذ اص ػٞاْٗ ايدبد ًٜٜذٟ ثبؿٜذ.

 تشخیص:

ػبّ اػتلبدٟ ٛ٘ي ؿٞد. ث٢تش اػت دس اًلبّ  6اػتلبدٟ اص ػٌغ ١بي ساديٞٓٞطي: دس ًٞدًبٙ صيش  -1

ٙ كي خٞد سا دس سٝي اػتلبدٟ ؿٞد. دس ايٚ سٝؽ كشد اػتخٞا bulter viewثشاي تـخيق اص سٝؽ 

دسخ٠ ث٠ ًٞدى تبثبٛيذٟ ٗي ؿٞد صيشا دس اًلبّ ػ٘ٞٗب دس  15كلط٠ اي زؼجبٛذٟ ٝ اؿؼ٠ ثب صاٝي٠ 

 ػيٜٞع ١بي ٗبًضيالسي ٝ ات٘ٞئيذ ػلٞٛت ايدبد ؿذٟ اػت ٝ ٗـب١ذٟ دس زٜيٚ ضبٓتي ث٢تش اػت.

 دس ػٌغ ٗب ثبيذ ث٠ دٛجبّ ز٠ زيضي ثبؿيٖ؟ 

ٗب ًذس ؿذٙ ػيٜٞع ١ب ٗي ثبؿذ. ١٘يٚ ًٞس ٌٗ٘ٚ اػت الي٠ ٗخبًي ث٠ اٝٓيٚ يبكت٠ ي پبسا ًٔيٜيٌي 

١ٖ تٞخ٠ ًشد زشا ٠ً ػيٜٞػ٢ب   fluid levelٗئي ٗتش هخبٗت پيذا ًٜذ. آجت٠ ثبيؼتي ث٠  4اٛذاصٟ ثيؾ اص 

 ٌٗ٘ٚ اػت دزبس ادٕ ؿذٟ ثبؿٜذ.

2- ultrasoundgraphy. 

3- CT-scan دس ٗٞاسدي ٠ً ثي٘بسي ؿذيذ اػت ٝ كشد ث٠ دسٗبٙ ١بي ٗٞخٞد خٞاة ٛذادٟ اػت ٝ يب :

 ثي٘بسي ٛظيش آثؼ٠ ٝ ٜٜٗظيت سظ دادٟ ثبؿذ، اٛدبٕ ٗي ُيشد. ػٞاسم   اي٠ٌٜ 

 ثب ٛٞس ٗشئي ػيٜٞع ١ب سا ٗٞسد تبييذ هشاس ٗي د١ٜذ. -4

 ػيٜٞػٌٞپي: ثشاي تـخيق، تطوين ٝ دسٗبٙ اٛدبٕ ٗي ُيشد. -5

سا سؿذ ٗي د١ٜذ ٝ ػبْٗ ثي٘بسي سا  cultureاص ػيٜٞع ١ب ٠ٛٞ٘ٛ ثشداسي ًشدٟ ٝ  ديِش سٝؽدس  -6

 اػت. gold standardسٝؽ  ٚاي تؼييٚ ٗي ًٜٜذ.

 ػيٜٞصيت دس ًٞدًبٙ داساي دٝ كشٕ اػت:
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كشٕ ضبد آٙ ػ٘ٞٗب دس ػيٜٞع ١بي ٗبًضيالسي ٝ ات٘ٞئيذاّ سظ ٗي د١ذ ٝ ً٘تش دس ػيٜٞع كشٝٛتبّ 

 ػبِٓي ديذٟ ٗي ؿٞد. 5-6ػبِٓي ٝ  3ٗبٟ ٝ دس  6اكتذ. ػ٘ذتب دس ػٜيٚ ثبالي  اتلبم ٗي

 ػبّ ؿيٞع آٙ خئي ًٖ اػت. 2ديذٟ ٗي ؿٞد ٝ دس صيش  ػبّ 2-3كشٕ ٗضٗٚ دس ًٞدًبٙ 

ٗؼ٘ٞال ػالئٖ دس آٙ ؿبْٗ ػشٗبخٞسدُي ١بي ساخؼ٠، اضتوبٙ ثيٜي، تشؿطبت زشًي اص ثيٜي ٝ ػشك٠ 

ِش ػالئ٘ي ٠ً خئي ًٖ ثشٝص پيذا ٗي ًٜذ ٗـٌالت دٛذاٙ ٝ ػشدسد ١ب ٗي ١بي ٗذإٝ ٗي ثبؿذ. اص دي

 ثبؿذ.

 :اهذاف درماوی

ٛظيش ٜٜٗظيت ٝ آثؼ٠، اص ثيٚ  ٗـٌالتًب١ؾ ػالئٖ، ث٢جٞد دس ػٌ٘ٔشد ػيٜٞع ١ب، خُٔٞيشي اص اثتال ث٠ 

 ثشدٙ پبتٞطٙ ١بي ايدبد ًٜٜذٟ ثي٘بسي.

 : درمان پريفیالکتیک

 ًٜٜذٟ. اص ثيٚ ثشدٙ ػٞاْٗ ٗؼتؼذ

 : درمان فارماکًلًژيک

 .هذ اضتوبٙ ١باػتلبدٟ اص آٛتي ثيٞتيي ١ب، هذ دسد ١ب، 

 : يکر فارماکًلًژدرمان های غی

 خشاضي ػيٜٞع آٛذٝػٌٞپيي 

    90-45ٗؼ٘ٞٓي ٝ ٗاليٖ اػت، آًٗٞؼي ػئيٚ ثب دٝص  acuteدسٗبٙ دس كشدي ٠ً ٗجتال ث٠ كشٕ 

mg/kg/day تٞاٙ اص تشًيت آًٗٞؼي ػئيٚ ٝ ًالٝٝالٛيي اػيذ ًجن  دس دٝ دٝص ٜٗوؼٖ ٗي ثبؿذ. ٗي

 دٝص رًش ؿذٟ ثشاي آًٗٞؼي ػئيٚ ٛيض اػتلبدٟ ًشد.

، ؿشثت ١بي  mg250دس ثبصاس ثشاي اًلبّ ث٠ ؿٌْ هشف ١بي خٞيذٛي كبساًٗٞغ  ػئيٚ آًٗٞؼي

 250ٝ  125، ١٘سٜيٚ ؿشثت ١بي ٗؼ٘ٞٓي آًٗٞؼي ػئيٚ ثب دٝص١بي  400ٝ  200كبساًٗٞغ ثب دٝص١بي 

ٛيض ث٠ ؿشثت كبسٜٗتيٚ ثي دي ثب  ًالٝ ٗئي ُشٕ ٗٞخٞد اػت. اص اؿٌبّ ًٞآًٗٞؼي 250ٝ ًپؼّٞ ١بي  

ٗي تٞاٙ اؿبسٟ ًشد. ؿشثت ١بي   457ًالٝٝالٛيي( ٝ 28mgآًٗٞؼي ٝ  آًٗٞؼي ٝ  200mg)228دٝص 

 ٗئي ُشٕ ٛيض ٗٞخٞد ٗي ثبؿٜذ. 375ٝ هشف ١بي  312ٝ  156هذي٘ي ثب دٝص ١بي 

ٝ يب ؿذيذ ٗي ثبؿٜذ، هجال آٛتي ثيٞتيي ُشكت٠ اٛذ ٝ يب دس  moderateاكشادي ٠ً ٗجتال ث٠ ػيٜٞصيت دس 

ٗئي  80-90ًٞدًبٛي ٠ً ث٠ ٢ٗذ ًٞدى ٗي سٝٛذ دس هذٕ اّٝ تٞكي٠ ث٠ ٗلشف ًٞآًٗٞؼي ًالٝ ثب دٝص 

تدٞيض  mg/kg/day 30ُشٕ ث٠ اصاي ١ش ًئُٞشٕ ٝصٙ ثذٙ ٗي ؿٞد ٝ دس هذٕ دٕٝ ػلٞسًٝؼيٖ ثب دٝص 

ٗي ؿٞد. دس ًٞدًي ٠ً ت٢ٞع ٝ اػتلشاؽ داسد ٝ ٛ٘ي تٞاٛذ داسٝي خٞساًي ثِيشد، تي دٝص ػلتشيبًؼٞٙ 

 ٗئي ُشٕ سٝصا٠ٛ تٞكي٠ ٗي ؿٞد. 50ثب دٝص 

ػلٞسًٝؼيٖ ػلبٓٞػپٞسيٚ ٛؼْ دٕٝ اػت ٝ ث٠ ثتبالًتبٗبص ً٘تش ضؼبع اػت ٝ ث٠ ١٘يٚ دٓيْ ٗي 

ٔٞع آٛلٞالٛضا ٝ ٛبيؼشيب ُٜٞسٟ ثيـتش اػتلبدٟ ًٜيٖ. ثش خالف آٛتي تٞاٛيٖ دس ػلٞٛت ١بي ٛبؿي اص ١٘ٞكي

ٛخبػي ػجٞس ًٜذ. ػٞاسم خبٛجي  -ثيٞتيي ١بي ٛؼْ دٕٝ ايٚ آٛتي ثيٞتيي هبدس اػت اص ػذ ٗـضي

ُضاسؽ ؿذٟ ثب ايٚ داسٝ ٛظيش ت٢ٞع ٝ اػتلشاؽ، اػ٢بّ، ػشدسد، دسد ؿٌٖ ٝ ُيدي ُزسا اػت. ثيٚ ايٚ 

دٕٝ اص ٛظش آٓشطي ١ير ساث٠ٌ اي ٝخٞد ٛذاسد. دس ثبصاس داسٝيي ث٠ ؿٌْ هشف داسٝ ٝ داس١ٝبي ٛؼْ 

 ٝخٞد داسد. 250mg/5mlٝ ؿشثت  250
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ث٠ كٞست دٝ  15mg/kg/dayثب دٝص ًالسيتشٝٗبيؼيٚ دس ًٞدًبٛي ٠ً ث٠ پٜي ػئيٚ ضؼبػيت داسٛذ اص 

ٝ اص سٝص  10mg/kgّٝ دٝص سٝص ا ثب دٝص دس سٝص اػتلبدٟ ٗي ؿٞد. ١٘سٜيٚ اص ؿشثت آصيتشٝٗبيؼيٚ

 تٞكي٠ ٗي ؿٞد. 5mg/kgدٕٝ تب ز٢بس سٝص 

دس سٝص تٞكي٠ ٗي ؿٞد. آجت٠ تٞكي٠ ٗي ؿٞد  40mg/kg-30آٛتي ثيٞتيي ثؼذي ًٔيٜذاٗبيؼيٚ ثب دٝص 

 ًٔيٜذاٗبيؼيٚ سا ثشاي ػلٞٛتي ٠ً ػبْٗ آٙ پًٜٞٗٞٞى ٗوبٕٝ ث٠ پٜي ػئيٚ اػت، اػتلبدٟ ًٜيٖ.

يي ٛظيش ًٞتشيً٘ٞؼبصّٝ ٝ يب اسيتشٝٗبيؼيٚ ٠ً دس ُزؿت٠ اػتلبدٟ ٗي ؿذٟ اػتلبدٟ اص آٛتي ثيٞتيي ١ب

 اػت تٞكي٠ ٛ٘ي ؿٞد زٞٙ ديذٟ ؿذٟ اػت ٠ً ثشخي اص اٛٞاع پًٜٞٗٞٞى ث٠ آ٢ٛب ٗوبٕٝ ١ؼتٜذ.

دسٗبٙ آٛتي ثيٞتيٌي سا تب ز٠ صٗبٛي ادا٠ٗ د١يٖ؟ اٛد٘ٚ ًٞدًبٙ آٗشيٌب تٞكي٠ ٗي ًٜذ ٠ً ثشاي اي٠ٌٜ 

ـبٙ سٝص اّٝ ػالئ٘ 3ًبٛي ٠ً دس سٝص دسٗبٙ ادا٠ٗ يبثذ ٝ ًٞد 7بٗال اص ثيٚ سٝد ضذاهْ ػالئٖ ثي٘بسي ً

سٝص ًب١ؾ  5-10سٝص تطت دسٗبٙ ثبؿٜذ. ١٘يٚ ًٞس دس اكشادي ٠ً ػالئٖ دس ًي  10ًب١ؾ ٗي يبثذ، تب 

 سٝص ٗي ثبؿٜذ. 10ٗي يبثذ ٛيبصٜٗذ دٝسٟ دسٗبٛي ثيؾ اص 

يٚ ٝ كٜيْ اكشيٚ ٠ً ث٠ كٞست ٗٞهؼي ػْ٘ ٗيٌٜٜذ ٝ ٗٞخٞد دس ثبصاس ٛلبصٝٓ هذ اضتوبٙ ١بي

پضٝدٝاكذسيٚ ٝ كٜيْ پشٝپبٛٞالٗيٚ ٠ً ث٠ ؿٌْ ػيؼت٘يي ػْ٘ ٗي ًٜٜذ، ٗي ثبؿٜذ. كٜيْ پشٝپبٛٞالٗيٚ دس 

 ؿشثت اًؼپٌتٞساٛت، آٛتي ١يؼتبٗيٚ، هشف ٝ ؿشثت ػشٗبخٞسدُي اًلبّ ٗٞخٞد اػت.

 10-5ثبس دس سٝص ٝ يب پشٝكٚ ثب دٝص  6يب  mg/kg 4 15-10اص ثيٚ هذ دسد ١ب اػتبٗيٜٞكٚ ثب دٝص

mg/kg 3  ٗي ؿٞد.تٞكي٠  ثبس دس سٝص 4يب  

آٓلب  يي اػتلبدٟ ٗي ؿٞد. اص ديِش هٌشٟ ١ب ٛلبصٝٓيٚ ؿؼت ٝ ؿٞث٠ خ٢ت  ١NaCl٘سٜيٚ اص هٌشٟ ١بي 

ؿشٝع ٗي ؿٞد ٝ دٝ تب ؿؾ ػبػت ًّٞ اثش داسد. دس اثش آٙ ٠ پغ اص ٗلشف ودهي 1-3ثالًش اػت ٝ

١ـذاس  ADR ٗشًض ٞسد كٜيْ اكشيٚ ًّٞ اثش يي تب ز٢بس ػبػت اػت. دس ساث٠ٌ ثب كٜيْ پشٝپبٛٞالٗيٚٗ

دادٟ اػت ٠ً ٗلشف آٙ ثبػث اكضايؾ سيؼي خٞٛشيضي ٗـضي ٗي ؿٞد ٝ ثبيذ آٙ سا ًٜتشّ ؿذٟ 

اثش ٗئي ُشٕ ٝخٞد داسد ٝ داساي ؿشٝع  30ٗلشف ٛ٘ٞد. پضٝدٝ اكذسيٚ ٠ً دس تشًيجبت خذيذتش ثب دٝص 

 ديشتش ٝ ًٞالٛي اثشتش ٗي ثبؿذ.

١٘شاٟ ثب آٛتي  intranasalت٢ٜب يٌي اص ٌٗبٓؼبت ٛـبٙ دادٟ اػت ٠ً ٗلشف ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ ١بي 

ثيٞتيي ١ب ث٠ ًب١ؾ آت٢بة ٗخبى ػيٜٞع ١ب ً٘ي ٗي ًٜذ ٝ ثٜبثشايٚ اٗشٝصٟ زٜذاٙ ٗلشف آ٢ٛب تٞكي٠ 

 ٛ٘ي ؿٞد. 

د١بٙ تٜلغ ٗي ًٜٜذ تٞكي٠ ث٠ اػتٜـبم ١ٞاي ٗشًٞة، ثخٞس، ٗلشف ث٠ دٓيْ اي٠ٌٜ ثي٘بساٙ ٗجتال اص ساٟ 

ثبالي ٗبيؼبت اص ساٟ د١بٙ، ض٘بٕ ١بي ًٞالٛي ٗذت ٠ً ً٘ي ث٠ دكغ ثيـتش تشؿطبت ٗي ًٜذ ٛيض ؿذٟ 

 اػت.

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 فاروژيت:

 دًتش ٗط٘ذسهب  ساكتي ٗذسع:

يت ضذٝدا ٙ ٗيجبؿذ. كبسٛظاص ؿبيغ تشيٚ ػْٔ ٗشاخؼ٠ ث٠ پضؿي ثي٘بسي ١بي ػلٞٛي دس اًلبّ ٝ ثضسُؼبال

اثتذا ثب يي  دسكذ ٗشاخؼبت ث٠ ٌٗت، اٝسطاٛغ ٝ اضيبٛب ٗتخلليٚ اًلبّ سا دس ًْ تـٌيْ ٗي د١ذ. 2-1

case :ٖؿشٝع ٗي ًٜي 

٠ٜ، كشد يًٜذ.دس ٗؼب يٝ ُٔٞ دسد ٗ يث٠ ٌٗت پضؿي ٗشاخؼ٠ ًشدٟ ٝ اثشاص خؼتِ يػب٠ٓ ا 14دختش  

tender adenopathy ثي٘بس (ذًٜ يٗ يذ كشد اضؼبع ٛبساضتضٛيپضؿي دػت ٗ يدس ُشدٙ داسد )ٝهت .

ؾ ١ٖ ٠ً ي١ب يتب اص ١ٌ٘الػ 2ٚ يٚ ٗـٌْ سا داؿت٠ اػت ٝ ١٘سٜيسٝص ُزؿت٠ ا 2ًٜذ دس  يػٜٞاٙ ٗ

دسخ٠ ثجت  38ثذٙ  ي٠ٜ كشد دٗبيسا داؿت٠ اٛذ. دس ٗؼب يٚ ٗـٌٔيـبٙ دس استجبى ثٞدٟ اػت زٜيثب ا ئيخ

ًبٕ ٛشٕ  يدس سٝ ي٘بس( پتـي)ضٔن ثpharynxذ. دس ثبؿٜ يػالئٖ دس كشد ثبثت ٗ ي٠ يؿذٟ اػت ٝ ثو

٘بس يؿٞد. دس پشػؾ اص ث يذٟ ٗيزشى د ًبٗال ٓٞصٟ ١ب يسٝ شػذ ٝيؿٞد ٝ هشٗض ث٠ ٛظش ٗ يٗـب١ذٟ ٗ

oral sex ٗ ي ثبس يػبػت  6سكغ دسد ١ش  يًٜذ ٠ً ثشا يٚ ًٞس كشد ػٜٞاٙ ٗيؿٞد. ١٘ يًبٗال سد

 ًشدٟ اػت. يجٞپشٝكٚ ٗلشف ٗيا

ٖ ٗـٌْ خٞد ث٠ ي)خٞد ٗطذٝد ؿٞٛذٟ( اػت ٝ اُش ٗب دسٗبٙ ١ٖ ٌٜٛ self limited ي٘بسيث ييت يكبسٛظ

ًٖ اػت. ٗؼ٘ٞال دس  ئيدبد ؿٞٛذ ٠ً اضت٘بّ آٙ ١ٖ خيٗشثٞى ا ػٞاسم٠ٌٜ يؿٞد ِٗش ا يخٞد ضْ ٗ

تٞاٙ  يضاٙ اثتال ً٘تش اػت ٝ ث٠ ًٞس ػ٘ذٟ ٗيػبّ ٗ 1ػبّ ٝ ث٠ خلٞف ً٘تش اص  3ًٞدًبٙ ً٘تش اص 

 ؿٞد. يذٟ ٗيثبؿذ ٝ آجت٠ دس دٝساٙ پغ اص ثٔٞؽ ١ٖ د يٗ يػبِٓ 4-7ٚ ياثتال دس ػٜ پيي ُلت

 ٗٞاسد   ي١ب ١ؼتٜذ ٝ ١شزٜذ هبسذ ١ب ١ٖ دس اثتال دخبٓت داسٛذ ٝٓ يشٝع ١ب ٝ ثبًتشيٚ ػْٔ آٙ ٝي٢ٖٗ تش

 ٖ.يًٜ ي٠ ث٠ هبسذ ١ب كٌش ٛ٘يٗشثٞى ث٠ آ٢ٛب ًٖ اػت ٝ ػ٘ذتب دس ٗشاخؼبت اٝٓ

 يثبؿذ ٝٓ يٗ يثبًتش ي٘بسيدسكذ اص ٗٞاسد ػٔت ث 15-36د١ٜذ آٙ اػت ٠ً دس  يؼبت ٛـبٙ ٗآٛس٠ ٌٗبٓ

ٚ يُشدد.دس ًـٞس ٗب ا يض ٗيي تدٞيٞتيث يدسكذ اص ٗٞاسد آٛت 56د١ذ ٠ً دس  يٌب آٗبس ٛـبٙ ٗيدس آٗش

 ُشدد. يض ٗيي تدٞيٞتيث ي٘بس آٛتيث يـتش اػت ٝ دس اؿٔت ٗشاخؼبت ثشايث ئيآٗبس ٗؼٔ٘ب خ

ُٔٞت ٝ آدٛٞد١ب ػالئٖ سا  يًبٕ، سٝ ي، ٓٞصٟ ١ب، سٝ pharynxدس  يٖ ٝٓيؿٜبػ يت سا ثب ُٔٞدسد ٗيٛظكبس

دبد ؿٞد ، ث٠ دٛجبّ آٙ آت٢بة ث٠ ٝخٞد يا يشيهبثْ ٗـب١ذٟ دسُ ي. اُش دس ٛٞاضٖ ًشديٗـب١ذٟ خٞا١

 ذ.يآ يث٠ ٝخٞد ٗ يتٜلؼ ديؼتشعب يٝ  ي، خلِيآٗذٟ ٝ اضت٘بّ ٗـٌالت تٜلؼ

ثبؿٜذ.  يٗ ثبًتشيبّدسكذ اص آ٢ٛب  30ٝ ؿيش ثبًتشيبّ دسكذ اص ػلٞٛت ١ب  70ٖ ٠ً يًٜ يذ ٗيبًدٝثبسٟ ت

دسكذ اص  10-15ثبؿذ ٝ  يٗ Aي ٛٞع يتيت اػتشپتًٞٞى ثتب١٘ٞٓيكبسٛظ يدبد ًٜٜذٟ يا يٚ ثبًتشي٢ٖٗ تش

 شيٛظ يٗختٔل يشٝع ١بياػت. ٝ يٗشاخؼبت ثب ُٔٞدسد ث٠ پضؿي ٗشثٞى ث٠ ػلٞٛت اػتشپتًًٞٞ

 يدبد ًٜٜذٟ يتٞاٜٛذ اص ػٞاْٗ ا ي١ٖ ٗ A,Bٛٞع  يشٝع آٛلٞالٛضاي،ٝاپـتٚ ثبس ٝيشٝع شٝع ١ب،يآدٛٞٝ

 ت ثبؿٜذ.يكبسٛظ

ٚ ًٜٜذٟ سٝٛذ ييٚ ٗٞهٞع تؼيشٝع اػت ٝ دس اكْ ايب ٝي يثبًتش ي٘بسيٖ ٠ً ػبْٗ ثي٢ٖٗ اػت ثذاٛ

اُش  ياٛدبٕ داد ٝٓ يػالٗت ٝ يتيض٘ب يدسٗبٙ ١ب يؼتيثبؿذ ثب يشٝػيٝ ي٘بسيثبؿذ. اُش ث يدسٗبٙ ٗ

ي خبف خٞدؽ اٛدبٕ ؿٞد. يٞتيث يدسٗبٙ آٛت يؼتيثبؿذ ٝ خلٞكب اػتشپتًٞٞى ١ب ثب ييبيثبًتش

ثبؿذ. آجت٠  ياػت؛ ٢ٖٗ ٗ ثبًتشيبّب يٝ  ٝيشٝػي ي٘بسيق د١ذ ٠ً ثي٠ٌٜ پضؿي ثتٞاٛذ تـخيٚ ايثٜبثشا
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ًٖ  ئياضت٘بّ آٙ خ يثبؿذ ٝٓ ٠oropharynx يدبدًٜٜذٟ صخٖ دس ٛبضيتٞاٛذ اص ػٞاْٗ ا يهبسذ ١ٖ ٗ

 اػت.

ت يٜيس ٠ش اثتال ثيٛظ يب ٗٞاسديت ٗضٗٚ داسد ٝ يكبسٛظ ييبي٘ياص ٗٞاد ؿ يٌبت ٛبؿيْ تطشيكشد ث٠ دٓ يُب١

دس  يًٜذ ٝٓ يٗ sore throat دبد آت٢بة،يٝ ث٠ دٛجبّ آٙ تشؿطبت پـت ضٔن دس كشد ا PNDٝ  يآٓشط

 ش ٛئٞپالػٖيٛظ يٚ ًٞس ٗٞاسديؿٞد. ١٘ يٗـٌْ ثشًشف ٗ يٓشطت ٛذاسد ٝ ثب دسٗبٙ آيٝاهغ كشد كبسٛظ

 ذ ٗذ ٛظش هشاس داد.يض ثبيسا ٛ

٠ً دس آٙ ٗـخلب زشى دس  يٛٞػ .exudative, nonexudativeٖ: يت داسيدٝ ٛٞع كبسٛظ يث٠ ًٞس ًٔ

 ؿٞد. يُلت٠ ٗ exudativeذ زشى ١٘شاٟ ثبؿذ،يثب تٞٓ يب ث٠ ػجبستيؿٞد ٝ  يٓٞصٟ ١ب ٗـب١ذٟ ٗ يسٝ

٠ٜ يب ُٞٛٞسٟ ٝ ًٞسيؼشيآدٛٞٝيشٝع ١ب، اپـتٚ ثبس ٝيشٝع ١ب، ٛب C,Dشٝطٙ، ٛٞع ياػتشپتًٞٞى پ

 يٓزا اُش پضؿي ٗ ثبؿٜذ. يت ٗيٚ ٛٞع اص كبسٛظيدبد اي١ؼتٜذ ٠ً ػبْٗ ا ياص اٛٞاػ يلتشيٕٞ ديثبًتش

ذ ُلت ٠ً يذ.آجت٠ ثبذ ث٠ اػتشپتًٞٞى ١ب كٌش ثٌٜيت سا اٛدبٕ د١ذ، ت٢ٜب ٛجبيٚ ٛٞع اص كبسٛظيخٞا١ذ دسٗبٙ ا

 د١ذ. يٗ يداسد سٝ ٠ًoral sex كشد  يب ُٜٞسٟ ًٖ اػت ٝ دس ٗٞاسديؼشياضت٘بّ اثتال ث٠ ٛب

 ت ػجبستٜذ اص:يػالئٖ كبسٛظ

 ٠ ٝخٞد خٞا١ذ داؿت(يٛبض يشيْ دسُي٘بساٙ ث٠ دٓيث ئُٞدسد ) دس ١ِ٘-1

 تت-2

ؼبت يتٞاٜٛذ ٗب يد١ٜذ ٝ كوي ٗ يهٞست ٗ ي: اكشاد دس ١ِٜبٕ ثٔغ ٗـٌْ داسٛذ ٝ ؿزا سا ث٠ ػختيؼلبطيد-3

 سا ٗلشف ًٜٜذ.

4-exudate ؿٞد. يذٟ ٗي٠ ديدس ٛبض 

شٝع ١ب ياص ٝ يٖ. دس ٗٞسد ثشخيٜيث يسا ٗ cervical ي٠ يب ثضسٍ ؿذٙ ٜٓق ١ب دس ٛبضي يٜٓلبدٛٞپبت -5

 ٖ داؿت.يض خٞا١يٛوبى ثذٙ ٛ ي٠ يٜٓق ١ب سا دس ثو يشٝع، ثضسُيش اپـتٚ ثبس ٝيٛظ

 ٗـب١ذٟ خٞا١ذ ؿذ. ٝيشٝػي يت ١بيظٟ دس كبسٛظيت ث٠ ٝيٜيكذا، ػشك٠ ٝ س ي، ُشكتِيٓضب يث -6

ثبؿذ ٝ  يػالٗت ٢ٖٗ ٗ 4 يثبؿذ، داسا يٌٗشش ٗ ٠ًcentral criteria تطت ػٜٞاٙ  يٜيق ثبٓيتـخ

ثبًتشيبّ ب ٛٞع ياػت ٝ  ٝيشٝػيٛٞع  ي٘بسي٠ً ث شديُ يٖ ٗيػالٗت تل٘ 4ٚ يپضؿي ثش اػبع ٝخٞد ا

 :.ايٚ ػاليٖ ػجبستٜذ اصي ثِزاسديٞتيث ي٘بس آٛتيث يبص اػت ٠ً ثشايب ٛيٝ آ اػت

 ٓٞصٟ ١ب  يٝخٞد اُضٝدا دس سٝ -1

 يُشدٛ يٜٓلبدٛٞپبت -2

 ٝخٞد ػشك٠  -3

 تت -4

ٚ زٜذ يثبؿذ. اُش كوي ١٘ ييبيت ثبًتشيتٞاٛذ ث٠ ٛلغ كبسٛظ يٗ high gradeب يٝ  يتت ث٠ كٞست ٛب٢ُبٛ

ت ٛٞع ي٘بس ٗجتال ث٠ كبسٛظيتٞاٙ اضت٘بّ داد ٠ً ث يدسكذ ٗ 50كبًتٞس دس ٛظش ُشكت٠ ؿٞد تب 

 اػت. ياػتشپتًًٞٞ

خٞد ٗطذٝد ؿٞٛذٟ  ي٘بسيٖ ثي٠ٌٜ ُلتي١ؼت؟ ثب تٞخ٠ ث٠ ا ياػتشپتًًٞٞ  كبسٛظيت ث٠ دسٗبٙ يبصيب ٛيآ

٠ً  يٖ دس كٞستيث٠ دسٗبٙ ٛذاس يبصيِش ٛيذ ٠ً ديذ ث٠ ٛظش آيذ ؿبياػت ٝ خٞدؽ دسٗبٙ خٞا١ذ ُشد

٘بس ١ٖ يًٜذ ٝ آجت٠ ث يسا ٝاداس ث٠ دسٗبٙ ٗ ؿٞد ٗب يدبد ٗيت دس كشد ايجبّ ٜٜٗظ٠ً ث٠ دٛ يػٞاسه

 ٖ.يدس كشد ثشًشف ًٜ ٛيض ٚ اػت ٠ً ػالئٖ سايػالٗت داس اػت ٝ ١ذف ٗب ا
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ًٜٜذ)٢ٗذ  يٗ يي ث٠ ١ٖ صٛذُي٠ً ٛضد يٝ ػ٘ٞٗب دس خٞاٗؼ يػبِٓ 5-15ٚ يدس ػٜ يت اػتشپتًًٞٞيكبسٛظ

تٞاٛذ  يثخؾ آٙ ٗ اػت ٠ً ١ش يٗختٔل يثخؾ ١ب ياػتشپتًٞٞى داسا يشد١ذ. ثبًت يًٞدى ١ب( سظ ٗ

ت ئُٞٗشٝٛلش ثبؿذ. يٗ يٞيٝ ًٔ يدبد ًٜٜذٟ ػٞاسم هٔجيا يٚ ثبًتشيدس ا Mٚ يپشٝتئ دبد ػبسه٠ ًٜذ.يا

 ي١ب يظُيْ ٝيث٠ دٓ يت اػتشپتًًٞٞيث٠ دٛجبّ كبسٛظ يؼ٘ياص تت سٝٗبت يهٔت ٛبؿ يس٠ يدس يٝ ٛبساضت

 ثبؿذ. يٗ يٚ ثبًتشيا يٚ ١بيْ تشؿص تًٞؼيب تت ث٠ دٓيتٖ ٝ يدبد اسيٚ ايثبؿذ. ١٘سٜ يٗطٙ  يٚ آٛتيا

ٖ، تت يٜيث يٗ ٝيشٝػيت يٖ؟ آٛس٠ ٠ً ٗب ػ٘ٞٗب دس كبسٛظيق د١يسا تـخ ي٘بسيٚ ثيذ ايز٠ِٛٞ ثب

ض يٛ يٜيضؽ ثيكذا، ػشك٠ ٝ آثش يٚ ػالٗت ُشكتِيثبؿذ. ١٘ضٗبٙ ثب ا يٗ يدي( ٝ تذسlow gradeٚ)ييپب

ؿٞد اٗب دس  يشٝع ١ب( اُضٝدا ٗـب١ذٟ ٛ٘ي٠ٜ )آجت٠ ث٠ خض اپـتٚ ثبس ٝيدبد ؿٞد. دس ٗؼبيتٞاٛذ ا يٗ

 ؿٞد. يذٟ ٗيد يتٖ ٝ هشٗضي٠ آت٢بة، اسيٛبض

اػت ٘بس ػشدسد داسد ٝ ٌٗ٘ٚ يٚ ٛٞع ػ٘ذتب ثيثبؿذ. دس ا يت ٗيا١٘ يتت داسا يت اػتشپتًًٞٞيدس كبسٛظ

ًبٕ  ي٠ يٚ دس ٛبضياكتذ ٝ ١٘سٜ ياتلبم ٗ يػبِٓ 5-15ٚ يتب دس ػٜض داؿت٠ ثبؿذ، ػ٘ذيٛ يؿٌ٘ يدسد ١ب

ثبؿذ ٝ كلْ اثتال ث٠  يـتش ٌٗشش ٗيت ثيٚ كبسٛظيدس ا اػتلشاؽ     ػالٟٝ ثش آٙ ؿٞد. يٗـب١ذٟ ٗ يپتـ

 ثبؿذ اٗب دس ٗٞسد ٝخٞد يساؽ ١ٖ دس ٛٞع اػتشپتًٞٞى ٌٗشش ٗ ثبؿذ. يض تب ث٢بس ٗييْ پبيآٙ اص اٝا

تٞاٙ آٛشا ث٠  ياػتشپتًٞٞى اػت اٗب ٗ ٛبؿي اص ي٘بسيدسكذ ػٜٞاٙ ًشد ٠ً ث 100اٙ تٞ ياُضٝدا ٛ٘

 ٌٗشش ًشد. يت اػتشپتًًٞٞيي ؿبخق دس كبسٛظيػٜٞاٙ 

ٌٚ دس ضبّ ضبهش يـِبٟ ًـت داد ٝٓيتٞاٙ اص ٓٞصٟ ١ب ٠ٛٞ٘ٛ ُشكت ٝ دس آصٗب ين ٗيق دهيتـخ يثشا

( ٝ دس rapid strep antigen detection testشد )يُ ياٛدبٕ ٗ rapid screeningدس داخْ ٌٗت ١ب 

ت ٝ يدسكذ ضؼبػ 80ضذٝد  يٚ تؼت داسايذ. ايٚ خٞا١ذ ُشدييؾ تؼيد٠ آصٗبيو٠ ٛتيده 10-15ضذٝد 

دسكذ اػتشپتًٞٞى  100تٞاٙ  يؿٞد ٛ٘ يٗ –ب ي١ش ُبٟ + ٝ  يؼٜيثبؿذ.  يت ٗيدسكذ اختلبك 95-90

 تٞاٙ اص آٙ ً٘ي ُشكت. يٗ يليي اثضاس تـخيب سد ًشد اٗب ث٠ ػٜٞاٙ يسا هجّٞ ٝ 

ًٜذ  ي٠ً ث٠ پضؿي ٗشاخؼ٠ ٗ ي٘بسي٠ٜ ١ٖ اؿبسٟ ًشد. دس ٝاهغ ثيب ١ضيزٞٙ ٝهت  يذ ث٠ ٗؼبئٔيٜدب ثبيدس ا

بكت يي دسيٞتيث ي٘ب آٛتيتٞاٛذ ٗؼتو ي٠ٜ ٗيـبت ٝ ث٠ دٛجبّ آٙ كشف ١ضيثذٝٙ كشف ٝهت ٝ اٛدبٕ آصٗب

رخيشٟ  ي٠ٜ ايي ٛذاؿت٠ ثبؿذ دس ٝاهغ ١ضيٞتيث يٗلشف آٛت ث٠ يبصيٖ ٠ً كشد ٛيشياُش دس ٛظش ثِذ اٗب يٛ٘ب

 ٛـذٟ اػت.

ٚ يا يٖ ٝٓيسا دس اػتشپتًٞٞى ١ب ٛذاؿت٠ ا يذ دس ٛظش داؿت ٠ً اُشز٠ ٗب تبًٜٞٙ ٗوبٝٗت خبكيثب

٠ٌٜ يدبد ؿذٟ ٝ ١ٖ اي، ٗوبٝٗت دس اػتشپتًٞٞى ١ب اآٛتي ثيٞتيي  ٠يسٝ يسٝد ٠ً ثب ٗلشف ث ياضت٘بّ ٗ

 ض داٗٚ صدٟ ؿٞد.يِش ٛيد ي١ب يثبًتش شيث٠ ٗوبٝٗت ػب

 ِش ٛوبى ثذٙ ثبؿٜذ.يش ديب دس ػبيٌٗ٘ٚ اػت دس اًشاف ٗطْ ػلٞٛت ٝ  يت اػتشپتًًٞٞيكبسٛظ ػٞاسم

  acute post streptococcal glomeronephritis،  toxic shock syndrome، ضبد يؼ٘يتت سٝٗبت

 ثبؿذ. ياص آٙ ٗ ياص خ٠ٔ٘ ػٞاسم ٛبؿ

 يي ػشٗبخٞسدُيذ آٙ سا ٗثْ يخٞا١ٜذ ثٞد ٝ ثب يتيٗب ض٘ب يثبؿذ، دسٗبٙ ١ب يٝػشيت ٝياُش كبسٛظ

بص يٌٗ٘ٚ اػت ٛ يٖ. ُب١يًٜ يٚ ث٠ ٜٗظٞس ؿشؿشٟ اػتلبدٟ ٗيٚ اص ٗطّٔٞ ٛشٗبّ ػبٓيدسٗبٙ ٛ٘ٞد. ثٜبثشا

 ثبؿذ. يٗٞثش ٗ يضبٓ يٚ دسد ٝ ثيث٠ ٜٗظٞس تؼٌ NSAIDsٖ ٝ ٗلشف يٚ داؿت٠ ثبؿيؼتبٗي١ يث٠ آٛت

ظٟ دس ٗٞسد اػتشپتًٞٞى( يي) ث٠ ٝيٞتيث يض آٛتيتدٞ يؼتيثبؿذ، ثب ييبيت ٗب اص ٛٞع ثبًتشيبسٛظاُش ك

٠ ث٠ يْ تٞكيٚ دٓيٚ اكشاد ٝخٞد داسد ٠ً ث٠ ١٘يٝ ٗـٌْ دس ثٔغ دس ا يؼلبطي، د ُٔٞ دسدشد. يكٞست ثِ
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ب ٜٞكٚ ٝ دس كٞست ػشك٠ ١ٖ ٗلشف هذ ػشك٠ ١يش اػتبٗيٖ. هذ دسد، ٛظيًٜ يؼبت ٗيٗلشف ٗب

 ؿٞد. ي٠ ٗيتٞك

ٚ يٖ. كشم سا ثش ايد١ يي ٗيٞتيث ي٘بس آٛتيثشًشف ًشدٙ ػالئٖ ث٠ ث ياص ػٞاسم ٝ ثشا يشيـِيپ يثشا

ث٠ كٞست  Vٚ ئيػ يپٜ داسٝي اٛتخبثي ٠ً داسد Aي ٛٞعيتي٘بس اػتشپتًٞٞى ثتب ١٘ٞٓيٖ ٠ً ثيُزاس يٗ

 يويي تضسيٞتيث يض آٛتي٠ ث٠ تدٞياػت ٝ تٞك يخٞساً يدس ٝاهغ هذٕ اّٝ داسٝ يؼٜيثبؿذ.  يٗ يخٞساً

سٝص دس  10ثشاثش ثب  ي٠٘ ػ٘شيداد ٠ً ٛ ييذ داسٝيداؿت٠ ثبؿذ. ثب يٖ، ِٗش كشد اص ٛظش ثٔغ ٗـٌٔيًٜ يٛ٘

 27كشد ً٘تش اص  يثشا يخٞساً pen Vسٝص ث٠ كشد داسٝ دادٟ ؿٞد. ٠ٌٜ10 ث٠ ٗذت  يب ايثذٙ داؿت٠ ثبؿذ ٝ 

 يض ٗيتدٞ  mg(BD or TDS) 500  ُٔٞشٕيً 27ثبالتش اص دس كشد ٝ  mg(BD or TDS) 250ُٔٞشٕ  يً

 27٘بساٙ ً٘تش اص يٗلشف ؿٞد. دس ث يويداسٝ تضس يؼتيٛذاسٛذ ثب ٠ًcompliance  يؿٞد. دس اكشاد

ٚ ئيػ يٝاضذ پٜ 1200000ُٔٞشٕ، يً 27 يٚ ٝ دس اكشاد ثباليٚ ثٜضاتئيػ ي١ضاس ٝاضذ پٜ 600ُٔٞشٕ، يً

 ؿٞد. يض ٗيٚ تدٞيثٜضات

Pen 6.3.3 ٝاضذ  600000 يداساpen ٝاضذ  300000ٚ، يثٜضاتpen ٝاضذ  300000ٚ ٝ يپشًٝبئpen G 

ض يٚ دس تدٞيداسد ثٜبثشا يشتشيٚ ١ب ؿشٝع اثش دئيػ يِش پٜياص د ٚيٚ ثٜضاتئيػ يپٜ ثبؿذ. يٖ ٗيپتبػ

ٚ ٝاسد يپشًٝبئ ٠ًpen اثش داسٝ سٝ ث٠ ات٘بٕ اػت  يؿٞد ٝ صٗبٛ يٖ ٝاسد ػْ٘ ٗيپتبػ pen Gاثتذا  6.3.3

ٗٞثش سا  ي١لت٠ ؿٔظت دسٗبٛ 2-3ٚ ٝاسد ػْ٘ ؿذٟ ٝ تب ٗذت يٚ ثٜضاتئيػ يؿٞد ٝ ثؼذ اص آٙ پٜ يػْ٘ ٗ

 يشيؾ ُيٝ پغ اص آٙ اثش پ ياثش دسٗبٛ يسٝص داسا ٠ً10 تب  يٚ ٗؼٜيذ ث٠ ايٛ٘ب يدبد ٗيدس ثذٙ كشد ا

 ًٜٜذٟ داسد.

Pen 400 ٝاضذ  100000ٚ داسٝ يدس ا ض ؿٞد.يسٝص تدٞ 10ذ ث٠ ٗذت يثب يتٞاٙ داد ٝٓ ي١ٖ ٗ ٝاضذpen 

G ثبؿذ. دس  يٚ ٗٞخٞد ٗيٝاضذ ثٜضات 300000ٖ ٝ يپتبػ pen 800 ٛٝاضذ  200000ض يpen G ٖپتبػي  ٝ

 ٚ ٝخٞد داسد. يٝاضذ ثٜضات 600000

 ض ًشد؟ اُشيتٞاٙ تدٞ يٗ ييٚ ١ب داسد، ز٠ داسٝئيػ يق )دسضذ ساؽ( ث٠ پٜيت خلي٠ً ضؼبػ ي٘بسيدس ث

 يويٚ تضسيب ػلبصٝٓيٚ ٝ يش ػلبٌٓؼيٛؼْ اّٝ ٛظ يٚ ١بيتٞاٙ اص ػلبٓٞػپٞس يت ٗطذٝد ثبؿذ ٗيضؼبػ

ٝ  يْ ؿجب١ت ػبخت٘بٛيٚ ١ب ث٠ دٓيٚ ١ب، اص ػلبٓٞػپٞسئيػ يت ٗلشى ث٠ پٜياػتلبدٟ ًشد.دس ضؼبػ

cross sensitivity ٘ٛـتش ي٠ً هجال ث ٚ )يتشٝ ٗبػيذ١ب، اسيذ ث٠ ػشاؽ ٗبًشٝٓيتٞاٙ اػتلبدٟ ًشد ٝ ثب ي

 ٖ.يٚ ثشٝيؼيتشٝٗبيؿذٛذ( ٝ آص ياػتلبدٟ ٗ

ؿٞد  يض ٗيتدٞ single dose  يثؼذ يدس سٝص اّٝ ٝ دس سٝص١ب  double doseٚ ٗؼ٘ٞال يؼيتشٝٗبيآص

 يض ٗيسٝص تدٞ 10دٝص ٜٗوؼٖ ٝ ث٠ ٗذت  4دس  mg/kg/day 12ت دس ًٞدًبٙ ث٠ كٞست يدس كبسٛظ يٝٓ

 ؿٞد.

Case : 

٠ يٗشاخؼ٠ ًشدٟ اػت. دس ٛبض ، ػشدسد، ت٢ٞع ٝ اػتلشاؽ ٝ ( BT=39⁰ c )ذيؿذ يبٛثب تت ٛب٢ُ ي٘بسيث

٠ دػت ١ب ٝ دس يدس ػشاػش ثذٙ ٝ خلٞكب دس ٛبض ييداسد، ساؽ ١ب ي٠ ث٠ تٞت كشِٛيصثبٙ ؿج يد١بٛ

 ثبؿذ. يض ٗيٛ tender adenopathy يؿٞد ٝ داسا يذٟ ٗي٠ٜ ديهلؼ٠ ػ

ض اػتشپتًٞٞى ي)ػبْٗ آٙ ٛ scarlet feverٝ  يتشپتًًٞٞت اػيٚ ٗٞاسد ٌٗشش كبسٛظيـتشيق: ثيتـخ

 ثبؿذ.  ياػت( ٗ

 اػتشپتًٞٞى ١ب. يدسٗبٙ: پشٝتًْٞ ٌٗشش ؿذٟ ثشا
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 ا:يت مذیايت

 دکتر تکتم فقیهی مذرس:

ذ يثبؿذ. دس ٝاهغ ٗب ثب يغ دس ًٞدًبٙ ٗيؿب ي١ب ي٘بسياص اٛٞاع ث يٌي يثب ٜٗـب زشً يبٛيػلٞٛت ُٞؽ ٗ

 ٖ:يٗٞسد سا اص ١ٖ اكتشام د١ 3

1-Acute Otitis Media(AOM). 

2-Middle Ear Effusion(MEE). 

3-Otitis Media with Effusion(OME). 

MEE دس آٙ  يؼٜيثبؿذ  يٜٗـب زشً يغ داسايٚ ٗبيٜذ. اُش ايُٞ يبٛيغ دس ُٞؽ ٗيضوٞس ٗب ث٠

ذ ُلت يد٠ ثبيٜذ. دس ٛتيُٞ OMEْ ثبؿذ ث٠ آٙ يٝ اُش اػتش AOMؼٖ سؿذ ًشدٟ ثبؿذ يٌشٝاسُبٛيٗ

 setting AOM ٝOMEتٞاٛذ دس  يٗ MEE ثبؿذ. يػٞٛت ٛ٘ يآضاٗب ث٠ ٗؼٜ يبٛيغ دس ُٞؽ ٗيٗبضوٞس 

غ يٛذاسد. ضوٞس ٗب يي تشاپيٞتيث يٞٙ آٛتيٌبػياٛذ ييث٠ ت٢ٜب MEEذ دس ٛظش داؿت ٠ً اثتال ث٠يثبؿذ. ثب

 يبٛيٗ غ دس ُٞؽيض ٗبيٛ AOMتب ٗذت ١ب ثؼذ اص  يضت يسظ د١ذ ٝ ُب١ AOMتٞاٛذ هجْ اص  يدس ُٞؽ ٗ

ؿٞد ٝ  ؿلبف غيٚ ٗبيا اص يبٛيُٞؽ ٗ ،يٗبٟ پغ اص ث٢جٞد 3ت، تب يٚ اػت ٠ً ٢ٛبيٝخٞد داسد. اٛتظبس ٗب ا

 ٖ.ي١ؼت يِشيبصٜٗذ اهذاٗبت ديؾ اص آٙ صٗبٙ ًّٞ ثٌـذ ٛياُش ث

داسد.  ياػت ٝ سَٛ خبًؼتش ٗتطشىؿلبف ٝ  يؼي٘پبٙ هشاس داسد ٠ً دس ضبٓت ًجيپشدٟ ت يبٛيدس ُٞؽ ٗ

ِش ٗتطشى يتٖ اػت ٝ دي٘پبٙ ثشآٗذٟ ٝ اسيغ پش اػت پشدٟ تياص ٗب يبٛي٠ٌٜ ُٞؽ ٗيْ ايدٓ ث٠ AOMدس 

ٝ ٌٛشٝصٟ ؿذٙ ٝ ث٠ دٛجبّ آٙ  يؼٌ٘يپشدٟ، ا يؾ كـبس دس هؼ٘ت ٗشًضيْ اكضايثبؿذ. ث٠ دٓ يٛ٘

ب ي ٝ ٌٗبٖٙ ٝ اص ٛظش سَٛ، ضشًت، ي٠ٜ هشاس د١يذ پشدٟ سا ٗٞسد ٗؼبيُشدد. دس اكْ ثب يدبد ٗيا  ػٞساخي

 ٖ.يسا اص ١ٖ اكتشام د١ AOM,OMEٖ ٝ يهشاس د١ يت ٗٞسد ثشسػيؿلبك

ػالئٖ ضبد آت٢بة ٝ  -2، يبٛيغ دس ُٞؽ ٗيضوٞس ٗب -1الصٕ اػت: يؿشى اكٔ AOM 2ق يدس تـخ

 (.Acute history sign symptom)يبٛيػلٞٛت دس ُٞؽ ٗ

يبكت٠ ١بي ب يًٜذ ٝ  يٗؿشش ضبّ رًش  ي٘بس دس ًيٚ ػالئٖ ؿبْٗ ٗد٘ٞػ٠ اص ٗٞاسد اػت ٠ً ثيا

otoscopic ٗثبؿذ. ي 

ت آٙ، يضاٙ ؿلبكيٚ ًٞس ثب ػٜدؾ سَٛ پشدٟ، ٗيٝ ١٘ ear fluid levelپضؿي ثب ػٜدؾ  MEEدس 

 يػالٗت اص ػالئٖ رًش ؿذٟ ًبك 2غ ١٘شاٟ ثب يد١ذ. پغ ضوٞس ٗب يق ٗيضاٙ ضشًت پشدٟ آٙ سا تـخيٗ

 ثبؿذ. يٗ

بؿذ. دس ًٜبسؽ ػالئٖ ػلٞٛت الصٕ اػت ٠ً ث يٛ٘ يًبك يالصٕ اػت ٝٓ AOMق يغ دس تـخيضوٞس ٗب

ؿٞد ػجبست اػت  يٗ يتٔو AOMي ٠ً ث٠ ٛلغ ياتٞػٌٞپ يبكت٠ يٚ يـتشيثبؿذ. ث otoscopic تٞاٛذ يٗ

 يًٜٜذ ٠ً هشٗض ياص پضؿٌبٙ ػٜٞاٙ ٗ يبسيبد. ثؼيص يٝ هشٗض ي٘پبٙ، ثشآٗذُيت يدس پشدٟ   fullnessاص: 

ٚ يصٛذ ٝ ا يؾ ٗيًٜذ ٝ خ ي٠ ٗي٠ٜ ُشيٚ ٗؼبي٠ً ثس٠ دس ض ْيٚ دٓيثبؿذ ث٠ ا يق ٛ٘يزٜذاٙ هبثْ تـخ

ثبؿذ. دس  ي)ُٞؽ دسد( otalgiaٗي ؿبْٗ يش اتٞػٌٞپيؿٞد. ػالئٖ ؿ يپشدٟ ٗ يخٞدؽ ثبػث هشٗض

ًـذ. دس  يؿٞد ٠ً ًٞدى ُٞؽ خٞد سا ٗ يذٟ ٗيؼتٜذ دي٠ً هبدس ث٠ ضشف صدٙ ٛ يًٞدًبٙ ًٞزٌتش

)ًٞدى يشيٝ پٞسك يهشاس يٝ ؿبْٗ تت، ث يش اختلبكيض ػالئٖ ث٠ كٞست ؿيًٞزي ٛ ئيٛٞصاداٙ خ

 ثبؿذ. يخٞسد( ٗ يش ٛ٘يخٞة ؿ
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 خ٘غ ؿذٟث٠ كٞست  ٠ًMOE دس  ي٘پبٙ ثشآٗذٟ اػت دس ضبٓيت يپشدٟ  AOMؿٞد ٠ً دس  يػٜٞاٙ ٗ

 اػت.

 ثبؿذ؟ يغ ٛ٘يغ اػت ٝ دس ثضسُؼبالٙ زٜذاٙ ؿبيدس ًٞدًبٙ ؿب ي٘بسيٚ ثيزشا ا

ٌشٝة يداسد ٝ اضت٘بّ تد٘غ ٝ سؿذ ٗ يبف ٠ً دس ًٞدًبٙ ػ٘ٞٗب ضبٓت اكوخ يٌيْ ؿٌْ آٛبتٞٗيث٠ دٓ -1

 .ـتش اػتي١ب دس آٙ ث

 تٞاٛذ اص آٙ ٗطبكظت ًٜذ. يدس ثذٙ ٗٞخٞد اػت ٠ً ٗ يـتشيث ي١ب يثبد يؾ ػٚ آٛتيثب اكضا -2

 ٠90 ٚ ػذد ثيًٜٜذ ٝ ا يسا تدشث٠ ٗ AOMي ٗشتج٠ اثتال ث٠ي يػبِٓ 1دسكذ اص ٛٞصاداٙ ضذاهْ تب  80-60

 ًٜذ. يذا ٗيؾ پياكضا يػبِٓ 2-3دسكذ تب ػٚ 

 سک فاکتًرها:ير

 ـتش خٞا١ذ ًشد.يٚ تش اضت٘بّ اثتال سا ثييػٚ پب -1

 سٝٛذ. ي٠ً ث٠ ٢ٗذ ًٞدى ٗ يًٞدًبٛ -2

ش ٗبدس سا خٞسدٟ ثبؿذ يٗبٟ ؿ 4ذ تب يؿٞد ٠ً ًٞدى ثب يش ٗبدس ٛخٞسدٟ اٛذ.) ػٜٞاٙ ٗي٠ً ؿ يًٞدًبٛ -3

 ذا ًشدٟ ثبؿذ. (يًب١ؾ پدس اٝ  AOMؼي يتب س

 ِبس ١ؼتٜذ.يدس ٗؼشم دٝد ػ ٠ًpassive ث٠ كٞست  يًٞدًبٛ -4

 ثبؿذ. يي ١ٖ ٗٞثش ٗيت آٓشطيٜيب سيٝ  ئيش ػبثو٠ كبٗيٛظ يٗٞاسد -5

ش ييؾ ػٚ تـياػت ٝ ثب اكضا ٛب ثبٓؾ يبٛيٗدس ُٞؽ  يْ آ٠ٌٛ آٛبتٞٗيثبؿذ ث٠ دٓ يٚ ػبْٗ ػٚ ٗي٢ٖٗ تش

 خٞا١ذ ًشد.

ٝ  اضتوبٙٚ اتلبهبت ٗٞخت يداسد ٝ ا يب آٓشطيٝ  upper respiratory tractي ػلٞٛت يٗؼ٘ٞال ًٞدى 

د١ذ ٝ ث٠ دٛجبّ آٙ ػلٞٛت  يضٟ ؿذٙ سظ ٗيٌشٝة ١ب ٝ ًٔٞٛيٚ اٛؼذاد، تد٘غ ٗيؿٞد. پغ اص ا يٗ اٛؼذاد

 ؿٞد. يدبد ٗيا

 ٖ داؿت؟يسا خٞا١ يز٠ ٗـٌالت AOMدس ػذٕ دسٗبٙ 

ٝ  صثبٙ، ُلتبس١٘شاٟ اػت ٝ ث٠ دٛجبّ آٙ اختالالت  ييب ًب١ؾ ؿٜٞاث يبٛيغ دس ُٞؽ ٗيضوٞس ٗب -1

 دبد ؿٞد.يتٞاٛذ ا يدس ًٞدى ٗ يؿٜبخت

تش  يت ٝ ٗـٌالت خذيتٞاٛذ ثبػث ٜٜٗظ يٗ يٝ ضت ًٜذ يذا ٗيپ ػشايت اًشاف يث٠ ثبكت ١ب ػلٞٛت -2

 ؿٞد.

ٙ ٘پبتدس پشدٟ  ؿذٙػٞساظ ٖ يًٜ يخ٢بٙ ػٕٞ ٗـب١ذٟ ٗ ي٠ً ػ٘ذتب دس ًـٞس ١ب يتش يٗـٌْ خذ -3

تش ثبال TMPدس پشدٟ  perforationثبؿذ اضت٘بّ  Aاػتشپتًٞٞى ُشٟٝ  ،٠ًAOM ػٔت  يصٗبٛ ثبؿذ. يٗ

 بٙ ٝخٞد داسد.٘پيدس پشدٟ ت ي٠، اضت٘بّ پبسُيٝ ٌٛشٝص دس ٛبض يؼٌ٘يا ،سْ كـبيث٠ دٓ .اػت

بثذ ٠ً يًب١ؾ  يياجْ ٌٗ٘ٚ اػت ؿٜٞيدػ 25ضاٙ يد١ذ تب ٗ يآٗبس ٛـبٙ ٗ ييدس ٗٞسد ًب١ؾ ؿٜٞا

ٝ  ُلتبسيتٞاٛذ ثب ٗـٌالت      يٚ ٗيكشد زٞة پٜج٠ دس ُٞؿؾ ُزاؿت٠ اػت ٝ ١٘آٙ اػت ٠ً  ٗؼبدّ

دبد ي، دس ًٞدى ا يش اص ٗـٌْ ؿٜبختيؿ ،دس كٞست ػذٕ دسٗبٙ ١٘شاٟ ثبؿذ. ًٞدى دس يؿٜبخت

 ًٜذ. يض ٗيٛ يٝ تؼبدٓ يٗـٌالت ضشًت

ٔٞع ي١٘ٞك-2  ياػتشپتًٞٞى پٜٞٗٞٛ -1 ثبؿٜذ : يغ ٗيخشٕ ؿبػ٠  اٝتيت ٗذيبدبد ًٜٜذٟ يا ي١ب يثبًتش

ٚ يا دبد ًٜٜذٟ ثبؿٜذ.يتٞاٜٛذ ػبْٗ ا يشٝع ١ب ١ٖ ٗيش اص آ٢ٛب ٝيض. ث٠ ؿيٗٞساًؼال ًبتبسآ -3   لٞالٛضاآٛ

 ؿٞد ياٗب ُلت٠ ٗ ثبؿذ. يي ٗوذاس ٗـٌْ ٗي ؼت،يٖ ٠ً خشٕ ٗب زيثجش يػالئٖ پ يٖ اص سٝي٠ً ثخٞا١
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ًٞدى اُش  ـتش ث٠ ٛلغ پًٜٞٗٞٞى اػت.يثبؿذ ، خشٕ ثدسخ٠ 38ؾ اص يثٝ  ثبال ئيتت خ ٠ً يصٗبٛ

 ثبؿذ. يا ٗٔٞع آٛلٞالٛضيـتش ث٠ ٛلغ ١٘ٞكيث داسد ي١٘ضٗبٙ ػالئٖ زـ٘

اص  يشي٠ً ١ذف ٗب خُٔٞ ؿٞد، ي١٘شاٟ ٗ ييب١  complicationثب  ي٘بسي٘بس دسٗبٙ ٛـٞد ثياُش ث :درمان

ػبػت ث٢جٞد  72-24 يٖ ػالئٖ ًيٖ اٛتظبس داسيثِزاس يطيبػت ٝ كطًٞدى دسٗبٙ ٜٗ ياُش ثشا آ٢ٛبػت.

ُٞؽ ٗٞخٞد دس غ ي١لت٠ پغ اص ؿشٝع دسٗبٙ ٗب 2% اص ًٞدًبٙ تب 70ٚ اػت ٠ً دس ياٛتظبس ٗب ا ذا ًٜٜذ.يپ

ٗبٛذٟ  ي١لت٠ ثبه 12تب  يبٛيٞؽ ُٗغ دس يؿٞد ٠ً ٗب يذٟ ٗي% اص ٗٞاسد د15دس  يذا ًٜذ ٝٓيث٢جٞد پ يبٛيٗ

بص ث٠ يٚ صٗبٙ ٛيؾ اص ايث يذا ًٜذ ٝٓيپ  ؿلبكيتغ يٖ تب ٗبيٖ كشكت د١يتٞاٛ يٚ صٗبٙ ٗب ٗيا تب اػت.

 ٖ داؿت.يسا خٞا١ يِشيد يدسٗبٛ ُضي٠ٜ ١بي

 AOMدبد ًٜٜذٟ ي٠ً خشٕ ا يدس ًٞدًبٛ ٜٞكٚ داد.يب اػتبٗيشٝكٚ پجٞيتٞاٙ ا يٚ دسد ًٞدى ٗيتؼٌ يثشا

ؼي اثتال ث٠ ػٞاسم يس پشٝكٚظٟ يث٠ ٝ  NSAIDSثبؿذ ٗلشف  يٗ Aدس آ٢ٛب اػتشپتًٞٞى ُشٟٝ 

ٌٛشٝصاٙ سا ت يكبؿئٝ Toxic Shock Syndromeؼي يس يؼٜي Aاص اػتشپتًٞٞى ُشٟٝ  يٛبؿ يپٞػت

ٌٛشٝصاٙ  تيكبؿئؼي يتب اص سٖ يٜٞكٚ اػتلبدٟ ًٜياص اػتبٗ يٌيٚ ؿشايد١ذ. ث٢تش اػت دس زٜ يؾ ٗياكضا

 ؿٞد. يػٜٞاٙ ٗ يٚ ٌٗٔجيتش ١ٖ زٜػؼال صٝيدس ٗٞسد ٝاس ؿٞد . يشيخُٔٞ

٠ٌٜ يٛذاسد ه٘ٚ ا يثبثت ؿذٟ ا ييًبسا AOMٚ ١ب دس دسٗبٙ يؼتبٗي١ يٗلشف دًٞٛظػتبٛت ٝ آٛت

سا  effusion يتٞاٛذ صٗبٙ ث٢جٞد يداسد ٗ يبٛي٠ً ػلٞٛت ُٞؽ ٗ يٚ ١ب دس ًٞدًيؼتبٗي١ يٗلشف آٛت

دس سا  يهذ ػشك٠ ٝ ػشٗبخٞسدُ OTC يًال كشاٝسدٟ ١ب ؿٞد. ي٠ ٛ٘يٚ تٞكيثٜبثشٝ  بٛذاصديش ثيث٠ تبخ

 ٖ.يض ًٜيػبّ تدٞ 2ش يٖ صيتٞاٛ يسا ٗ ػتيشيضيٖٚ ٝ كوي يٖ ثذ١يتٞاٛ يػبّ ٛ٘ 2 شيًٞدًبٙ ص

 

 :کیًتیب یدرمان آوت

 يٗ .ش يب خيؿذٟ ٝ AOMب ٗجتال ث٠ يٗبٟ ث٠ پضؿي ز٠ ؿي ٝخٞد داسد ٠ً آ 6ش يدس ٗشاخؼ٠ ًٞدى ص -1

 ١ب ثبالػت.  complicationؼي اثتال ث٠ يْ ٠ً سيٚ دٓيث٠ ا ض ؿٞد.يي تدٞيٞتيث يآٛت يؼتيثب

ي دادٟ ؿٞد يٞتيث ياػت آٛت يق هٌؼيػٜٞاٙ ؿذٟ اػت ٠ً اُش تـخ يػبِٓ 2تب  يٗب١ِ 6ٚ يدس ػٜ -2

ذ يؿذ ي٘بسي)ث ٖيد١ يي ٗيٞتيث يذ اػت آٛتيؿذ ي٘بسي٠ً ث يٌيؼت دس ؿشايٛ يق هٌؼيٝ اُش تـخ

 .(دسخ٠ 39 يذ ُٞؽ ٝ تت ثباليدسد ؿذ يؼٜي

٘بس سا يتٞاٙ كجش ًشد ٝ ث يؼت ٗيذ ٛيؿذ يبس٘ياػت ٝ ث يق هٌؼياُش تـخػبّ  2 يٚ ثباليدس ػٜ -3

شاٙ اص ١٘بٙ يدس ااٗب  ًشد .  پيِيشي٘بس سا يثثبص ١ٖ  يؼتيثب يؼت ٗيٛ يًشد ٝ اُش ثبص١ٖ هٌؼ  پيِيشي

 ٖ.يسٝ يي ٗيٞتيث ياثتذا ث٠ ػشاؽ آٛت

ثبؿذ؟ ٗب ٗؼ٘ٞال  يٗٞثش ٗ AOMشٟ ُٞؽ( تب ز٠ اٛذاصٟ دس )هٌيٗٞهؼ يي ١بيٞتيث ياػتلبدٟ اص آٛت

ب يدس ُٞؿؾ ثبؿذ ٝ  Timpanostomy tube ٠ٌٜ ًٞدى خؼٖيٖ ِٗش ايد١ يٛ٘ يهؼٗٞ يكشآٝسدٟ ١ب

 هشاس ُشكت٠ اٛذ. FDAذ ييٗٞسد تب ،AOMدسٗبٙ  يي ثشايٞتيث يٛٞع آٛت 17ؿذٟ ثبؿذ.  ػٞساظ٠ٌٜ يا

ًؼبصّٝ ثب ػٞ يػٞٓل ٚ،يؼيتشٝٗبياس ، بًؼٞٙيػلتشٖ، يًؼػلٞسٝ ًالٝ، يًٞآًٗٞؼ ٚ،ئيػ يآًٗٞؼ

 ػلبًٔٞس، ٚ،يػلبٌٓؼ ً٘ٞؼبصّٝ،يًٞتش ٚ،يؼيتشٝٗبيآص ٖ،يشاٙ ٛذاسي٠ً ٗب دس ا Priazol يثشٛذ تدبس

 ُشكت٠ اٛذ. يٞٙ دسٗبٛيٌبػيٖ، اٛذيٗتٞپش يٖ ٝ تشيػلٌؼ

 ٠ ؿذٟيت٢ٜب دٝص تٞك . ث٠ آٙ داسد يت خٞثيٚ اػت ٠ً پًٜٞٗٞٞى ضؼبػئيػ يخي اّٝ دسٗبٙ آًٗٞؼ

mg/kg/day90-80 ٗي٠ ٗيش ػلٞٛت ١ب تٞكيدس ػب ي٠ً دس ضبٓت ػبد يدٝ ثشاثش دٝص يؼٜي ثبؿذ، ي 
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اػت ٝ ثب دٝ  PBP (Penicillin Binding Protein)ش دسييٗوبٝٗت پًٜٞٗٞٞى ث٠ ثتبالًتبٕ ١ب تـ ؿٞد.

ص كٞم ثب ١ذف پٞؿؾ دادٙ پًٜٞٗٞٞى پغ دٝ ٖ .يٚ ٗوبٝٗت ؿٔج٠ ًٜيٖ ث٠ ايتٞاٛ يثشاثش ًشدٙ دٝص ٗب ٗ

 ْيث٠ دٓ ي٘بسيثاُش پضؿي ؿي ًٜذ  ثبؿذ. ي( Intermediate or High Resistanceٗٗوبٕٝ ث٠ دسٗبٙ  )

ذ ًٜٜذٟ ئٞع آٛلٞالٛضا١ب تٞٓي% اص ٗٞاسد ١٘ٞك60) اػت ٗوبٕٝ ث٠ دسٗبٙ ئٞع آٛلٞالٛضاي١٘ٞك

ض ث٠ كٞست يًالٝ ٛ يًٞآًٗٞؼ .ٜذً ياػتلبدٟ ٗ ًالٝ ياص ًٞآًٗٞؼ ثتبالًتبٗبص ١ؼتٜذ(

mg/kg/day90-80 ٗ ًٟالٝ  ثب ١ٖ  يٚ +ًٞآًٗٞؼئيػ يٚ اػت ٠ً آًٗٞؼيِش اياهذإ د ؿٞد. يداد

١٘شاٟ اػت زٜذاٙ ثبال  يٝ ُٞاسؿ ي٠ً ثب ػٞاسم ًجذ يذ ٗلشكيي اػيض ؿٞد تب دٝص ًالٝٝالٛيتدٞ

 ٛشٝد.

ب ًٞدى يظٟ ثتبالًتبٕ ١ب سا داؿت٠ ثبؿذ ٝ يٝ ي ث٠يٞتيث يسٝص ُزؿت٠ ػبثو٠ ٗلشف آٛت 30اُش ًٞدى دس 

ث٠  يآٓشطدس ٗٞسد  خشٕ ٗوبٕٝ ثبؿذ ٝخٞد داسد. ي٘بسيػبْٗ ث ٠ٌٜياضت٘بّ ا ،سٝد يدى ٗٞٗجتال ث٠ ٢ٗذ ً

ٛـٞد ٗب اص  يالًؼيؼبت آٛبكيٚ دزبس هبئيػ يكشد ثب پٜ يؼٜيٛجبؿذ  1ٚ اُش اص ٛٞع ئيػ يپٜ

ٚ يداسد ٝ ١٘ يپًٜٞٗٞٞى اثش خٞث يٖ ٠ً سٝيٞسًٝؼلٜدب اص ػيا دس ٖ.يًٜ يٚ ١ب اػتلبدٟ ٗيػلبٓٞػپٞس

 يٚ آٛتي٠ً ػلٞٛت ث٠ ا يب اص ٛؼْ ػٕٞ دس ٗٞاسديٖ ٝيًٜ يثتبالًتبٗبص ١ؼتٜذ اػتلبدٟ ٗ ٗوبٕٝ ث٠ ًٞس

 Singleث٠ كٞست  mg/kg 50دٝص داسٝ  ؿٞد. يبًؼٞٙ اػتلبدٟ ٗيش ػلتشيد١ذ ٛظ يي خٞاة ٛ٘يٞتيث

Dose  ي٢ٜب دادٟ ٗيبًؼٞٙ ث٠ ايسٝص ػلتش 3ٚ تب يثٜبثش .ؿٞد يِش ١ٖ تٌشاس ٗيسٝص د 2 ٛجٞد يٝ اُش ًبك 

 ؿٞد.

ٚ ٝ يؼيتشٝٗبيٚ آصيث ٖ.يسٝ يذ١ب ٗيػشاؽ ٗبًشٝٓ ثبؿذ ، 1پ يٚ اص ٛٞع تئيػ يت ث٠ پٜياُش ضؼبػ

ًّٞ دٝسٟ دسٗبٙ  ْ ٠ً تي دٝص اػت،يٚ دٓيث٠ ا ،ٚيؼيتشٝٗبيآص ي اسخص اػت؟يٚ ًذاٗيؼيتشٝٗبياس

ؾ يثب اكضاٚ يؼيتشٝٗبيِش آٙ اػت ٠ً اسيٌٛت٠ ٢ٖٗ د داسد. يً٘تش يٟ تش اػت ٝ ػٞاسم ُٞاسؿًٞتب

Sudden Cardiac Death يٗلشف ٛـٞد ٝ ضت ئي٠ ؿذٟ اػت ٠ً داسٝ خيذا تٞكي١٘شاٟ اػت ٝ خذ 

ٚ ٗٞهٞع ٌٗشش ثٞد ٠ً يهجال ا ٌب ضزف ؿٞد.يآٗش ييِش اص ثبصاس داسٝيػبّ د 3-2ذ تب يؿب

ٚ كبك٠ٔ يٝ تشكٜبد ـٞدي٢ٗبس ٗ ٚيتشكٜبدؼٖ ي٠ً ٗتبثًٜٞٓذ  يدبد ٗيا يتذاخٔ ٚيثب تشكٜبدٚ يؼيتشٝٗبياس

QT ٛٛٞع  يت٘يًٜذ ٝ آس يٗ يسا ًٞال torsade pointذٛذ ٠ً خٞد يثؼذا ك٢٘ يٝٓ ًٜذ. يدبد ٗيا

ٚ اص ٛظش يثٜبثش سا ث٠ ٝخٞد آٝسد. يت٘يٝ اٛٞاع آس اكضايؾ د١ذسا  QTتٞاٛذ كبك٠ٔ  يٚ ١ٖ ٗيؼيتشٝٗبياس

Safety ياثٜبثش ٖ ،يٚ ٛذاؿت٠ ايؼيتشٝٗبيٚ ٗٞسد ثب آصيدس ا يهٔت ٝ ػشٝم ١ٖ زٞٙ تب ث٠ ضبّ ُضاسؿ ٚ

 mg/kg 10 ٝSingleت ٝ ث٠ كٞست يب ً٘تش اص كبسٛظيت ٗذياٝت يٚ ثشايؼيتشٝٗبيدٝص آصاسخص اػت.

Dose  ؿٞد. يسٝص دادٟ ٗ 4تب 

 ٠ًintermediate يخشٕ پًٜٞٗٞٞى دس كٞستٛذاسد:  يخشٕ پٞؿؾ خٞث 2 يً٘ٞؼبصّٝ دس سٝيًٞتش

or high resistance  ثبؿذ ٝ اػتشپتًٞٞى ُشٟٝ  ػئيٚ يث٠ آًٗٞؼA ٓٞ٘اُش يي. ثٜبثشايتيثتب ١ ٚ

 ٛذاسد. يٚ دٝ خشٕ پٞؿؾ خٞثيبى ًٜذ زٞٙ دس اياضت يؼتيثخٞا١ذ آٙ سا اػتلبدٟ ًٜذ ثب يكشد

سٝص ثبؿذ اٗب دس  10ذ يبع تش اػت ٝ ثبػبّ ١ؼتٜذ ضؼ 2ش ي٠ً ص يًّٞ دٝسٟ دسٗبٙ دس ًٞدًبٛ

 سٝص اػت. 5-7ٚ يٚ ٗذت ثيػبّ ا 2 يًٞدًبٙ ثبال

AMP  يي ٠ًguideline  ٗشثٞى ث٠ دسٗبٙ اًلبّ اػتcut off 6 يٚ ٗؼٜيٚ ًشدٟ اػت ث٠ اييػبّ سا تؼ 

 ثبؿذ. يسٝص ٗ 5-7ػبّ  6 يسٝص ٝ دس ثبال 10ػبّ  6ش ي٠ً ًّٞ دسٗبٙ دس ًٞدى ص
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 يؼتيٗبٟ ثؼذ ثب 2-3ػبّ ُلت٠ ؿذٟ اػت ٠ً  2ش يداسٛذ؟ دس ًٞدًبٙ ص follow upث٠  يبصي٘بساٙ ٛيب ثيآ

 يبٛيغ دس ُٞؽ ٗيْ آ٠ٌٛ دس كٞست ٝخٞد ٗبيؿٞد ث٠ دٓ يثشسػ يؼتي٘بس ثبيث  MEE پبًؼبصي اص ٛظش

ش ٖ ِٗيٛذاس follow upث٠  يبصيػبّ ٛ 2 يسظ د١ذ. دس ًٞدًبٙ ثبال ييتٞاٛذ ًب١ؾ ؿٜٞا يٗبٟ ٗ 3پغ اص 

 داؿت٠ ثبؿذ.ٝ يبدُيشي ٝ ُلتبسي   ؿٜٞايي ٠ٌٜ ًٞدى اص هجْ ٗـٌالتيا
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 UTIعفًوت مجاری ادراری 

 دکتر تکتم فقیهیمذرس: 

 

 ثبؿذ.  يٗ يادساس يغ دس اًلبّ ػلٞٛت ١بياص ٗـٌالت ؿب يٌي

 

 اًلبّ: ٝدس اكشاد ثضسُؼبّ  UTI يتلبٝت ١ب

ثخؾ  يشيدسُ يب ث٠ ػجبستيت ٝ ئٞٛلشيٖ: پيد١ ي٠ٌ سا ٗذ ٛظش هشاس ٗيدس ٗٞسد ثضسُؼبالٙ دٝ ض -1

ت. دس ثضسُؼبالٙ اُش كشد تت ٛذاسد ٝ كوي تٌشس ادساس سا ٌٗشش يؼتيػ  يِشيٝ د  يدػتِبٟ ادساس يكٞهبٛ

 يت ٗئٞٛلشيذ ٗجتال ث٠ پي٠ً اُش كشد ثب تت ٗشاخؼ٠ ٛ٘ب يت ؿذٟ اػت دس كٞستيؼتيًٜذ، ٗجتال ث٠ ػ يٗ

بٙ ًٜٜذ ٗـٌْ دس يتٞاٜٛذ ث يٛ٘ يٞثْ آ٠ٌٛ ػالئٖ سا ث٠ خيػبّ ث٠ دٓ 2-3ش يثبؿذ. دس ٗٞسد ًٞدًبٙ دس ص

ب يت ٝ يؼتيذ ػيًٜذ ٗب ثب يٗشاخؼ٠ ٗ يضبٓ يٝ ث يشي٠ً ًٞدى ثب تت، پٞسك يٖ ٝ صٗبٛيق داسيتـخ

 يشد ٗيت ثبؿذ ٝ ًٞدى دسٗبٙ ٜٗبػت ِٛئٞٛلشيٖ. اُش ٗـٌْ ًٞدى پيق د١يت سا اص ١ٖ تـخئٞٛلشيپ

تت  ي٠ٌٜ ًٞدًيا يت اػت ٝٓئٞٛلشيت اص ػالئٖ پدسػت اػت ٠ً ت يتٞاٛذ ثب ػبسه٠ ١٘شاٟ ثبؿذ. اص ًشك

 ثبؿذ. يت ٛ٘يؼتيبِٛش اثتال ث٠ ػيوب ثيٛذاؿت٠ ثبؿذ ده

ـتش يث ي١ب يذ ثشسػيت ُزاؿت٠ ؿٞد ثبيؼتيت اص ػئٞٛلشيق پيذ تـخيدس ًٞدًبٙ ػالٟٝ ثش آ٠ٌٛ ثب -2

 ثبؿذ. يكٞست ٛ٘ ٚيدس ثضسُؼبالٙ ث٠ ا يشد ٝٓياٛدبٕ ُ يدػتِبٟ ادساسٛشٗبّ ثٞدٙ دس ساث٠ٌ ثب 

ٖ دسٗبٙ يخٞا١ ي٠ٌٜ ٗيػت ٝ ػالٟٝ ثش اا ١٘شاٟ ييي ظشاكت ١بيٚ ا١ذاف ٗب دس دسٗبٙ ًٞدى ثب يثٜبثشا

 يي، ٛبسػبrenal scaring ش كـبسخٞٙ،يٛظ ٗـٌالتيٖ اص يخٞا١ يٖ، ٗيػلٞٛت ٝ ث٢جٞد ػالئٖ سا اٛدبٕ د١

ٗٞخٞد دس  ياختالالت اضت٘بٓ يثشسػ ٝ يي تشاپيٞتيث يًٞدى ؿبْٗ آٛت ٖ. دسٗبٙ دسيًٜ يشي٠ خُٔٞئً

 ثبؿذ. يًٞدى ٗ يؼتٖ ادساسيػ

 

 :یک تراپیًتیب یآوت

ٛٞع  دسكذ ثبالتش ثٞدٟ اػت. 20تب   UTIاص  يٛبؿ ٛشٗبّ ثٞدٙضاٙ يي ٛجٞدٟ اػت ٗيٞتيث ي٠ً آٛت يصٗبٛ

پيي  يُب١ يب ضتياص آٙ، ًّٞ ٗذت تت ٝ  ي٘بس، ؿذت ػالئٖ، ت٢ٞع ٝ اػتلشاؽ ٛبؿيث٠ ػٚ ث يآٙ ثؼتِ

ٝخٞد داسد ٝآٙ  golden timeي يي يٞتيث يض آٛتيٝ.... داسد. دس تدٞ يٌيٞتيث يتت ، ٛٞع ٗوبٝٗت آٛت

ٚ كٞست ػبسه٠ يش ايض ُشدد ٝ دسؿيي تدٞيٞتيث يذ آٛتي٘بس ثبيػبػت اص ؿشٝع ػالئٖ ث 72تب اػت ٠ً 

 ٗبٛذ.  يث٠ خب ٗ

E.coli ٗثْ  يُشٕ ٜٗل ي١ب ي٠ ثبًتشيًٜذ. ثو يٗ ي٘بسيدبد ثيدسكذ اص ٗٞاسد ا 80اػت ٠ً دس  ػلٞٛتي

دبد يًٞى ١ٖ اٜتشٝيأًٞٞى ٝ يش اػتبكي، پشٝتئٞع ٝ ُشٕ ٗثجت ١ب ٛظتشٝثبًتشيتشٝثبًتش، ػيٛ ال،ئًجؼ

سا  E.coliش اص يؿ يثبؿذ. اُش خشٗ ي٘بسيػبْٗ ث E.coliـتش آٙ اػت ٠ً  يظٚ ٗب ث يًٜٜذ ٝٓ يػلٞٛت ٗ

 ٝخٞد داسد. يًٞدى ٗـٌٔ يت ٠ً دس دػتِبٟ ادساسٚ اػيٖ، ظٚ ٗب ثش ايٜيثج يدس ًـت ادساس

ٚ ٗوبٕٝ ؿذٟ اٛذ ٝ ئيػ يٝ آٗپ ػئيٚ ي١ب ث٠ آًٗٞؼ E.coliدسكذ اص  50ذ ُلت ٠ً يثب ياص ٛظش دسٗبٛ

ًالٝ ٝ  يٚ، ًٞآًٗٞؼيش ػلبٌٓؼيٛؼْ اّٝ ٛظ يٚ ١بياص ٗوبٝٗت ث٠ ػلبٓٞػپٞس يٗٞاسد

ٛؼْ دٕٝ ٝ ػٕٞ ٝ  يٚ ١بيػپٞسدس ضبّ ضبهش ٗب ػلبٓٞ ذٟ ؿذٟ اػت.يً٘ٞؼبصّٝ ١ٖ ديًٞتش
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٠ٌٜ ت٢ٞع ٝ اػتلشاؽ تب ز٠ ضذ اػت يٖ. ثش اػبع ايد١ يدسٗبٙ ٗذ ٛظش هشاس ٗ يذ ١ب سا ثشايٌٞصيُٜٞٔيآٗ

ي اص ٗٞاسد ُلت٠ ير ياٗب ١ بًؼٞٙ( اػتلبدٟ ًشد.ي)ػلتشيويٖ( ٝ تضسي)ػلٌؼيتٞاٙ اص كشٕ خٞساً يٗ

ػبػت ثؼذ  48 تب٘بس داسٝ ُشكت ٝ ي٠ً ث يٚ صٗبٛياٛذاسٛذ ٝ ثٜبثش ياٛتشًٝٞى ١ب اثش پٞؿـ يؿذٟ ثش سٝ

 يٖ دسٗبٛيث٠ سط١ذف پٞؿؾ اٛتشًٝٞى ١ب ٚ ثب ئيػ يٝ آٗپ ػئيٚ يذا ٌٛشد، آًٗٞؼي٘بس ث٢جٞد پيتت ث

٘بس يث يذٟ ؿٞد. ُب١يًٜذ ٠ً اٛتشٝ ًٞى پٞؿ يش ٗييتـ يث٠ ٠ُٛٞ ا يٖ دسٗبٛيب سطيؿٞد ٝ  ياهبك٠ ٗ

ثبؿذ ٝ  يٗ ياؽ ٜٗل يٗختٔق ًـت ادساس يي ١بيٞتيث يلشف آٛتْ ٗيًٜذ ث٠ دٓ ي٠ً ٗشاخؼ٠ ٗ يصٗبٛ

اٛتشًٝٞى سا ٗذ ٛظش هشاس  يؼتي٠ً ث٠ دسٗبٙ خي اّٝ خٞاة ٛذادٟ اػت ثب يٜيٗب كوي ثش اػبع ػالئٖ ثبٓ

اػتلشاؽ ٛذاؿت٠ ثبؿذ  -اػت ٝ ٌٗ٘ٚ اػت ثس٠ تت ٝ ت٢ٞع يش اختلبكيٖ. دس ثس٠ ١ب ػالئٖ ًبٗال ؿيد١

ر يذ ٠ً ث٠ ١يي اػيٌؼيذيب ٛبٓيٚ ٝ يتشٝكٞساٛتٞئيٚ خ٢ت دسٗبٙ ثب ٛيت ثبؿذ. ث٠ ١٘ئٞٛلشيٝ ٗجتال ث٠ پ

 يثضسُؼبالٙ ٠ً اص سٝ يٞٙ ٛذاسد اٗب دس ػلٞٛت ادساسيٌبػيي ٛذاسٛذ، اٛذيؼت٘يٝ ػ يٝخ٠ ؿٔظت خٞٛ

 يٞٙ داسٛذ زٞٙ ٗب كوي ٗيٌبػيت اٛذيؼتيٖ دس ٗٞاسد ػيثش يت ٗئٞٛلشيب پيت ٝ يؼتيث٠ ػ يػالئٖ پ

 ذا ًٜذ.يپ يي ؿٔظت ادساسيٖ ٠ً داسٝ يٞا١خ

ن ث٢تش ؿٞد. ًّٞ دٝسٟ دسٗبٙ دس يٗش يٜيػبػت ػالئٖ ثبٓ 24-48ٚ اػت ٠ً پغ اص ياٛتظبس ٗب ا

ػبّ ٠ً ثذٝٙ تت  2 يسٝص ٝ دس ًٞدى ثبال 10ب ػلٞٛت ساخؼ٠ داسٛذ ث٠ ٗذت ي٠ً تت داسٛذ ٝ  يًٞدًبٛ

اػت. دس  يسٝص دسٗبٙ ًبك 5ض ٛذاسٛذ تب يي ٛيٛبتٞٗؼت ٝ ٗـٌالت آي١ؼتٜذ ٝ ػلٞٛت دس آ٢ٛب ساخؼ٠ ٛ

ساخؼ٠ ١ؼت ًّٞ  ي٘بسيٚ اػبع ٠ً ثيثشا يٖ ٝ ضبٓيًٜ يي دٝسٟ دسٗبٙ ٗيسا  ي٘بسيثضسُؼبالٙ ٗب ث

ثبؿذ.  يـتش اص ثضسُؼبالٙ ٗيث ئيٚ ٗذت دسٗبٙ دس اًلبّ خيثبؿذ ٝ ثٜبثشا يسٝص ٗ 1-3ٚ يدٝسٟ ث

 يالًؼيض پشٝكيي دٝسٟ ٗلشف، تدٞيدس اًلبّ پغ اص  يٝٓ اػت يي دٝسٟ دسٗبٙ ًبكيدسثضسُؼبالٙ 

  ثبؿذ. يٗ يًبْٗ ؿٞد ، هشٝس يليتـخ ي١ب يبثي٠ً اسص يآٙ تب صٗبٛ

 

 در کًدکان: یصیتشخ یها یابيارز

 اػت. يٚ ٗٞاسد اؿٔت دسٗبٙ ٗب خشاضي٠ً دس ا ٖ يٗب دس ًٞدًبٙ ث٠ دٛجبّ سكالًغ ٝ اٛؼذاد ١ؼت

 يؼتيٌب دس ١ش ًٞدى ثبيآٗش ٗٞخٞد دس  guideline (AAP) American Academy of Pediatricsًجن 

دس ضبّ ضبهش اٛدبٕ تؼت  شد.ياٛدبٕ ُ voiding cysto- urethrogram (VCUG)ٝ تؼت يػُٞٛٞشاك

VCUG ٗ سكالًغ اػت ٝ  يثشسػ يٚ تؼت ثشايؿٞد ٠ً ا يدس اًلبّ ًٖ سَٛ تش ؿذٟ اػت زٞٙ ُلت٠

ٖ ٠ً ًٞدى ٗجتال ث٠ ٗـٌالت يٖ كٌش ٌٜٛيذ ٗثْ هذيؿٞد ٠ً اُش ثس٠ ٗجتال ث٠ آٙ ثبؿذ ؿب يُلت٠ ٗ

ؿذ تؼت   ساخؼ٠ٖ ٝ اُش ػلٞٛت يد١ يٚ اثتذا دسٗبٙ سا اٛدبٕ ٗيؿٞد. ثٜبثشا ي٠ ٝ... ٗيٖ ًٔياٛـپبس

VCUG ٗ ًٕٞدى  ،يس ١ش ػٜػبّ، ًٞدى پؼش د 3ش يؿٞد ٠ً دس ًٞدًبٙ ص يٖ. االٙ ُلت٠ ٗيد١ يسا اٛدب

ٝ   ي سا داسٛذيٓٞطاختالالت اٝسٝ ئي٠ً ػبثو٠ كبٗ ي، دس ًٞدًبٛ ساخؼ٠ يتت داس، ػلٞٛت ١ب UTIٗجتال ث٠ 

اٛدبٕ  VCUGٚ ػٞٛٞ ٝ يضت٘ب ا ١بيپشتبٛؼيٞٙشٛذ  ٝ دس ٗٞاسد يُ يخٞة ٝصٙ ٛ٘ ئي٠ً خ يدس ًٞدًبٛ

 . شديُ

 VCUG  ٝ(RNC) radionuclide cystogramدس ٗٞسد سكالًغ ٝخٞد داسد:  يليدٝ ٛٞع تؼت تـخ

سكالًغ ١ب  يؿٞد. ١ِ٘ يًٜٜذ سكالًغ ٗـب١ذٟ ٗ يٗشاخؼ٠ ٗ UTI  ٠ً ثب  يدسكذ اص ًٞدًبٛ 40دس 

داؿت٠  يٚ تشييؿٞد ٠ً ١شز٠ ػذد پب يٗ يًجو٠ ثٜذ ٗشض٠ٔ 5ٞٙ دسٗبٙ ٛذاسد. ًال سكالًغ ث٠ يٌبػيٛذا

ٞٙ ٗذاخ٠ٔ يٌبػيثبالتش اٛذ ٗشاضْذا ًٜذ اٗب يٖ خٞد ث٠ خٞد ث٢جٞد پيً٘تش ٝ اٛتظبس داس يشيثبؿذ دسُ
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ًٜٜذ ٝ دس  ين ٗيتضسٞ سا يٞ اًتيُزاسٛذ ٝ ٗبدٟ ساد يٚ كٞست اػت ٠ً ػٞٛذ ٗيداسد. سٝؽ ث٠ ا يدسٗبٛ

 ٠ًVCUG  ياػت دس ضبٓ يت ثبالتشيضؼبػ يداسا RNC   .ػٜدٜذ يضاٙ سكالًغ سا ٗيٚ دكغ ٗيض

 شد.يُ يٚ تؼت ١ب كوي دس اًلبّ اٛدبٕ ٗيد١ذ. ا يسا دس دػتِبٟ ادساس ث٢تش ٛـبٙ ٗ يٌيت آٛبتٞٗيٝهؼ

٘شًبپتٞ يت دس ٝاهغ دٚ تؼيشد. دس ايُ يض اٛدبٕ ٗيثبؿذ ٛ يٗ ٠ًDMSA تطت ػٜٞاٙ  يِشيتؼت د

ت يؼتيًٜذ ٠ً ػلٞٛت ػ يبٙ ٗين ثي٠ً ث٠ كٞست ده ي اػتؿٞد. ت٢ٜب تؼت يذ اػتلبدٟ ٗيي اػيٜيػًٞؼ

اػت. ايٚ ٗبدٟ ث٠ كٞست ٝسيذي تضسين ؿذٟ ٝ ٗيضاٙ ثشداؿت ٝ دكغ آٙ تٞػي ًٔي٠ ت ئٞٛلشيب پي

  ٗي ثبؿذ. ثشسػي ٗي ُشدد ٝ دس كٞستي ٠ً ثشداؿت ًٖ ثبؿذ ثيبِٛش ٗـٌْ دس ًٔي٠

 


