کارگاه دارو درمانی بیماری های شایع اطفال
الروژيت
مذرس :دکتر سپیذٌ الیاسی

Case study
ثي٘بس يي پؼشثس ٠ي ٗ 27ب ٠١اػت ً٘١ ٠شا ٟثب ٗبدس ث ٠ثخؾ اٝسطاٛغ آٝسد ٟؿذ ٟاػتٗ .بدس ؿٌبيت
اص اي ٚداسد ً ٠كشصٛذ ٝي اص  2سٝص هجْ ٗجتال ث ٠آثشيضؽ ثيٜي ؿذ ٟاػت ،اص سٝص ُزؿت ٠تت  38 Cداسد
 ٝاص اٗشٝص كجص ٗجتال ث ٠ػشك١ ٠بي  barkingؿذ ٟاػتِٜ١ ،بٗي ًٛ ٠لغ ػ٘ين ٗي ًـذ كذاي خـٚ
ٝ ٝضـتٜبًي سا ايدبد ٗي ًٜذ  ٝثس ٠دساص ٘ٛي ًـذ.

ًٞدى تت  ٝ 38Cهشثب ٙهٔت ٘١ ٝ 120يًٞ ٚس ػشػت تٜلغ  ٝ 22داساي اؿجبع اًؼيظ 96 ٙدسكذ
دس ضبٓت اػتشاضت ٗي ثبؿذ.اص ٛظش ػ٘ٗٞي ٞ١ؿيبس اػت  ٝدس ثـْ ٗبدس آسإ ٛـؼت ٠اػت ٓٝي ِٜ١بٗي
ً ٠ؿشٝع ثُ ٠شيٗ ٠ي ًٜذ دزبس ديؼتشع ١بي تٜلؼي ٗي ؿٞدًٞ .دى داساي  rhinnorheaاػت  ٝدس
ٗؼبي ٠ٜهلؼ ٠ػي ٠ٜكذاي  wheezingدس ِٜ١بٕ ثبصدٕ داسد ،كذاي تٜلؼي ًب١ؾ يبكت ٠اػت ٝ
اٛوجبهبت ثي ٚدٛذ ٟاي ثب ُشيً ٠شد ٙثذتش ٗي ؿٛٞذ  ٝتـذيذ ٗي ؿٞد.
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ثي٘بسي  Croupيي ػلٛٞت ٝيشٝػي
دػتِب ٟتٜلؼي كٞهبٛي اػت ً ٠ثيـتش
ث ٠كٞست آت٢بة ٛبي  ٝدس ٝاهغ السٛظ
تؼشيق ٗي ؿٞد .دس ٝاهغ ػالئٖ
دسُيشي سا١ ٟبي ٞ١ايي تطتبٛي سا
ٛذاسد  ٝػ٘ذتبً ػشك١ ٠بي  barkingاص
ػالئٖ ؿبيغ آ ٙاػت .ؿيٞع آ ٙػبال٠ٛ
 3دسكذ  ٝثيـتش دس ػٜي ٚثيٗ 6 ٚبٟ
تب  3ػبِٓي ديذٗ ٟي ؿٞد .آجت ٠دس ٗبٟ
١بي ػشد ػبّ ؿبيغ تش ثٞد ٟاػت.
٘١يًٞ ٚس دس پؼش١ب  1/5ثشاثش دختش١ب ؿيٞع داسد.
اص ٛظش تظب١شات ثبٓيٜي ث ٠دٓيْ
آت٢بثبتي ً ٠دس سا١ ٟبي تٜلؼي
 Subglotticداسٛذ ،ادٕ ايدبد ؿذٝ ٟ
ث ٠دٛجبّ آ ٙثبسيي ؿذٛ ٙبي ً٠
خٞدؽ ٜٗدش ثُ ٠شكتِي كذا ،ػشك٠
١بي ُٞ ٝ barkingؽ خشاؽ
تٜلؼي ٗي ؿٞد .دس هلؼ ٠ي ػي٠ٜ
ضشًبت اكضايؾ يبكت ٠ي هلؼ ٠ػي٠ٜ
سا ٗي ثيٜيٖ  ٝاٛوجبهبت ثي ٚدٛذ ٟاي
تـذيذ ؿذ ٟسا داسيًٖ .الً اي ٚثي٘بساٙ
ثبيذ ًبس تٜلؼي ثيـتشي سا اٛدبٕ دٜ١ذ ث ٠خبًش ايٗ ٠ٌٜوبٗٝت سا١ ٟبي ٞ١ايي اكضايؾ پيذا ًشد ٝ ٟضدٖ
سي١ ٠ب  پيذا ٗي ًٜذ.
دس ػٜي ٚپبيي ٚتش دس ٞٛصاداٙ
ٗـخل ٠ي اكٔي ٘١ب ٙػشك١ ٠بي
 barkingاػت ٓٝي دس ػٜي ٚثبالتش
ثيـتش ٘١بُ ٙشكتِي كذا ٌٗشش
اػت .ثي٘بسي ٗؼ٘ٞالً خليق  ٝخٞد
ٗطذٝد ؿٛٞذ ٟاػت ٓٝي دس ثشخي اص
ٗٞاسد ٗٞخت ديؼتشع تٜلؼي ؿذيذ
 ٝضتي ٗشٍ ثي٘بس ٗي ؿٞدًٞ .دًبٙ
ثشاي اي ٠ٌٜثتٞاٜٛذ ضذاهْ ضدٖ تٜلؼي
خٞد سا ضلظ ًٜٜذ ٗدجٞس ١ؼتٜذ ًبس
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تٜلؼي ثيـتشي سا اٛدبٕ دٜ١ذ  ٝػشػت تٜلغ دس آ٢ٛب اكضايؾ پيذا ٗي ًٜذ  ٝدس ٝاهغ كـبس
 ٖ١ intrathoracicثبالتش ١ؼت ً ٠اي ٚخٞد ثبػث ٗي ؿٞد ًًٞ ٠دى ضبٓت خؼت ٠اي داؿت ٠ثبؿذ
ٞ١ؿيبسي اؽ  ٖ١تطت تأثيش هشاس ثِيشد.
دس ٗٞاسد ٛبدسي ٗي تٞاٛذ ث ٠كٞست
ٛبسػبيي تٜلؼي ؿذيذ  ٝيب distress
تٜلؼي خٞد سا ٛـب ٙد١ذ .اٗب ػالئ٘ي
ً ٠دس ساثٌ ٠ثب آ ٙديذٗ ٟي ؿٞد ػ٘ذتبً
خؼتِي ؿذيذ دس ًٞدى ٘١ ٝبٙ
اكضايؾ اٛوجبهبت ؿذيذ اػت ُ ٝب١ي
آٛوذس سا١ ٟبي ٞ١ايي تٗ َٜي ؿٞد ً٠
ٝسٝد ٞ١ا ًب١ؾ پيذا ًشد ٝ ٟضتي
١ retractionب ً٘تش ٗ ٖ١ي ؿٛٞذ.
ثٜبثشايً ٚب١ؾ ػٌص ٞ١ؿيبسيً ،ب١ؾ
كذا١بي تٜلؼي ،تبًي ًبسدي  ٝػيبٞٛص اص ػالئٖ پيـشكت ثي٘بسي ث ٠ػ٘ت ٛبسػبيي تٜلؼي  ٝديؼتشع
تٜلؼي ؿذيذ ١ؼتٜذ.
اص ٛظش اتيٞٓٞطي ٘١بًٞ ٙس ًُ ٠لت٠
ؿذ ثي٘بسي ٝيشٝػي اػت ً ٠دس
سأع ِ٘١ي اٞٛاع ٝيشٝع ١ب،
پبساآٛلٞالٛضا ٝيشٝع ٗ RSV ٝي
تٞاٜٛذ ثبػث ايدبد آ ٙؿٛٞذ .اٗب
سيٜٝٞيشٝع ١ب ،آدٝٞٛيشٝع ٝ
ٗبيٌٞپالػ٘ب١ب ٛيض ٗي تٞاٜٛذ دس
ايدبد ثي٘بسي ٛ Croupوؾ داؿت٠
ثبؿٜذ.
ؿذيذتشيٞٛ ٚع  Croupتٞػي
ٝيشٝع آٛلٞالٛضا ايدبد ٗي ُشدد.
خئي اص ٗٞاهغ ػلٛٞت ١بي ثبٞٛي ٠ي ثبًتشيبّ ثشسٝي آ ٙػٞاس ٗي ؿٞد ً ٠دس ايٞٗ ٚاسد تت ًٞدى
ثبالتش ٗي سٝد ،ظب١ش  Toxicپيذا ٗي ًٜذ  ٝثشٛٝـيت سا  ٖ١دس ًٜبس آ ٙداسد .دس ايٞٗ ٚاسد اضت٘بّ
ثؼتشي دس ٛ ICUيض ٝخٞد داسد.
ٛلٞر ٝيشٝع ث ٠دػتِب ٟتٜلؼي اص ثخؾ ١بي كٞهبٛي اػت يؼٜي ٝيشٝع اص ثيٜي ٛلٞر پيذا
ٗي ًٜذ ٝ ٝاسد اپيتٔيٗ ٕٞي ؿٞد  ٝاص آٛدب ث ٠ثخؾ ١بي پبيي ٚتش ٛظيش ٛبي  ٝالسٛظ سا ٟپيذا
ٗي ًٜذ.
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ٝخ ٠تـخيلي  acute laryngotracheitisاص  spasmodic croupؿبْٗ ؿذت ؿشٝع ػالئٖ،
 ٝ edema Noninflammatory subglotticػذٕ ٝخٞد تت اػت.

اص ٛظش اهذاٗبت دسٗبٛي ثي٘بسي خليق ثٞد ٝ ٟاؿٔت دس ٜٗضّ هبثْ دسٗبٗ ٙي ثبؿذً٘ .تش اص  5دسكذ اص
ثي٘بساٛ ٙيبص ث ٠ثؼتشي دس ثي٘بسػتب ٙسا داسٛذ .آ ٖ١ ٙؿشايٌي اػت ً ٠ثي٘بس دس ضبّ اػتشاضت دزبس
كذاي ُٞؿخشاؽ ثبؿذ  ٝيب اپيضٝد ١بي  Croupسا اص ٞٛع ؿذيذ داؿت ٠ثبؿذ ،ؿشايي خبف پضؿٌي
داؿت ٠ثبؿذ (ثي٘بسي ١بي ٞٛسٗٝبػٌٞالس ً ٠ا ٝسا ٗؼتؼذ ٛبسػبيي تٜلؼي ثٌٜذ) ،ثي٘بسي خئي ػشيغ
پيـشكت ًشد ٟثبؿذ (ػالئٖ ٛبسػبيي تٜلؼي دس صيش  12ػبػت ثشٝص پيذا ًشد ٟثبؿذ) ،تطْ٘ ٗلشف
ٗبيؼبت خٞساًي سا ٛذاؿت  ٠ثبؿذٝ ،آذيِٛ ٚشا ٙثبؿٜذ  ٝكٌش ًٜٜذ ً ٠دس ٜٗضّ ٛخٞاٜ١ذ تٞاٛؼت ًٞدى سا
ًٜٜ manageذ  ٝػالئٖ ًٞالٛي ؿذ ٟثبؿذ (يؼٜي ثيـتش اص  3تب  7سٝص اص ثشٝص آ٢ٛب ُزؿت ٠ثبؿذ).
تل٘يٖ ُيشي دس ساثٌ ٠ثب دسٗب ٙثؼتِي ث ٠ؿذت ػالئٖ ٝ ٝخٞد يي ػشي اص ١ risk factorب ثشاي
پيـشكت ػشيغ ثي٘بسي داسد.
اص ػبّ  1980ث ٠ثؼذ دسٗب ٙآ ٙدزبس تـييش ؿذ ٟاػت 2 .دػت ٠اص داس١ٝب ً ٠دس سأع ػبيشي ٚاػتلبدٟ
ٗي ؿٛٞذ ػجبستٜذ اصًٞ :ستيٌٞاػتشٝئيذ١ب  ،اپي ٛلشي . ٚاي ٚد ٝثًٞ ٠س هبثْ ٗالضظ ٠اي ٗلشف ٗي
ؿٛٞذ  ٝتٞاٛؼت ٠اٛذ ٗٞاسد ثؼتشي دس ثي٘بسػتب ٙسا ًب١ؾ دٜ١ذ.
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ُلت ٠ؿذ ً ٠اص پبتٞكيضيٞٓٞطي ١بي
اكٔي اي ٚثي٘بسي ادٕ  ٝآت٢بثي
اػت ً ٠دس سا١ ٟبي ٞ١ايي كٞهبٛي
ٝخٞد داسد .دس ًٖ ًشد ٙاي ٚآت٢بة
ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب ٗي تٞاٜٛذ ٗليذ
ثبؿٜذ .دس ٗٞاسد ٗتٞػي  ٝؿذيذ
ثي٘بسي  Croupاص آ٢ٛب اػتلبدٗ ٟي
ؿٞد  ٝاٗشٝص ٟدس ؿٌْ ١بي خليق
ٛ Croupيض اػتلبدٗ ٟي ؿٛٞذ.
ديذ ٟؿذ ٟاػت ً ٠يي تي دٝص
 0.6 mg/kgاص داسٝي دُضاٗتبص ٙٝثً ٠شص ٗؼٜي داسي تٞاٛؼت ٠اػت ً ٠ػالئٖ ثي٘بسي ٗ ٝـٌالتي ً٠
ًٞدى دس صٗب ٙخٞاثيذ ٙداسد سا ًب١ؾ ٗي د١ذ .اي ٚتأثيشات  6ػبػت پغ اص ٗلشف
ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب ديذٗ ٟي ؿٞد.
آجتٗ ٠لشف دٝص١بي ٌٗشس ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب  ،ث ٠دٓيْ اكضايؾ سيؼي ػلٛٞت ١بي ثبٞٛي ٠ي ثبًتشيبّ
 ٝهبسزي تٞكي٘ٛ ٠ي ؿٞد.
دس ثي ٚاٞٛاع ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب پشًبسثشدتشيٞٗ ٚسد دُضاٗتبص ٙٝاػت ً ٠ث ٠كٞست خٞساًي ،تضسين
ػوالٛي ٝ ٝسيذي ٗي تٞاٛذ اػتلبد ٟؿٞد .اُش ؿٌْ تضسيوي ثً ٠بس سٝد دٝص ٗ 0/6ئي ُشٕ ث ٠اصاي ١ش
ًئُٞشٕ ٝص ٙثذ ٙث ٠كٞست تي دٝص تدٞيض ٗي ؿٞد  ٝدٝص ٗبُضيٖ٘ آٗ 10 ٙئي ُشٕ تٞكيٗ ٠ي ؿٞد
 ٝاي ٚؿٌْ تضسيوي ثيـتش دس ٗٞاسدي اػتلبدٗ ٟي ؿٞد ً ٠ثي٘بس ث ٠دٓيْ تٞ٢ع  ٝاػتلشاؿي ً ٠داسد
ٛتٞاٛذ داسٝي خٞساًي ٗلشف ٘ٛبيذ .دس ٗٞاسد خليق تش ٗي تٞا ٙتدٞيض خٞساًي داس ٝثب دٝص ً٘تش ٓٝي
ًبسآيي ٗؼبدّ سا داؿت.
اُش ثخٞا١يٖ دٝص خٞساًي سا اػتلبدٟ
ًٜيٖ  2دٝص اػتلبدٗ ٟي ؿٞد.دس ثشخي
سكشاٛغ ١ب دٝص  ٝ 0.15 mg/kgدس
ثشخي ديِش دٝص ثبالتش 0.6 mg/kg
تٞكيٗ ٠ي ؿٞد١ .شزٜذ تلبٝت ٗؼٜي
داسي اص ٛظش ًبسآيي دس ثي ٚد ٝدٝص
تٞكي ٠ؿذٝ ٟخٞد ٛذاسد ٓٝي ثبصٖ١
ثيـتش تٞكي ٠ثٗ ٠لشف دٝص ثبالتش
(يؼٜي ٘١بٗ )0.6 mg/kg ٙي ؿٞد.
ضبال ٌٗ٘ ٚاػت ث ٠كٞست تي دٝص يب
ٜٗوؼٖ ( 4دٝص دس ؿجب ٠ٛسٝص) اػتلبد ٟؿٞد.
يي ٗـٌٔي ً ٠كشٕ خٞساًي داسد ًؼٖ ثذ آ ٙاػت .خئي اص اٝهبت كشٕ ٝسيذي سا دس ؿشثت
سهين ػبصي ًشد ٝ ٟث ٠ؿٔظت خٞساًي ٗي سػبٜٛذ  ٝثشاي ًٞدى اػتلبدٗ ٟي ًٜٜذ.
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اص

ديِش

ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب

ٗ budenosideي ثبؿذ ً ٠ثب دٝص mg
 2-4ث ٠ؿٌْ ٛجٞاليض اػتلبدٗ ٟي ًٜٜذ .دس
ٝاهغ اي ٚداس١ ٝير اسخطيتي ٛؼجت ث٠
دُضاٗتبصٛ ٙٝذاسد يؼٜي ًبسآيي ثيـتشي
ٛذاسد  ٝدس ٝاهغ سٝؽ تدٞيضؽ ٖ١
ٗـٌْ تش اػت ١ ٝضي ٠ٜثيـتشي سا ٖ١
داسد  ٝتٞكي ٠ثٗ ٠لشف آ٘ٛ ٙي ؿٞد.
ِٗش دس ٗٞاسد خئي ؿذيذ ً ٠اپي ٛلشيٚ
ثخٞا١ذ ث ٠كٞست ٛجٞاليض ؿذ ٟاػتلبدُ ٟشدد ،دس ًٜبس آ ٙثٞدٞٛصايذ سا  ٖ١اػتلبدٗ ٟي ًٜٜذ.
پشدٛيضٗ ٖ١ ٙٝي تٞاٛذ اػتلبد ٟؿٞد
آجت١ ٠شزٜذ ً ٠دس ٌٗبٓؼبت ً ٝبسآصٗبيي
١بي ثبٓيٜي تب ث ٠ضبّ ثشسػي ٛـذ ٟاػت
ٓٝي ثب دٝص ٗ 1 mg/kgي تٞاٛذ اػتلبدٟ
ؿٞد  ٝاثشات ٗـبث٢ي  ٖ١داؿت ٠ثبؿذ
ٓٝي

ٛؼجت ث ٠دُضاٗتبصٖ١ ٠ً( ٙٝ

پٞتٜؼي ثبالتش ٛ ٖ١ ٝي٘ ٠ػ٘ش ًٞالٛي
تشي داسد) تٞكي ٠ث ٠آ٘ٛ ٙي ؿٞد .اٗب
ديذٗ ٟي ؿٞد ً ٠دس ٝ out patient
ثي٘بساٛي ً ٠ثؼتشي ٘ٛي ؿٛٞذ خئي ث٠
ًبس ٗي سٝد.دس ٗٞسد پشدٛيض ٙٝثبيذ ثب دٝص ٗؼبدّ دُضاٗتبصٗ ٙٝلشف ؿٞد ًٗ ٠ي تٞاُ ٙلت mg/kg
 4اص پشدٛيضٗ ٙٝؼبدّ  0.6 mg/kgاص دُضاٗتبصٗ ٙٝي ثبؿذ.
دس

ٗٞسد

ػٞاسم

خبٛجي

ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب دس اي ٚثي٘بسي ثبيذ
ُلت ث ٠اي ٚدٓيْ ً ٠دس ًٞتبٗ ٟذت  ٝتي
دٝص ٗلشف ٗي ؿٛٞذ صيبد ِٛشاٙ
ػٞاسم خبٛجي ٛيؼتيٖ ٓٝي ٗ ٖ٢تشيٚ
ٗؼئٔ ٠آ ٙسيؼي ػلٛٞت ١ب ٗ ٝـٌالت
ثبٞٛي( ٠ػلٛٞت ١بي ثبًتشيبّ  ٝهبسزي)
اػت ًٗ ٠ي تٞاٛذ سظ ثذ١ذ .دس ٗٞاسدي
ً ٠ثي٘بس تٞثشًٔٞص يب ٝاسيؼالي كؼبٓي
داؿت ٠ثبؿذ دس ٝاهغ تٞكيٗ ٠ي ؿٞد
ً ٠اص ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب اػتلبدٌٜٛ ٟي ٖ يب ضتي دس ٗٞاسدي ً ٠اكشاد دس دٝس ٟاٌٞٛثبػي١ ٙٞؼتٜذ  ٝيب
ٗٞاخ ٠ثب كشدي ثٞد ٟاٛذ ً ٠ث ٠اي ٚػلٛٞت ١ب آٓٞد ٟثٞد ٟاػت ٛيض ٛجبيؼتي اص ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب
اػتلبدً ٟشد.
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پغ ثٌٞس

ًٔي

دُضاٗتبص ٙٝدس

دػتشع تشيًٞ ٚستيٌٞاػتشٝئيذي
اػت ًٗ ٠ي تٞاٛذ اػتلبد ٟؿٞد.
اسصا ٙتش ًٞ ٝالٛي اثشتش اػت  ٝدس
ٗٞسد سا ٟتدٞيض داس ٖ١ ٝتلبٝتي ٘ٛي
ًٜذ ً ٠ػوالٛيٝ ،سيذي يب خٞساًي
ٗلشف ؿٞد ِ٘١ ٝي ًبسايي
يٌؼبٛي دس ت٘بٗي ٗشاضْ ثي٘بسي
داسٛذ.

داسٝي ثؼذي اپي ٛلشي ٚاػت ً ٠دس
ٗٞاسد ٗتٞػي تب ؿذيذ ثي٘بسي ث٠
كشٕ ٛجٞاليض ؿذ ٟاػتلبدٗ ٟي ؿٞد.
اپي ٛلشي 2/25 ٚدسكذ سا اػتلبدٟ
ٗي ًٜٜذ 0/25 ٝتب 0/5ػي ػي اص
آ ٙسا ثب ٛشٗبّ ػبٓي ٚسهين ًشدٝ ٟ
ث ٠ضدٖ ٗ 3 ccي سػبٜٛذ  ٝثؼذ ث٠
كشٕ ٛجٞاليض ؿذ ٟاص آ ٙاػتلبدٗ ٟي
ًٜٜذ.
ٌٗبٛيؼٖ اثشؽ آ ٙاػت ً ٠اص ًشين
ٜٗوجن ًشد Vasoconstriction ٝ ٙآستشي١ ّٞبي پيؾ ٗٞيشُي ٗٞخت ًب١ؾ كـبس ١يذسٝاػتبتيٌي
داخْ ٗٞيشٍ ١ب ٗي ؿٞد  ٝثبػث ًب١ؾ ادٕ سا١ ٟبي ٞ١ايي ٗي ؿٞد ً ٝب١ؾ خئي ًٖ ادٕ  ٝاكضايؾ
هٌش سا١ ٟبي ٞ١ايي كٞهبٛي ٗي تٞاٛذ ثٗ ٠وذاس هبثْ ٗالضظ ٠اي ػالئٖ ثي٘بس سا ًب١ؾ د١ذ.
اي ٠ٌٜكشٕ ساػ٘يي اپي ٛلشي ٚاػتلبدٟ
ٗي ؿٞد يؼٜي ٗخٔٞى 1 : 1
ايضٗٝش١بي  L ٝ Dداسدٌٗ .بٓؼبت
هذي٘ي ٛـبٗ ٙي داد ً ٠ؿبيذ ػٞاسم
خبٛجي ً٘تشي دس ٗوبيؼ ٠ثب كشٕ  Lآٙ
ث ٠ت٢ٜبيي داؿت ٠ثبؿذ  ٝتبًي ًبسدي ٝ
ً٘ hypertensionتشي سا ثذ١ذ اٗب
ٌٗبٓؼبت اخيش ٛـبٗ ٙي د١ذ

ً٠

تلبٝت ٗؼٜي داسي (ز ٠اص ٛظش تبًي
ًبسدي ٝ hypertension ،اؿجبع
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اًؼيظ )ٙثي ٚد ٝكشٕ ٝخٞد ٛذاسد.
اص ٛظش تٌشاس دٝص ٗ ٖ١ـٌْ ٗـبث ٠ثب ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ١ب ثشاي اپي ٛلشيٝ ٚخٞد ٛذاسد  ٝدس كٞست
ٛيبص ١ش  2تب  3ػبػت دٝص ٗي تٞاٛذ تٌشاس ؿٞد.
دس ٗٞسد ػبيش اهذاٗبت داسٝدسٗبٛي ً ٠ثشاي ايـبٗ ٙي تٞا ٙاٛدبٕ داد:
 -1اُش اضت٘بّ ػلٛٞت ثبًتشيبّ ثبٞٛي٠
سا ٗي د١يٖٗ ،ي تٞاٛيٖ اص آٛتي ثيٞتيي
١بي ٌٗٞٛٝبيؼي ٝ ٚػلٞتبًؼيٖ
اػتلبد ٟثٌٜيٖ.
 -2ضت٘بً ٗبػي اًؼيظ ٙثبيؼتي دس
دػتشع ثبؿذ ً ٠ثشاي ًٞدى دس
كٞست ٛيبص اػتلبد ٟؿٞد.
ٌٛ -3ت ٠ديِش اي ٠ٌٜاُش اؿجبع اًؼظٙ
ًجيؼي ثبؿذ ،خٞة اػت ً ٠اص
دٝص١بي ٌٗشس اپي ٛلشي ٚاػتلبدٌٜٛ ٟيٖ
زٗ ٙٞي تٞاٛذ  Heart rateسا (ً ٠دس اثش خٞد ثي٘بسي  ٖ١ثبال اػت) ثذتش ثٌٜذ  ٝثيـتش ثبال ثجشد.
 - -4آُٛٞيؼت ١ب ٗ ٖ١ي تٞاٜٛذ اص ًشين ً relaxشد ٙػوالت كبف ثشٛٝـيْ ١ب ثً٘ ٠تش ًشدٙ
ػالئٖ ً٘ي ًٜٜذ.
 -5اػتبٗيٜٞك ٖ١ ٚدس كٞست تت ثبالي ًٞدى يب ث ٠دٓيْ ػشك١ ٠بي ؿذيذي ً ٠داسد  ٝدزبس دسد
ػوالت ثي ٚدٛذ ٟاي ؿذ ٟاػت ٗي تٞاٛذ ثب دٝص  15 mg/kgاػتلبد ٟؿٞد.
يي ٗؼيبس ثشاي تؼيي ٚؿذت
ثي٘بسي ٝخٞد داسد ز ٙٞتل٘يٖ
ُيشي ثشاي دسٗب Croup ٙثيـتش
ثشاػبع ؿذت ثي٘بسي ٗي ثبؿذ.
ثي٘بسي ٗي تٞاٛذ ث ٠ػ ٠كٞست
Sever ٝ Moderate ، Mild
ثبؿذ.
ٗؼيبسي ً ٠ثشاي ايً ٚجو ٠ثٜذي ث٠
ًبس ٗي سٝد Westley croup
ٗ scoreي ُٞيٜذ ً ٠دس آ ٙيي
ػشي اص كبًتٞس١ب ٛظيش ػٌص ٞ١ؿيبسيٝ ،هؼيت ػيبٞٛص ،داؿت ٚيب ٛذاؿتٗ ، stridor ٚيضاٝ ٙسٝد ٞ١ا
 ٝاٛوجبهبت دس آ ٙدس ٛظش ُشكتٗ ٠ي ؿٞد.
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دس ٝاهغ يي ػشي ٘ٛش ٟثٜذي
كٞست ٗي ُيشد ً٘ٛ ٠ش ٟثي٘بس
ٗي تٞاٛذ ثي 0 ٚتب  17ثبؿذ.
اُش ٘ٛش ٟصيش  2ثٞد يب ضذاًثش
 2ثٞد كشٕ خليق Croup
١ؼت .دس ايٞٗ ٚسد ًٞدى
ثيـتش
barking

٘١بٙ
سا

ػشك٠

١بي

داسد،

ضبٓت

ُشكتِي داسد  ٝدس ضبٓت
اػتشاضت كذاي ُٞؿخشاؽ
ٛذاسد (ٌٗ٘ ٚاػت صٗبٛي ً٠
ُشيٗ ٠ي ًٜذ دزبس كذاي
ُٞؿخشاؽ ثـٞد) ٗ ٝؼ٘ٞالً اٛوجبهبت سا ٛيض ٛذاسد يب اي ٠ٌٜخئي خليق اػت.دس كشٕ Moderate
ثي٘بسي ٘ٛش ٟثي 3 ٚتب ٗ 7ي ؿٞد .دس ايٜدب دس ضبٓت اػتشاضت كذاي ُٞؿخشاؽ داسد ،اٛوجبهبت سا
ضذاهْ ث ٠كشٕ خليق داسد  ٝضبٓت آطيتبػي ٙٞيب ٛذاسد يب خئي ًٖ اػت.
دس كشٕ ؿذيذ ً٘ٛ ٠ش ،ٟػذد  8يب ثبالتش اص آ ٙاػت ًٞدى كذاي ُٞؿخشاؽ خئي ؿذيذ داسد١ .شزٜذ دس
ٗٞاسدي ً ٠خئي ٝسٝد ٞ١ا ًٖ ثـٞد اي ٚكذاي ُٞؿخشاؽ ً٘تش ٗي ؿٞد .اٛوجبهبت خئي ؿذيذ
١ؼتٜذ ًٞ ٝدى ٗي تٞاٛذ ظب١ش آطيت ، ٠خؼت ٝ ٠يب ٗوٌشة داؿت ٠ثبؿذ.

دس ٗٞاسد خليق ثيـتش اص اهذاٗبت ض٘بيتي اػتلبدٗ ٟي ًٜيٖ ٛظيش ٗشًٞة ًشدٞ١ ٙاً ،ب١ؾ تت ثي٘بس ٝ
دادٗ ٙبيؼبت خٞساًي .تٞكيٗ ٠ي ؿٞد ًٗ ٠بدس ًٞدى سا ث ٠ض٘بٕ ثشد ٝ ٟدٝؽ آة ُشٕ سا ثبص ثِزاسد ٝ
ايً٘ ٚي ٗي ًٜذ ضبّ ثي٘بس ث٢تش ؿٞدٞٗ .اخ ٠٢ثب ٞ١اي ػشد دس ِٜ١بٕ ؿت ٛيض ثٛ ٠لغ ػالئٖ ثي٘بسي دس
ٗٞاسد خليق ٗي ثبؿذ  ٝاضؼبػي ثٝ ٠آذيٗ ٚي د١ذ ً ٠اهذاٗي ثشاي ث٢جٞد كشصٛذؿب ٙاٛدبٕ داد ٟاٛذ.
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اُش اص دػتِب ٟثخٞس خبِٛي اػتلبدٗ ٟي ؿٞد دٗبي خئي ثباليي ٛذاؿت ٠ثبؿذ  ٝدٗب دس ضذ دٗبي اتبم
ثبؿذ.
دس ؿٌْ ٛ Mildيض ِٜ١بٗي ً ٠ثي٘بس ٗي خٞا١ذ ٗشخق ؿٞد  ٝثؼتشي ٘ٛي ؿٞد تشخيص ٗي دٜ١ذ يي
دٝص

mg/kg

0.6

دُضاٗتبصٙٝ

تدٞيض

ؿٞد

ٝ

ث٢تش

اػت

ً٠

دس

ػبػبت

آٝي ٠ي سٝص ايً ٚبس سا اٛدبٕ دٜ١ذ ً ٠تب ؿت (صٗبٛي ً ٠ثسٗ ٠ي خٞا١ذ ثخٞاثذ) ٗـٌٔؾ ً٘تش ؿذٟ
ثبؿذ .اُش ثي٘بس ثتٞاٛذ ٗبيؼبت خٞساًي سا دسيبكت ًٜذ ٛ ٝيبص ث ٠دسيبكت اپي ٛلشيٛ ٚذاؿت ٠ثبؿذ ثؼتشي
ٛـذٗ ٝ ٟشخق ٗي ؿٞد.
دس ٗٞسد ثي٘بساٗ ٙجتال ث٠
كٞست ١بي ٗتٞػي ٝ
ؿذيذ

Croup

اهذاٗبت

ض٘بيتي ػشخبي خٞدؿبٙ
١ؼتٜذ

اٗب

ثبيذ

دهت

ثيـتشي سا دس ٗٞسد
ثي٘بسا ٙث ٠خشج د١يٖ.
ًٞدى ٛجبيذ صيبد ُشي ٠ثٌٜذ
 ٝيب ٗوٌشة ؿٞد ث ٠ايٚ
دٓيْ ً ٠ػالئٖ ا ٝتـذيذ
ٗي ؿٞد .ضت٘بً دس آٝيٚ
كشكت ثشاي ثي٘بس اپي ٛلشي ٚتدٞيض ؿٞد ٗ ٝبػي اًؼيظ ٙدس دػتشع ثبؿذ ٝاُش ٛيبص ثٛٝ ٠تيالػيٙٞ
ثٞد ػشيغ اهذاٗبت الصٕ كٞست ثِيشد.دس ايٜدب ٛيبص ثٗ ٠بيؼبت ٝسيذي ث ٠دٓيْ تبًي ًبسدي  ٝتت ؿذيذي
ً ٠داسٛذ  ٝاضت٘بالً ث ٠دٓيْ ٗـٌالت تٜلؼي ٛخٞاٜ١ذ تٞاٛؼت ٗبيؼبت سا خٞساًي دسيبكت ًٜٜذ ،اكضايؾ
پيذا ٗي ًٜذ.
دس ٗٞسد اٛتٞثبػي ،ٙٞثبيذ ُلت ً ٠صيبد ث ٠آٛ ٙيبص ٘ٛي ؿٞد  ٝدس ٗٞاسدي ًٗ ٠شاخؼ ٠ث ٠اٝسطاٛغ داسٛذ
صيش  1دسكذ  ٝدس ثي٘بسا ٙثؼتشي  2تب  6دسكذ ٌٗ٘ ٚاػت اٛدبٕ ؿٞد .ايٞٗ ٚسد دس اكشادي ً ٠دس آ٢ٛب
پيـشكت ػشيغ ٛبسػبيي تٜلؼي سا داسيٖ ثبيؼتي دس ٛظش ُشكت ٠ؿٞد.
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دس ٗٞسد  Caseاي ً ٠اثتذا ٌٗشش ًشديٖ تل٘يٖ ُيشي ث ٠كٞست صيش اػت:
 -1دُضاٗتبص ٙٝثب دٝص  0.3 mg/kgثشايؾ تدٞيض ُشديذ.
 -2ثٗ ٠بدس ١ـذاس داد ٟؿذ ً ٠دس ً ّٞؿت كشصٛذؽ سا زي ًٜذ ً ٠ػالئٖ ١ـذاسدٜ١ذ ٟسا ٛذاؿت ٠ثبؿذ
 -3دٝؽ آة ُشٕ  ٝثشد ٙث ٠ثيشٞٗ ٝ ٙٝاخً ٠شد ٙكشصٛذ ثب ٞ١اي خٜي ثيش ٙٝسا تٞكيً ٠شدٛذ.
پغ اص  2سٝص ٗبدس دٝثبسٟ
ًٞدى سا ثًٔ ٠يٜيي ٗي آٝسد ٝ
ُلت ٠اػت ً ٠ػشك١ ٠ب ً٘تش ٝ
خٞاة ًٞدى ث٢تش ؿذ ٟاػت
ٓٝي ٗـٌْ ايٜدبػت ًًٞ ٠دى
خئي ثب ُٞؽ خٞد ثبصي ٗي
ًٜذ  ٝاص دسد ُٞؽ ؿٌبيت
داسد .دس ٗؼبيُٞ ٠ٜؽ پشدTM ٟ
دس ُٞؽ زپ  ،اسيت٘بتٞص اػت
 ٝضشًبتؾ ثب ٗـٌْ ٘١شاٟ
اػت.

ٗـٌٔي ً ٠ثشاي ًٞدى پيؾ آٗذٟ
اػت يٌي اص ٗـٌالت  ٝػٞاسم
ثي٘بسي  Croupاػت ً ٠دس ًْ
اي ٚػٞاسم خئي ؿبيغ ٛيؼتٜذ ٝ
دس ًي زٜذ سٝص ً ٠ثي٘بس ضبّ
ث٢تشي پيذا ٗي ًٜذ ٝ ٝهؼيتؾ
ٗ stableي ؿٞد ث ٠كٞست
ٛبُ٢بٛي دس كشد ايدبد ٗـٌْ ٗي
ًٜٜذ .ػالئٖ ُب١ي ث ٠كٞست ثذتش
ؿذ ٙتت ثي٘بس ،ػشك١ ٠بي خٔي
داس  ٝضتي ديؼتشع تٜلؼي ٗي ثبؿذ ً ٠ثيبِٛش يي ػشي اص ػلٛٞت ١بي ثبٞٛي ٠اي اػت ً ٠ايدبد اٝتيت
ٗذيب ،پٜٛٞٗٞي  ،ثشٛٝـيت ً ... ٝشد ٟاػت.
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Pediatric gastroenteritis
مذرس :دکتر گًهر اسالمی

ُبػتشٝاٛتشيت يٌي اص ٗـٌالت ؿبيؼي
اػت ً ٠دس ت٘بع ُش١ ٟٝبي ػٜي ثٝ ٠يظٟ
دس اًلبّ ٗي تٞاٛذ ت٢ذيذًٜٜذ ٟي ضيبت
ثبؿذ .دس د 1990 ٠١دس ػشاػش دٛيب ثيؾ
اص ٗ 3ئيٗ ٙٞشٍ ػبٓيب ٠ٛاص ُبػتشٝاٛتشيت
ٗـب١ذ ٟؿذ ٟاػت .دس ٝاهغ ػٔت اكٔي
 mortality ٝ morbidityدس ًٞدًبٙ
ُبػتشٝاٛتشيت ٗي ثبؿذٗ 1/8 .ئيٗ ٙٞشٍ
ػبٓيب ٠ٛدس ًٞدًب ٙصيش  5ػبّ ث ٠ػٔت ايٚ
ثي٘بسي ُضاسؽ ؿذ ٟاػت ً ٠توشيجبً 19
دسكذ ًْ ٗشٍ ١بي ًٞدًب ٙصيش  5ػبّ سا ؿبْٗ ٗي ؿٞد .دس ايبالت ٗتطذ ٟتوشيجبً ٗ 38ئيٞٗ ٙٞسد
اػ٢بّ  ٝيب ُبػتشٝاٛتشيت سا ػبٓيب ٠ٛداسيٖ .اص ايٗ ٚيضاٗ 2-4 ٙئيٞٗ ٙٞسد ث ٠پضؿي ٗشاخؼٗ ٠ي ًٜٜذ ٝ
١ 220ضاس ٛلش ث ٠ػٔت ٝخبٗت ضبٓـب ٙثؼتشي ؿذٞٗ 400 ٝ ٟسد اص آ٢ٛب ٗي ٗيشٛذ.
ضدٖ ٗذكٞع ٛشٗبّ دس ًٞدًب ٙتوشيجبً
 10 g/kg/dayاػت  ٝدس ثضسُؼبالٙ
توشيجبً ٗ 200 g/dayي ثبؿذ.
اػ٢بّ صٗبٛي ُلتٗ ٠ي ؿٞد ًٗ ٠ب اكضايؾ
دكؼبت ،ضدٖ ٗ liquidity ٝطتٞيبت ٗذكٞع
ٛؼجت ث ٠ضبٓت ٛشٗبّ داؿت ٠ثبؿيٖ پغ
آة ٗطتٞيبت ٗذكٞع صيبد ٗي ؿٞد ً ٠ايٚ
خٞد ٜٗدش ث ٠اكضايؾ تؼذاد دكؼبت  ٝؿْ
ؿذٗ ٙطتٞيبت ٗذكٞع ٗي ؿٞد.
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د١يذساػيٙٞ

ٛبؿي اص ػلٛٞت ١بي

ُٞاسؿي دٗٝي ٚػٔت ٝ morbidity
ًٞ mortalityدًب ٙصيش  5ػبّ اػت زشا
ًًٞ ٠دًب ٙثٝ ٠يظٞٛ ٟصادا ٙدس ٗؼشم
خٌش ثيـتشي دس استجبى ثب د١يذساػيٙٞ
١ؼتٜذ .ػٔت آ ٙاػت ً -1 : ٠ػيؼتٖ
ٞٛ transportصاداًٞ ٝ ٙدًبٜٞ١ ٙص ًبْٗ
ؿٌْ ِٛشكت ٠اػتtotal body (TBW -2 .
)waterآ٢ٛب ثيـتش اص اكشاد ثضسُؼبّ اػت
 -3ظشكيت ًٔي ٠ثشاي خجشا ٙآة اص دػت سكت ٠دس ٞٛصاداً٘ ٙتش اػت.
اُش ثخٞا١يٖ اص ٛظش صٗب ٙثشٝص اػ٢بّ
ًجو ٠ثٜذي داؿت ٠ثبؿيٖ  2دػتًٔ ٠ي
 acute ٝ Chronicسا داسيٖ.
 Chronic diarrheaصٗبٛي اػت ً٠
اػ٢بّ ثيؾ اص  14سٝص اداٗ ٠پيذا ًٜذ ً٠
ٗؼ٘ٞالً دٓيْ آ ٙػٞء خزة ،ثي٘بسي ١بي
آت٢بثي ،اختالّ دس كٔٞس ٛشٗبّ ،ػذٕ تطْ٘
ؿيش يب پشٝتئي٘١ ٝ ٚسٜي ٚػٞاسم
ثؼيبسي اص داس١ٝب ثبؿذ.
 Acute diarrheaصٗبٛي اػت ً ٠ؿشٝع
اػ٢بّ ػشيغ  ٝزٜذ سٝصي ًٗ ّٞي ًـذ  ٝؿبيغ تشي ٚدٓيْ آٗ ٙي تٞاٛذ ػلٛٞت ١ب (ً ٠اؿٔت ٝيشٝع ١ب
دٓيْ آ١ ٙؼتٜذ)  ٝيب ػبيش داليْ ديِش
ثبؿذ.
اص ًشف ديِش ثي٘بسي ُبػتشٝاٛتشيت ث٠
د ٝكٞست ٝ non Inflammatory
ً Inflammatoryجو ٠ثٜذي ٗي ؿٛٞذ .دس
اػ٢بّ ؿيشآت٢بثي ٗؼ٘ٞالً ثي٘بسي خئي
ؿذيذ ٛيؼتٗ ،ذكٞع آثٌي  ٝؿيشخٛٞي
اػت ،كشد تت داس ٘ٛي ثبؿذ  ٝث ٠كٞست
ٗـخلي دسد ؿٌ٘ي ٛذاسد .ػبْٗ آٙ
ٗؼ٘ٞالً ثبًتشي ١ب ٝ ٝيشٝع ١بي non-
١ invasiveؼتٜذ ٛظيش سٝتبٝيشٝع ً ،شيپتٞػپٞسيذي ٝ ٕٞطيبسديب  ٝ ... ٝػ٘الً دسٗبٛي ً ٠دس ايٜدب
كٞست ٗي ُيشد  Supportiveاػت .دس اػ٢بّ ١بي آت٢بثي اػ٢بّ ٌٗ٘ ٚاػت خٛٞي ثبؿذ ٗ ٝؼ٘ٞالً ثب
دسد١بي ؿذيذ ؿٌ٘ي  ٝتت ٘١شا ٟاػت ٗ ٝب  WBCسا دس ٗذكٞع ٗي ثيٜيٖ .دٓيْ آ ٙػ٘ٗٞبً invasive
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ٗ pathogensثْ ؿيِال ،ػبٓ٘ٛٞالًٔ ،ؼتشيذي١ ... ٝ ٕٞؼتٜذ  ٝدسٗب٢ٛب دس ايٞٛ ٚع ثب دسٗب١ ٙبي ثباليي
ٗتلبٝت اػت.
پبتٞكيضيٞٓٞطي ايدبد اػ٢بّ ػجبست اٛذ اص -1 :
دس

تـييش

transport

يٙٞ

يي

ً -2ب١ؾ ثبصخزة ػذيٖ  ٝاكضايؾ تشؿص ًٔش
سا داسيٖ
-3اكضايؾ ٗٞتئيتي دػتِبُٞ ٟاسؽ
 -4اكضايؾ اػ٘ٞالسيتي دس ٓٚٗٞ

تؼذادي ٌٗبٛيؼٖ دكبػي دس ػيؼتٖ ُٞاسؽ ٗب
١ؼت ً ٠اص ايدبد ُبػتشٝاٛتشيت خُٔٞيشي
ٗي ًٜٜذ  -1 :اػيذيتٗ ٠ؼذ  ٟخٔٞي سؿذ
ثؼيبسي اص ١ MOب سا دس ٗؼذٗ ٟي ُيشد .ث٠
٘١ي ٚدٓيْ ٗب ثب ١ش ػبٗٔي ً ٠ثتٞاٛيٖ دس
اػيذيتٗ ٠ؼذ ٟاختالّ ايدبد ًٜيٖ تٞاٛؼت ٠ايٖ
ث٠

سؿذ

ٗيٌشٝة

١بي

ايدبد

ثبػث

ُبػتشٝاٛتشيت ً٘ي ًٜيٖ .دس ٛتيدٗ ٠لشف
ًٞالٛي ٗذت ١ PPIب  ٝيب ١ H2 blockerب
ٌٗ٘ ٚاػت ايٗ ٚطيي اػيذي سا ث ٖ١ ٠ثضٛذ ُ ٝبػتشٝاٛتشيت سا تـذيذ ًٜذ.
 -2ضشًبت دٝدي ُٞاسؽ خٞد ثبػث ٗي ؿٞد ً١ MO ٠بي پبتٞط ٙدكغ ؿٞد  ٝدس دػتِبُٞ ٟاسؽ ثبهي
ًٞٞٗ -3ص GI

٘ٛبٜٛذ

 - 4ايٜ٘ي خٞد ػٔ٢ٓٞبي سٝد ٝ ٟدػتِبُٞ ٟاسؽ

 -5ثبًتشي ١بيي ً ٠كٔٞس ٛشٗبّ دػتِبُٞ ٟاسؽ سا تـٌيْ ٗي دٜ١ذ ِ٘١ي خضٌٗ ٝبٛيؼٖ ١بي دكبػي
١ؼتٜذ ًٗ ٠ي تٞاٜٛذ خٔٞي ثشٝص ُبػتشٝاٛتشيت سا ثِيشٛذ.
كبًتٞس١بيي

ً٠

ٗؼتؼذًٜٜذٟ

ثشٝص

ُبػتشٝاٛتشيت ١ؼتٜذ ػجبستٜذ اص :
 -1كبًتٞس١بيي ً ٠ثبػث اكضايؾ ٗpHؼذٟ
ٗي ؿٛٞذ٘١ .بًٞ ٙس ًُ ٠لت ٠ؿذ H2
١ blockerب١ PPIٝب ثٝ ٠يظ ٟدس ٗلشف
ًٞالٛي ٗذت ٗي تٞاٜٛذ ثبػث ايدبد
ُبػتشٝاٛتشيت ؿٛٞذ.
ٗ -2لشف ًٞالٛي ٗذت آٛتي ثيٞتيي ١ب
ٗ -3لشف داس١ٝبيي ً ٠ػشًٞة ًٜٜذٟ
ػيؼتٖ ايٜ٘ي ١ؼتٜذ.
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ٗ -4لشف داس١ٝبيي ً ٠هذ اػ٢بّ ١ؼتٜذ (ث ٠اي ٚدٓيْ ًٞٗ ٠تئيتي سا ًب١ؾ ٗي دٜ١ذ  ٝدس ٝاهغ
خٔٞي دكغ ٗيٌشٝة ١ب سا ٗي ُيشٛذ).
ؿبيغ تشي ٚػٔت ُبػتشٝاٛتشيت خلٞكبً دس
ٞٛصادا viral gastroenteritis ٙاػت ً٠
دٗٝي ٚدٓيْ ايدبد ثي٘بسي ١بي ػلٛٞي دس
ٞٛصادا ٙاػت.
كبًتٞس١بيي ًٗ ٠ي تٞاٛذ ثٗ ٠يضاً ٙـٜذُي
يب ٝ virulenceيشٝع ١ب ً٘ي ًٜذ ػجبستٜذ
اص :تٓٞيذ ايٜتشٝتًٞؼي١ ٚب  ،تٞاٛبيي
زؼجٜذُي آ٢ٛب ثًٞٞٗ ٠ع  ، GIتٞاٛبيي
ػجٞس آ٢ٛب اص ٗطيي اػيذي ٗؼذ ٝ ٟخئي اص
١ MOب ١ؼتٜذ ً ٠ػٔي سؿٖ اي ٠ٌٜتؼذاد خئي ً٘ي داسٛذ ٓٝي ًـٜذُي  ٝخٌش صيبدي سا ثشاي ٞٛصاد  ٝيب
ًٞدى ايدبد ًٜٜذ.
آٝيٝ ٚيشٝع ١بيي ً ٠دس ساثٌ ٠ثب آ٢ٛب
كطجت ٗي ًٜيٖ ١ Rotavirusب ١ؼتٜذ
ًٗ ٠ؼ٘ٞالً دس ًٞدًبٗ 6 ٙب ٠١تب  2ػبٓ٠
ؿيٞع داسٛذ .دٝس ًٙٞ٘ ٟآ٢ٛب  48ػبػت
اػت  ٝػ٘ذتبً دس ٗب١ ٟبي ػشد ػبّ
ثشٝص پيذا ٗي ًٜٜذ  ٝاٛتوبّ آ٢ٛب ٛيض اص
سا ٟد١ب ٙاػت .ػالئ٘ي ً ٠سٝتبٝيشٝع
١ب ايدبد ٗي ًٜٜذ اػ٢بّ آثٌي ،تٞ٢ع  ،تت
٘١ ٝيًٞ ٚس د١يذساػيٛٞي اػت ً٠
ٌٗ٘ ٚاػت ثبػث ٗشٍ ثي٘بس ؿٞد .دٗٝيٝ ٚيشٝع ١ب ٝ Norwalkيشٝع ١ب ١ؼتٜذ .دس ٝاهغ  1/3اص
اپيضٝد ١بي ُبػتشٝا ٛتشيت سا ؿبْٗ ٗي ؿٛٞذ .دس ًٞدًب ٙثضسٍ تشٞٛ ،خٞاٛب ٝ ٙضتي ثضسُؼبال ٙظب١ش
ٗي ؿٛٞذ .دػت ٠ي ثؼذي آدٝٞٛيشٝع ١ب ١ؼتٜذ ً ٠دس ت٘بٕ ً ّٞػبّ  ٝث ٠خلٞف دس ًٞدًب ٙصيش 2
ػبّ ٗب ثشٝص آ٢ٛب سا ٗي ثيٜيٖ.
ػالئٖ اػ٢بّ ٝيشٝع ػجبست اٛذ اص -1 :تت
١بي اداٗ ٠داس ٗ ٝوب -2 ٕٝتٞ٢ع  ٝاػتلشاؽ
ؿذيذ  WBC ٝدس ٗذكٞعٌٛ .ت٘٢ٗ ٠ي ً٠
ٝخٞد داسد آ ٙاػت ً ٠خٞد ػيؼتٖ ايٜ٘ي
ثبػث دكغ ٗذكٞع اص ثذٗ ٙي ؿٞد ٘١ ٝيٚ
ًٞس اي٠ً mortality ٝ morbidity ٠ٌٜ
دس ٞٛصاداًٞ ٝ ٙدًب ٙثٝ ٠خٞد ٗي آيذ
ٗؼ٘ٞالً ث ٠خبًش اختالالت آة  ٝآٌتشٓٝيتي
اػت ً ٠ثبيذ ث ٠آ ٙدهت ؿٞد.
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ثشاي ايٗ ٠ٌٜيضا ٙاختالالت آة  ٝآٌتشٓٝيتي
٘١ ٝيًٞ ٚس دسٗب ٙسا دس ًٞدًب ٙثؼٜديٖ
ٗي

تٞاٛيٖ

ثش

اػبع

ػالئٖ

ٗيضاٙ

د١يذساػي ٙٞسا اسصيبثي ًٜيٖ .ػالئٖ
ٞ١ؿيبسي كشد ،هشثب ٙهٔت ، Pulse ،تٜلغ،
زـٖ ١ب ،اؿي ،ؿـبء ًٗٞٞصي ،

Skin

 ٝ Capillary refill ، turgorػبيش ػالئٖ سا
ثشسػي ٗي ًٜيٖ  ٝثشاػبع اي ٚػالئٖ يي
اٗتيبصي ث ٠كشد دادٗ ٟي ؿٞد ً ٠اُش ً٘تش اص
 3دسكذ ٝص ٙثي٘بس (يؼٜي ًٞدى) ًب١ؾ پيذا ًٜذ mild dehydration ،اػت ،اُش  3تب  9دسكذ ثبؿذ اص
ٞٛع  ٝ morderateاُش ثيؾ اص  9دسكذ ثبؿذ  severاػت.
دس ضبٓت  severكشد تبًي ًبسد ؿذ ،ٟپبٓغ هؼيق ؿذ skin turgor ،ٟثيؾ اص  2ثبٛيٗ ٠ي ؿٞد (يؼٜي
پغ اص ًـؾ ثيؾ اص  2ثبٛيٗ ًّٞ ٠ي ًـذ تب اي ٠ٌٜپٞػت ث ٠ضبٓت آٝي ٠ثبصُشدد) Capillary refill ،ثب
ٞٛى اِٛـتب ٙاٛدبٕ ٗي د١يٖ صٗب ٙصيبدي ًٗ ّٞي ًـذ تب اٛدبٕ ؿٞد .اٛذإ ١بي اٛت٢بيي كشد سا ٗ ٖ١ي
تٞاٗ ٙـب١ذً ٟشد ً ٠دس ضبٓت د١يذساػي ٙٞؿذيذ ٗؼ٘ٞالً ػيبٞٛص١ ٟؼتٜذ.
 Managementدس د١يذساػي:ٙٞ
٘١بًٞ ٙس ً ٠پيؾ اص ايٛ ٚيض ُلت ٠ؿذ
يٌي اص ٗؼيبس١بيي ػٜدؾ د١يذساػيٙٞ
دس ٗشين آ ٙاػت ًٗ ٠يضاٝ ٙصٛي سا ً٠
اص دػت داد ٟاػت ،تؼييًٜ ٚيٖ .اص سٝي
كشٗٛ ّٞيض ٗي تٞا ٙدسكذ د١يذساػيٙٞ
سا ٗطبػجً ٠شد٘١ .يًٞ ٚس ٗي تٞا ٙاص
سٝي كشٗٗ ّٞيضاٗ ٙبيؼبت اص دػت سكت٠
سا ٛيض ٗطبػجً ٠شد  ٝدس ًي  2تب  3سٝص
ٗبيؼبت  ٝآٌتشٓٝيت ١بي اص دػت سكت ٠سا
ثشاي كشد خجشاً ٙشد.
دس كٞستي ً ٠د١يذساػ ًٖ ٙٞثبؿذ ث٠
ايٗ ٚؼٜي ًً٘ ٠تش اص  3دسكذ ًب١ؾ
ٝص ٙثذ ٙسا داؿت ٠ثبؿيٖ ،دسٗب ٙخئي
اٝسطاٛؼي ٛيبص ٛذاسيٖ  ٝكوي ثبيؼتي ً٠
ٗبيؼبت سا ث ٠كٞست  maintenanceث٠
كشد ثذ١يٖ ث ٠اي ٚكٞست ً500cc/day ٠
ثشاي ًٞدًبٛي ًً٘ ٠تش اص  2ػبّ ١ؼتٜذ
 1000cc/day ٝثشاي ًٞدًبٛي ً2-10 ٠
ػبٓ١ ٠ؼتٜذ  2000cc/day ٝثشاي
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ًٞدًبٛي ً ٠ثيـتش اص  10ػبّ سا داسٛذ ،ثبيؼتي ٗبيؼبت تدٞيض ؿٞد٘١ .يًٞ ٚس ٗي تٞاٛيٖ ث ٠اصاي ١ش
ػي ػي  Stoolكشد ٗ 10cc/kgطٔ ORS ّٞسا ث ٠كٞست خٞساًي ثذ١يٖ.
دس ٗشضٔ ٠خليق تب ٗتٞػي ٛيبص ث ٠تضسين ٗبيؼبت ث ٠كٞست  ٝ IVدسٗب ٙاٝسطاٛؼي ٛذاسيٖ ٓٝي ثبيذ
 ORSسا ث ٠كٞست  50-100cc/kgدس ًٗ ّٞذت  2-4ػبػت ثذ١يٖ تب ايٗ ٠ٌٜبيؼي ً ٠كشد اص دػت دادٟ
اػت خجشا ٙؿٞد .
دس ٗٞسد د١يذساػي ٙٞؿذيذ ثبيؼتي  intravenous fluidتدٞيض ؿٞد  ٝكشد ث ٠كٞست اٝسطاٛؼي
دسٗب ٙؿٞد .دسٗب ٙث ٠اي ٚؿٌْ اػت ً 20-30ml/kg ٠اص سيِٜشالًتبت يب ٛشٗبّ ػبٓي ٚثًٞ ٠دى دادٟ
ٗي ؿٞد .ػپغ ثبيؼتي ًٜتشّ ػالئٖ ضيبتي اٛدبٕ ُيشد ث ٠اي ٚؿٌْ ً ٠پبٓغ  ،پشكيٞط ٝ ٙػٌص
ٞ١ؿيبسي سا ثشسػي ٗي ًٜيٖ .اُش ثب ايٗ ٚبيغ دسٗبٛي ػالئٖ ث٢جٞد پيذا ٌٛشد دٗٝي ٚثٔٞع سا  ٖ١ث٘١ ٠بٙ
تشتيت ث ٠ثي٘بس ٗي د١يٖ  ٝثؼذاص آٗ ٙي تٞاٛيٖ  70ml/kgسيِٜش الًتبت ثب ٛشٗبّ ػبٓيً ٚي  5ػبػت
ثشاي ثس١ ٠بي ً٘تش اص ٗ 12ب ٝ ٟيب  2/5ػبػت ثشاي ثس١ ٠بي ثضسُؼبّ تدٞيض ًٜيٖ.
سٝؽ ديِش تطت ػٜٞاHoliday-segar ٙ
ٗي ثبؿذ ً ٠تدٞيض ٗبيؼبت دس ثس١ ٠ب سا
تٞهيص ٗي د١ذ٘١ .بًٞ ٙس ًٗ ٠ي ثيٜيٖ دس
ً 10ئُٞشٕ اٗ ّٝيضا100ml/kg/day ٙ
ٗبيغ سا ثب ػشػت  4ml/kg/hrتدٞيض ٗي
ًٜٜذً 10 .ئُٞشٕ د ٕٝسا ثٗ ٠يضاٙ
 ٝ 50ml/kg/dayثب ػشػت 2ml/kg/hr
ثًٞ ٠دى ٗي د١يٖ  ٝث ٠اصاي ١ش ًئُٞشٕ
اهبك٠

ٝصٙ

ً٠

داؿت٠

ًٞدى

ٗ 20cc/kg/dayبيغ ثب ػشػت 1cc/kg/hr
ثبيؼتي تدٞيض ُشدد.
 Oral replacement therapyتٞػي
٘١ب ٠ً ORS ٙپيؾ اص ايُ ٚلت ٠ؿذ اٛدبٕ
ٗي ُيشد١ .ذف اص آ ٙخُٔٞيشي اص ثشٝص
د١يذساػي ٙٞاػت  ٝاي ٠ٌٜتب ضذي ثتٞاٛيٖ
اختالالت آة  ٝآٌتشٓٝيت كشد سا خجشاٙ
ًٜيٖ .كشٗٓٞي ً WHO ٠ثشاي  ORSدادٟ
ٛـبٙ

دادٟ

ؿذٟ

اػت

ً٠

دس

 managementاػ٢بّ اي ٚكشٗ90 ّٞ
دسكذ ٗؤثش ثٞد ٟاػت .كشٗٓٞي ً ٠دس
ايشا ٙثشاي  ORSداسيٖ ،توشيجبً ٗيضا ٙػذيٖ
ثشاثش داسد ٘ٛ ٝي ػذيٖ ػيتشات اػت ً ٠دس ثذ ٙتجذيْ ث ٠ثي ًشثٜبت ٗي ؿٞد ًُٞٔ ٝض ٗ ٖ١وذاس ثشاثش
داسد.
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دس ٗد٘ٞع ث ٠اي ٚخبًش ً ٠اػ٢بّ ١بي
ٝيشٝػي ١ self limitingؼتٜذ داسٝدسٗبٛي
صيبد ٛوؾ اػبػي دس ث٢جٞد ثي٘بسي ٛذاسد.
اٗب آٛتي ثيٞتيي ١ب صٗبٛي تدٞيض ٗي ؿٞد
ًٗ :٠ب ث Systemic bacteremia ٠ؿي
داؿت ٠ثبؿيٖ ،ػيؼتٖ ايٜ٘ي كشد دزبس
اختالّ ؿذ ٟثبؿذ  ٝيب اي ٠ٌٜپبتٞطٛي سا
داؿت ٠ثبؿيٖ ً ٠ضؼبع ث ٠آٛتي ثيٞتيي
ثبؿذ

(دسٝاهغ

٘١بٙ

bacterial

 gastroenteritisسا داؿت ٠ثبؿيٖ) .داسٝي هذ اػ٢بّ ث ٠خبًش ػٞاسم خبٛجي ًٞدًبٞٛ ٝ ٙصاداٙ
تٞكي٘ٛ ٠ي ؿٞد ٘١ ٝيًٞ ٚس تأثيش زٜذاٛي  ٖ١دس اػ٢بّ ١بي خئي ؿذيذ ٛذاسد .تٞكي ٠ديِش آ ٙاػت
ً ٠تدٞيض زٜي ٚدا سٝيي ٌٗ٘ ٚاػت تٞخً ٠ؼي ً ٠اي ٚداس ٝسا تدٞيض ٗي ًٜذ ٛؼجت ث ٠د١يذساػيًٖ ٙٞ
ًٜذ.
دػت ٠ي ثؼذي داس١ٝبي پشٝثيٞتيي ١ؼتٜذ ً٠
ؿبْٗ الًتٞثبػيْ ١ب ،ػبًبسٗٝبيؼض١ب ٝ
اػتشپتًٞٞى ١ب ١ؼتٜذ .اي ٚدػتٗ ٠ي تٞاٜٛذ
كٔٞس سٝد ٟسا ٗتؼبدّ ًشد ٝ ٟاثشات پبتٞطٙ
١بي ٗضاضٖ سا ًٖ ًٜٜذ .آجت ٠دس اكشادي ً٠
ٛوق ػيؼتٖ ايٜ٘ي سا داسٛذ پشٝثيٞتيي
تٞكي٘ٛ ٠ي ؿٞدٌٗ .بٛيؼٖ آ ٙث ٠اي ٚكٞست
اػت ً ٠اي١ ٚب تشًيجبت آٛتي ثبًتشيبٓي تٓٞيذ
ٗي ًٜٜذ  ٝدس ٝاهغ ثب ثبًتشي ١بي ٗ٢بخٖ
سهبثت ٗي ًٜٜذ ٘١ ٝيًٞ ٚس ثبػث ٗ٢بس زؼجٜذُي ثبًتشي ١بي پبتٞط ٙثًٞٞٗ ٠ع ٗ GIي ؿٛٞذٌٛ .ت ٠ي
ٗ ٖ٢دس ٗٞسد پشٝثيٞتيي ١ب آ ٙاػت ً ٠آ٢ٛب دس  Viral gastroenteritisتٞكيٗ ٠ي ؿٛٞذ  ٝدس ٗٞسد
اػ٢بّ ١بي ثبًتشيبيي خئي تٞكي٘ٛ ٠ي ؿٛٞذ.
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يٌي اص ػٞاْٗ ؿبيغ  ، bacterial gastroenteritisاػتبكئًٞٞى ١ب ١ؼتٜذ ً ٠اص ًشين ؿيش  ٝؿزاي
آٓٞد ٟاٛتوبّ پيذا ٗي ًٜذ  ٝػالئ٘ي ٗثْ تٞ٢ع – اػتلشاؽ داسد  ٝدسٗب٢ٛبيي ً ٠اٛدبٕ
ٗي ُيشد ،دسٗب١ ٙبي ض٘بيتي اػتٝ .يجشئًٞشا (ٝثب) ،تٞػي آة  ٝؿزاي آٓٞد ٟاٛتوبّ پيذا ٗي ًٜذ ٝ
ػالئٖ آ ٙاػ٢بّ آثٌي ،ضديٖ  ٝثذ ٙٝدسد ٗي ثبؿذ .هٞإ ٗذكٞع ؿجي ٠آة ثشٛح اػت  ٝاػ٢بّ ثٞي ٗب١ي
ٗي د١ذ E.coli ،اٛتشٞ٘١ٝساطيي اص ًشين ُٞؿت ُب ،ٝؿيشخبٕ  ٝآة اٛتوبّ پيذا ٗي ًٜذ  ٝػالئٖ آٙ
اػ٢بّ ،ػشدسد ٗ ٝذكٞع خٛٞي اػت  ٝثشاي آ ٙكوي دسٗب ٙض٘بيتي اٛدبٕ ٗي ُيشدً .بٗپئٞثبًتش١ب اص
ٗ٢ذ ًٞدى ،تخٖ ٗشؽ ،ؿيشخبٕ ايدبد ٗي ؿٛٞذ ٘١ ٝيًٞ ٚس ػبْٗ اػ٢بّ ٗؼبكشتي ٗي تٞاٜٛذ ثبؿٜذ.
ػالئٖ ٛبؿي اص آ ٙاػ٢بّ ،تت ،ثي ضبٓي ثٗ ٠ذت  24تب  72ػبػت دس كشد ٗي ثبؿذ ..ػبٓ٘ٛٞال ػبْٗ
ديِشي اػت ً ٠اص ًشين ًيٞس ،ؿيشخبٕ ٗ ٝؼبكشت اٛتوبّ ٗي يبثذ  ٝػالئٖ آ ٙتٞ٢ع ،اػتلشاؽ ،اػ٢بّ ٝ
تٜؼ٘ٞع اػت .دسٗب١ ٙبي آٛتي ثيٞتيي ٗشثٞى ث١ ٠ش پبتٞط ٙدس اػاليذ آٗذ ٟاػت .آجتٗ ٠لشف
كٔٞسًٝي ٝ ٜٙٞٓٞتتشاػبئٌي١ ٚب سا دس ًٞدًبٞٛ ٝ ٙصادا ٙتٞكي٘ٛ ٠ي ًٜيٖ.
ػٞاسهي ً ٠ث ٠دٛجبّ ُبػتشٝاٛتشيت ايدبد
ٗي ؿٛٞذ ػجبست اٛذ اص:
sever dehydration -1
Toxic megacolon -2

ً ٠تٞػي

 C.difficle ٝ Shigellaايدبد ٗي ؿٞد.
ٌٛت:٠

C.difficile

ػبْٗ

اكٔي

 Psuodomembrane colitisيب ًٓٞيت ثب
ؿـبء ًبرة اػت.
 -3اػتلشاؽ ؿذيذ ً ٠تٞػي اػتبف
اٝسئٞع  ٝسٝتبٝيشٝع ١ب ايدبد ٗي ؿٞد.
آٛتي ثيٞتيي ١بيي ًٞٗ ٠سد اػتلبد ٟهشاس ٗي
د١يٖ:
ًٞ -1تشيً٘ٞؼبص :ّٝدس ثس١ ٠ب 5 mg/kg
تشي

ٗتٞپشيٖ

ٝ

mg/kg
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ػٓٞلبٗتًٞؼبص ّٝث ٠كٞست  BDثشاي 3
سٝص تدٞيض ٗي ؿٞد.
 -2آٗپي ػئيٚ
ٛ -3بٓيذيٌؼيي اػيذ
ث ٠كٞست آٓتشٛبتيٛ ٞيض ٗي تٞا ٙاص
كٔٞئٞسًٝي١ ٜٙٞٓٞب (آجت ٠اص ًٞدًب ٙثبالي  8ػبّ) ،ػلبٓٞػپٞسي١ ٚبي ٛؼْ ػٛ( ٕٞظيش ػلتشيبًؼٝ ٙٞ
ػلٌؼيٖ)  ٝآصيتشٗٝبيؼي ٚاػتلبدًٜ ٟيٖ.
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دس

ثي٘بسي

ٝثب

تدٞيض

ػيپشٝكًٔٞؼبػي ٝ ٚآصيتشٗٝبيؼي١ ٚش
د ٝثب دٝص  20mg/kgث ٠كٞست
 single-doseتٞكيٗ ٠ي ؿٞدُ .لت٠
ٗي ؿٞد اي ٚسطيٖ ضتي دس ٗوبيؼ ٠ثب
سطيٖ  ٠ً multiple doseتٞػي
اسيتشٗٝبيؼي ٚاٛدبٕ ٗي ؿٞد ٗؤثشتش
اػت .اسيتشٗٝبيؼي ٖ١ ٚدس ٝيجشئًٞشا
ثب دٝص ١ 12.5mg/kgش  6ػبػت تدٞيض
ٗي ؿٞد.
ٗٞسدي ًٗ ٠ؼشكي ٗي ؿٞد ،دختش 3
ػبٓ ٠اي اػت ً ٠ث ٠اٝسطاٛغ ٗشاخؼ٠
ًشد ٟاػت .ػالئٖ ثي٘بس دسد ؿٌ٘ي ٝ
اػ٢بّ اػت ً ٠آجت ٠خٛٞي ٛجٞد ٟاػت
ٓٝي پغ اص  48ػبػت ٗذكٞع خٛٞي
ؿذ ٟاػت .دس ػبثو ٠اي ً ٠اص ثي٘بس
ُشكت ٠ؿذ ٟاػت ُلتٜذ ً ٠زٜذ سٝص
ُزؿت ٠ز٢بسٗي ٚػبِٓشد تٓٞذ ًٞدى
ثٞد ٟاػت  ٝث ٠سػتٞسا ٙسكت ٠اٛذ ٝ
ثس٘١ ٖ١ ٠جشُش خٞسد ٟاػتٗ .بدس ثس٠
رًش ٗي ًشد ًٝ ٠ػي ٘١جشُش صيبد پختٛ ٠جٞد ٝ ٟكٞستي س َٛثٞد ٟاػت .ثي٘بس ػبثو١ ٠ير ثي٘بسي ٝ
ٗـٌْ ثبٓيٜي سا ٛذاسد دس ٗؼبي ٠ٜثي٘بس ثذ ٙٝتت اػت  ٝث ٠د١يذساػي ٙٞاص ٞٛع خليق تب ٗتٞػي ٗجتال
ؿذ ٟاػت.
پضؿي ثشاػبع ؿشش ضبٓي ً ٠ثي٘بس دادٟ
اػت  ٝاػ٢بّ خٛٞي ً ٠داؿت ٠ؿي ث٠
 STECيب Shiga toxin – producing
ً E.coliشد ٟاػت ًٗ ٠ؼ٘ٞالً تٞػي
ُٞؿت ١بي ٛپخت ٠اٛتوبّ پيذا ٗي ًٜذ.
دٝس ًٙٞ٘ ٟآ 3-4 ٙسٝص اػت.
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 2سٝص پغ اص پزيشؽ ثي٘بس س َٛپذيذٟ
ؿذ ٝ ٟػالئٖ ًٞكتِي ً ٝجٞدي دس سٝي
ثذٛؾ ظب١ش ؿذ ٟاػت out put .ادساسي
ثي٘بس تيش ٟس َٛؿذً ٝ ٟب١ؾ پيذا ًشدٟ
اػت ٌٗ .بثن ثب آصٗبيـبت اٛدبٕ ؿذ ٟدس
ادساس كشد ٛيض پشٝتئي ٝ ٚخٝ ٙٞخٞد داسد.
ٗ ٠ٛٞ٘ٛذكٞع  ٖ١ثشاي ًـت داد ٟؿذٟ
اػت ًٗ E.coli ٠ثجت ثٞد ٟاػت.

)Hemolytic Uremic Syndrom (HUS
ً ٠ثب ػاليٖ ػُ ٠ب ٠ٛتشٗٝجٞػيتٞپٜي،
ٗيٌشٝآٛظيٞپبتيي ٓٞ٘١يتيي آ٘ٛيب acute ٝ
ٗ ٠ً renal failureؼ٘ٞالً ثب آيِٞسي
٘١شا ٟاػت تٞػي اي ٚتًٞؼي ٚايدبد ٗي
ؿٞد.

سيؼي كبًتٞس١بي ثي٘بس ثشاي ايدبد زٜيٚ
ػٜذسٗي -1 :ػ ٚثي٘بس  دس ػٜي ٚثبالي
 5ػبّ  ٝصيش  15ػبّ ؿبيغ تش اػت-2 .
تت  WBC -3ثباليي ً ٠دس آصٗبيؾ داؿت٠
اػت  -4دس كلُ ّٞشٕ ػبّ ٛيض ؿيٞع
ثي٘بسي ثبالتش اػت .اي ٚػٜذسٕ ضذٝد 1
١لت ٠پغ اص ؿشٝع اػ٢بّ ظب١ش ٗي ؿٞد ٝ
داسٝي خبكي  ٖ١ثشاي دسٗب ٙآٞٗ ٙخٞد
٘ٛي ثبؿذ .ديذ ٟؿذ ٟاػت ً ٠تدٞيض آٛتي
ثيٞتيي ١ب ثشاي  E.coliسيؼي اثتال ث HUS ٠سا دس اكشاد اكضايؾ ٗي د١ذ .داس١ٝبي ٠ً antimotility
ثبػث ًب١ؾ ضشًبت دٝدي دػتِبُٞ ٟاسؽ ٗي ؿٛٞذ دس ايٞٗ ٚسد ًبسآيي ٛذاسٛذ .ت٢ٜب دسٗبٛي ًٗ ٠ي
تٞاٛيٖ ثشاي آ ٙاٛدبٕ د١يٖ اهذاٗبت  supportiveاػت.
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ثشاي پيـِيشيRotavirus vaccine ،
) (Rotateq , Rotarixآٗذ ٟاػت .دس
كٞسيٝ FDA 2006 ٠اًؼRota Teq ٚ
سا تبئيذ ًشد  ٝدس آٝسيْ ٝ 2008اًؼٚ
 ٠ً Rotarixث ٠كٞست خٞساًي ثشاي
پيـِيشي سٝتبٝيشٝع تدٞيض ٗي ؿذ
ث ٠ثبصاس آٗذ ٟاػت ً 4 ٠طٞٛتيپ اكٔي
سٝتبٝيشٝع سا پٞؿؾ ٗي د١ذ -78 ٝ
 74دسكذ اص ًْ سٝتبٝيشٝع ١ب سا
پٞؿؾ ٗي د١ذ.دس ٗٞسد Rota Teq
ٗؼ٘ٞالً  3دٝص تدٞيض ٗي ؿٞد ث ٠اي ٚكٞست ً ٠يي دٝص سا اثتذا ث ٠كٞست  POدس ١لت 6 ٠تب ٗ 12ي
دٜ١ذ .دٝص ثؼذي سا ث ٠كٞست  2دٝص دس ً١ 4-10 ّٞلتٗ ٠ي دٜ١ذ ٌٛ ٝت ٖ٢ٗ ٠اي ٚاػت ً ٠پغ اص 32
١لتٛ ٠جبيذ داد ٟؿٞد .دس ٗٞسد  2 Rotarixدٝص ٗي د١يٖ .دٝص ا ّٝدس ػٗ 6 ٚبِ١ي ٗي دٜ١ذ  ٝدٝص
ثؼذي سا ضذاهْ ١ 4لت ٝ ٠هجْ اص ١ 24لت ٠ي ثؼذ تدٞيض ٗي ًٜٜذ.
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سیىًزيت
مذرس :آقای دکتر افشیه شیًا
ػيٜٞع ١ب ٗطلظ ٠اي پش اص ٞ١ا ١ؼتٜذ ً ٠تٞػي ؿـبئي اص ًٗٞٞص يب ٗخبى پٞؿيذ ٟؿذ ٟاٛذ .اص ٛظش
آٛبتٗٞيٌي ٞٛ 4ع ػيٜٞع داسيٖ:
 -1ػيٜٞع ٗبًضيالسي ً ٠دس صيش زـٖ هشاس داسد.
 -2ػيٜٞع كشٛٝتبّ ً ٠دس هؼ٘ت پيـبٛي  ٝثبالي زـٖ هشاس ُشكت ٠اػت.
 -3ػيٜٞع اػلٜٞئيذ ً ٠توشيجب دس ٝػي خ٘د٘ ٠هشاس ُشكت ٠اػت.
 -4ػيٜٞع ات٘ٞئيذ ً ٠دس ٝػي ثي ٚزـٖ  ٝثيٜي هشاس ُشكت ٠اػت.
اص ٘ٛبي خٔلي ػيٜٞع ١بي اػلٜٞئيذ هبثْ تـخيق ٗي ثبؿذ .ػيٜٞع ١بي ٗبًضيالسي  ٝات٘ٞئيذ اص ٗبٟ
ز٢بسٕ خٜيٜي ؿشٝع ث ٠پيـشكت ؿذٗ ٙي ًٜٜذ  ٝتٞػؼ ٠ايـب ٙتب دٝسا ٙخٞاٛي اداٗ ٠پيذا ٗي ًٜذ.
ػيٜٞع ١بي اػلٜٞئيذ توشيجب دس ػبّ د ٕٝصٛذُي ثٝ ٠خٞد ٗي آيٜذ  ٝػيٜٞع ١بي كشٛٝتبّ  ٖ١دس 4-7
ػبِٓي تـٌيْ ٗي ؿٛٞذ.
دس ٗٞسد ًٞدًب ٙثيـتش ٗـٌالت ٗشثٞى ث ٠ػيٜٞع ١بي ٗبًضيالسي  ٝات٘ٞئيذ ٗي ثبؿذ ث ٠اي ٚدٓيْ ً٠
دس دٝسا ٙخٜيٜي دس ًٞدى ؿٌْ ُشكت ٠اػت ٗ ٝي تٞاٛذ دسُيش ؿٞد .ػيٜٞع ١بي كشٛٝتبّ  ٖ١ث ٠ايٚ
دٓيْ ً ٠دس ػٜي 4-7ٚػبِٓي دس ًٞدى ؿٌْ ٗي ُيشٛذ ،دس دٝسا ٙدثؼتب ٙايدبد ٗـٌْ ٗي ًٜٜذ.
اص ٛظش ػٌ٘ٔشدي ،ػيٜٞع ١ب ثبػث اكضايؾ سصٛٝبٛغ كذا  ٝدس ٛتيد ٠دٜٓـي ٚؿذ ٙآُ ،ٙشٕ ٗ ٝشًٞة
ؿذٞ١ ٙاي تٜلؼي ،اكضايؾ ضغ ثٞيبيي ،ث ٠ػٜٞا ٙهشثُ ٠يش ،تٜظيٖ ٞ١اي داخْ ثيٜي ،ؿٌْ ُشكتٚ
كٞست  ٝخ٘د٘٘١ ٝ ٠يًٞ ٚس ًب١ؾ ٝص ٝ ٙداٛؼيت ٠خ٘د٘ٗ ٠ي ؿٛٞذ.
ػيٜٞصيت ثٗ ٠ؼٜي آت٢بة دس ١شًذإ اص ػيٜٞع ١بي پبساٛبصاّ ٗي ثبؿذ  ٝتوشيجب  5-10دسكذ اص
ٗـٌال ت تٜلؼي كٞهبٛي اًلبّ سا ٗٞخت ٗي ؿٞد .ػ٘ذتب دسُيشي ١ب دس ػيٜٞع ١بي ات٘ٞئيذ ٝ
ٗبُضيالسي ٗي ثبؿذ .آٗبس ٛـبٗ ٙي د١ذ ً 20 ٠دسكذ اص ٗشاخؼبت ثٗ ٠تخللي ٚآٓشطي ٝ
اي٘ٞٓٞٛٞطيٗ ،شثٞى ث ٠ػيٜٞصيت اػت .توشيجب  12دسكذ اص اكشاد صيش  5ػبّ ٗجتال ث ٠ػيٜٞصيت ٗضٗٚ
ٗي ثبؿٜذ  55 ٝدسكذ اص ٗجتاليب ٙػيٜٞصيت ٗـٌالت سيٜيت آٓشطيي ٛيض داسٛذ.
اص ٛظش توؼيٖ ثٜذي ػيٜٞصيت ث 2 ٠كٞست ٗي ثبؿذٞٛ :ع ضبد ٗ ٝضٗ .ٚدس ٞٛع ضبد ػالئٖ دس ً٘تش اص 30
سٝص سظ ٗي د١ذ اٗب دس ٞٛع تطت ضبد ػالئٖ دس ً٘تش اص ٗ 3ب ٟسظ ٗي د١ذ  ٝدس ٞٛع ٗضٗ ٚػالئٖ ثيؾ اص
ٗ 3بٗ ًّٞ ٟي ًـذ .يي كبص ٌٗ ٖ١ recurrentشش ٗي ثبؿذ ً ٠دس آ ٙاُش كشد دس ٗ 6ب ٟاخيش ػبثو3 ٠
ٗشتج ٠ػلٛٞت ضبد ػيٜٞصيت سا داؿت ٠ثبؿذ  ٝكبكٔ ٠ثي١ ٚش ًذإ ثيؾ اص  10سٝص ثبؿذ يب ايٞٗ 4 ٠ٌٜسد
اثتال دس ًي  1ػبّ سا داؿت ٠ثبؿذ ،كشد ٗجتال ث ٠كشٕ ساخؼ ٠ػيٜٞصيت ٗي ثبؿذ.
پاتًلًژی بیماری:
كوبي داخْ ػيٜٞع ١ب اػتشيْ ٗي ثبؿذ .دس اثش سيٜيت آٓشطيي تشؿطبت ٗخبًي دس كشد ث ٠كوبي
ٛبصٝكبسٛظيبّ ٝاسد ٗي ؿٛٞذ .اص ًشكي اليٗ ٠خبًي دس ػيٜٞع ١ب اداٗ ٠اليٗ ٠خبًي پٞؿبٜٛذ ٟثيٜي ٗي
ثبؿذ  ٝث٘١ ٠ي ٚخ٢ت صٗبٛي ً ٠كشد ٗجتال ث ٠كبسٛظيت  ٝيب ػلٛٞت ١بي ثيٜي ٗي ؿٞد ،اي ٚػلٛٞت ث٠
ػيٜٞع ١بي كشد ٗي تٞاٛذ ٝاسد ؿ ٞد .ث ٠دٛجبّ ػلٛٞت دس ٗطْ ،آت٢بة ٛيض ايدبد ٗي ؿٞد ً ٠آٖ١ ٙ
ثبػث ثؼت ٠ؿذ ٙػٞساظ اٝػيلش (ػٞساخي ً ٠ػيٜٞع ١ب سا ث ٠ثيٜي ٗتلْ ٗي ًٜذ) ٗي ؿٞدِ٘١ .ي ايٚ
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ٗٞاسد ثبػث ادٗبتيي ؿذ ٙؿـبء ًٗٞٞصي ُ ٝشكتِي ػيٜٞع ١ب  ٝآٗبدً ٟشدٗ ٙطيي ثشاي سؿذ ثبًتشي
١بي ٗ٢بخٖ ٗي ُشدد .ثب ثؼت ٠ؿذ ٙػٞساظ اٝػيلش ،زشى داخْ ػيٜٞع ١ب ٘ٛي تٞاٛذ خبسج ؿٞد  ٝدس
ٛتيد ٠كـبس داخْ آ٢ٛب صيبد ٗي ؿٞد.
فاکتًرهای مستعذ کىىذٌ:
 -1كبًتٞس١بيي ً ٠ثبػث آت٢بة ًٗٞٞصي ٗ ٝخبًي ٗي ؿٛٞذ ٗثْ :ػلٛٞت ١بي ٝيشٝػي دػتِب ٟتٜلؼي
كٞهبٛي ،آت٢بثبت آٓشطيي ،ثي٘بسي ػيؼتيي كيجشٝصيغ ،دس ُيشي ١بي اي٘ٞٓٞٛٞطييً٘ ،ي تطشى دس cilia
ٝ ،خٞد تشٗٝب دس ػش  ٝكٞست ،ؿٜب  ٝؿيشخ ٠صد ،ٙسيٜيت آٓشطيي ٛبؿي اص ثشخي داس١ٝب . ... ٝ
ٗ -2ـٌالتي ً ٠ث ٠اٛؼذاد ثيٜي ٗشثٞى ٗي ؿٛٞذ ٛظيش :اٛطشاف ثيٜي ،پٓٞيپ ثيٜيٝ ،خٞد خؼٖ خبسخي
دس ثيٜي ،تٞٗٞس١ب . ... ٝ
اتیًلًژی:
ٝيشٝع ١بيي ٛظيش سيٜٝٞيشٝعٝ ،يشٝع ١بي آٛلٞالٛضا  ٝثبًتشي ١بي ٗختٔق ػبْٗ آٗ ٙي ثبؿٜذ.
ثبًتشي ١بيي ً ٠ايدبد ػيٜٞصيت ضبد ٗي ًٜٜذ ػجبستٜذ اصٞ٘١ :كئٞع آٛلٞالٛضا ،پًٜٞٞٗٞىٞٗ ،ساًؼال
ًبتبس١بٓيغ (دهيوب ٞٗ 3سدي ً ٠دس اٝتيت ٗذيب  ٖ١ديذٗ ٟي ؿٛٞذ  ٝدسٗب١ ٙب  ٖ١ث٘١ ٠ب ٙكٞست ٗي
ثبؿذ)  ٝثبًتشي ١بيي ً ٠ايدبد ػيٜٞصيت ٗضٗٗ ٚي ًٜٜذ ػجبستٜذ اص :ثبًتشي ١بي ثي ٞ١اصي ،اػتبف
اٝسئٞع  ٝپًٜٞٞٗٞى پيشٝطُ .ٙب١ي ػٞاْٗ ػلٛٞت ٗ mixي ثبؿٜذ ُ ٝب١ي ٛيض ػبْٗ اكٔي يي ٝيشٝع
اػت  ٝػلٛٞت ثبًتشيبيي سٝي آ ٙػٞاس ٗي ؿٞد٘١ .سٜي ٚهبسذ ١بيي ٛظيش آػپشطئٞع ً ٝبٛذيذا ٛيض
ٗي تٞاٜٛذ اص ػٞاْٗ ايدبد ًٜٜذ ٟثبؿٜذ.
تشخیص:
 -1اػتلبد ٟاص ػٌغ ١بي ساديٞٓٞطي :دس ًٞدًب ٙصيش  6ػبّ اػتلبد٘ٛ ٟي ؿٞد .ث٢تش اػت دس اًلبّ
ثشاي تـخيق اص سٝؽ  bulter viewاػتلبد ٟؿٞد .دس اي ٚسٝؽ كشد اػتخٞا ٙكي خٞد سا دس سٝي
كلط ٠اي زؼجبٛذ ٝ ٟاؿؼ ٠ثب صاٝي 15 ٠دسخ ٠ثًٞ ٠دى تبثبٛيذٗ ٟي ؿٞد صيشا دس اًلبّ ػ٘ٗٞب دس
ػيٜٞع ١بي ٗبًضيالسي  ٝات٘ٞئيذ ػلٛٞت ايدبد ؿذ ٟاػت ٗ ٝـب١ذ ٟدس زٜي ٚضبٓتي ث٢تش اػت.

دس ػٌغ ٗب ثبيذ ث ٠دٛجبّ ز ٠زيضي ثبؿيٖ؟
آٝي ٚيبكت ٠ي پبسا ًٔيٜيٌي ٗب ًذس ؿذ ٙػيٜٞع ١ب ٗي ثبؿذ٘١ .يًٞ ٚس ٌٗ٘ ٚاػت اليٗ ٠خبًي ث٠
اٛذاص ٟثيؾ اص ٗ 4ئي ٗتش هخبٗت پيذا ًٜذ .آجت ٠ثبيؼتي ث ٖ١ fluid level ٠تٞخً ٠شد زشا ً ٠ػيٜٞػ٢ب
ٌٗ٘ ٚاػت دزبس ادٕ ؿذ ٟثبؿٜذ.
.ultrasoundgraphy -2
 : CT-scan-3دس ٗٞاسدي ً ٠ثي٘بسي ؿذيذ اػت  ٝكشد ث ٠دسٗب١ ٙبي ٗٞخٞد خٞاة ٛذاد ٟاػت  ٝيب
اي ٠ٌٜػٞاسم ثي٘بسي ٛظيش آثؼٜٜٗ ٝ ٠ظيت سظ داد ٟثبؿذ ،اٛدبٕ ٗي ُيشد.
 -4ثب ٞٛس ٗشئي ػيٜٞع ١ب سا ٗٞسد تبييذ هشاس ٗي دٜ١ذ.
 -5ػيٜٞػٌٞپي :ثشاي تـخيق ،تطوين  ٝدسٗب ٙاٛدبٕ ٗي ُيشد.
 -6دس سٝؽ ديِش اص ػيٜٞع ١ب  ٠ٛٞ٘ٛثشداسي ًشد culture ٝ ٟسا سؿذ ٗي دٜ١ذ  ٝػبْٗ ثي٘بسي سا
تؼييٗ ٚي ًٜٜذ .اي ٚسٝؽ  gold standardاػت.
ػيٜٞصيت دس ًٞدًب ٙداساي د ٝكشٕ اػت:
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كشٕ ضبد آ ٙػ٘ٗٞب دس ػيٜٞع ١بي ٗبًضيالسي  ٝات٘ٞئيذاّ سظ ٗي د١ذ ً٘ ٝتش دس ػيٜٞع كشٛٝتبّ
اتلبم ٗي اكتذ .ػ٘ذتب دس ػٜي ٚثبالي ٗ 6ب ٝ ٟدس  3ػبِٓي  5-6 ٝػبِٓي ديذٗ ٟي ؿٞد.
كشٕ ٗضٗ ٚدس ًٞدًب 2-3 ٙػبّ ديذٗ ٟي ؿٞد  ٝدس صيش  2ػبّ ؿيٞع آ ٙخئي ًٖ اػت.
ٗؼ٘ٞال ػالئٖ دس آ ٙؿبْٗ ػشٗبخٞسدُي ١بي ساخؼ ،٠اضتوب ٙثيٜي ،تشؿطبت زشًي اص ثيٜي  ٝػشك٠
١بي ٗذاٗ ٕٝي ثبؿذ .اص دي ِش ػالئ٘ي ً ٠خئي ًٖ ثشٝص پيذا ٗي ًٜذ ٗـٌالت دٛذا ٝ ٙػشدسد ١ب ٗي
ثبؿذ.
اهذاف درماوی:
ًب١ؾ ػالئٖ ،ث٢جٞد دس ػٌ٘ٔشد ػيٜٞع ١ب ،خُٔٞيشي اص اثتال ثٗ ٠ـٌالت ٛظيش ٜٜٗظيت  ٝآثؼ ،٠اص ثيٚ
ثشد ٙپبتٞط١ ٙبي ايدبد ًٜٜذ ٟثي٘بسي.
درمان پريفیالکتیک:
اص ثي ٚثشد ٙػٞاْٗ ٗؼتؼذ ًٜٜذ.ٟ
درمان فارماکًلًژيک:
اػتلبد ٟاص آٛتي ثيٞتيي ١ب ،هذ دسد ١ب ،هذ اضتوب١ ٙب.
درمان های غیر فارماکًلًژيک:
خشاضي ػيٜٞع آٛذٝػٌٞپيي
دسٗب ٙدس كشدي ًٗ ٠جتال ث ٠كشٕ ٗ acuteؼ٘ٓٞي ٗ ٝاليٖ اػت ،آًٗٞؼي ػئي ٚثب دٝص 45-90
 mg/kg/dayدس د ٝدٝص ٜٗوؼٖ ٗي ثبؿذٗ .ي تٞا ٙاص تشًيت آًٗٞؼي ػئيً ٝ ٚالٝٝالٛيي اػيذ ًجن
دٝص رًش ؿذ ٟثشاي آًٗٞؼي ػئيٛ ٚيض اػتلبدً ٟشد.
آًٗٞؼي ػئي ٚدس ثبصاس ثشاي اًلبّ ث ٠ؿٌْ هشف ١بي خٞيذٛي كبساًٗٞغ  ، 250mgؿشثت ١بي
كبساًٗٞغ ثب دٝص١بي ٘١ ، 400 ٝ 200سٜي ٚؿشثت ١بي ٗؼ٘ٓٞي آًٗٞؼي ػئي ٚثب دٝص١بي 250 ٝ 125
ً ٝپؼ١ ّٞبي ٗ 250ئي ُشٕ ٗٞخٞد اػت .اص اؿٌبّ ًٞآًٗٞؼي ًالٛ ٝيض ث ٠ؿشثت كبسٜٗتي ٚثي دي ثب
دٝص  200mg(228آًٗٞؼي  ٝآًٗٞؼي ً 28mg ٝالٝٝالٛيي) ٗ 457ٝي تٞا ٙاؿبسً ٟشد .ؿشثت ١بي
هذي٘ي ثب دٝص ١بي  ٝ 312 ٝ 156هشف ١بي ٗ 375ئي ُشٕ ٛيض ٗٞخٞد ٗي ثبؿٜذ.
دس اكشادي ًٗ ٠جتال ث ٠ػيٜٞصيت  ٝ moderateيب ؿذيذ ٗي ثبؿٜذ ،هجال آٛتي ثيٞتيي ُشكت ٠اٛذ  ٝيب دس
ًٞدًبٛي ً ٠ث٢ٗ ٠ذ ًٞدى ٗي سٛٝذ دس هذٕ ا ّٝتٞكي ٠ثٗ ٠لشف ًٞآًٗٞؼي ًال ٝثب دٝص ٗ 80-90ئي
ُشٕ ث ٠اصاي ١ش ًئُٞشٕ ٝص ٙثذٗ ٙي ؿٞد  ٝدس هذٕ د ٕٝػلٞسًٝؼيٖ ثب دٝص  mg/kg/day 30تدٞيض
ٗي ؿٞد .دس ًٞدًي ً ٠تٞ٢ع  ٝاػتلشاؽ داسد ٘ٛ ٝي تٞاٛذ داسٝي خٞساًي ثِيشد ،تي دٝص ػلتشيبًؼٙٞ
ثب دٝص ٗ 50ئي ُشٕ سٝصا ٠ٛتٞكيٗ ٠ي ؿٞد.
ػلٞسًٝؼيٖ ػلبٓٞػپٞسيٛ ٚؼْ د ٕٝاػت  ٝث ٠ثتبالًتبٗبص ً٘تش ضؼبع اػت  ٝث٘١ ٠ي ٚدٓيْ ٗي
تٞاٛيٖ دس ػلٛٞت ١بي ٛبؿي اص ٞ٘١كي ٔٞع آٛلٞالٛضا ٛ ٝبيؼشيب ُٜٞس ٟثيـتش اػتلبدًٜ ٟيٖ .ثش خالف آٛتي
ثيٞتيي ١بي ٛؼْ د ٕٝاي ٚآٛتي ثيٞتيي هبدس اػت اص ػذ ٗـضيٛ -خبػي ػجٞس ًٜذ .ػٞاسم خبٛجي
ُضاسؽ ؿذ ٟثب اي ٚداسٛ ٝظيش تٞ٢ع  ٝاػتلشاؽ ،اػ٢بّ ،ػشدسد ،دسد ؿٌٖ ُ ٝيدي ُزسا اػت .ثي ٚايٚ
داس ٝ ٝداس١ٝبي ٛؼْ د ٕٝاص ٛظش آٓشطي ١ير ساثٌ ٠اي ٝخٞد ٛذاسد .دس ثبصاس داسٝيي ث ٠ؿٌْ هشف
 ٝ 250ؿشثت ٝ 250mg/5mlخٞد داسد.
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دس ًٞدًبٛي ً ٠ث ٠پٜي ػئي ٚضؼبػيت داسٛذ اص ًالسيتشٗٝبيؼي ٚثب دٝص  15mg/kg/dayث ٠كٞست دٝ
دٝص دس سٝص اػتلبدٗ ٟي ؿٞد٘١ .سٜي ٚاص ؿشثت آصيتشٗٝبيؼي ٚثب دٝص سٝص ا ٝ 10mg/kg ّٝاص سٝص
د ٕٝتب ز٢بس سٝص  5mg/kgتٞكيٗ ٠ي ؿٞد.
آٛتي ثيٞتيي ثؼذي ًٔيٜذاٗبيؼي ٚثب دٝص  30-40mg/kgدس سٝص تٞكيٗ ٠ي ؿٞد .آجت ٠تٞكيٗ ٠ي ؿٞد
ًٔيٜذاٗبيؼي ٚسا ثشاي ػلٛٞتي ً ٠ػبْٗ آ ٙپًٜٞٞٗٞى ٗوب ٕٝث ٠پٜي ػئي ٚاػت ،اػتلبدًٜ ٟيٖ.
اػتلبد ٟاص آٛتي ثيٞتيي ١بيي ٛظيش ًٞتشيً٘ٞؼبص ٝ ّٝيب اسيتشٗٝبيؼي ٠ً ٚدس ُزؿت ٠اػتلبدٗ ٟي ؿذٟ
اػت تٞكي٘ٛ ٠ي ؿٞد ز ٙٞديذ ٟؿذ ٟاػت ً ٠ثشخي اص اٞٛاع پًٜٞٞٗٞى ث ٠آ٢ٛب ٗوب١ ٕٝؼتٜذ.
دسٗب ٙآٛتي ثيٞتيٌي سا تب ز ٠صٗبٛي اداٗ ٠د١يٖ؟ اٛدً٘ٞ ٚدًب ٙآٗشيٌب تٞكيٗ ٠ي ًٜذ ً ٠ثشاي اي٠ٌٜ
ػالئٖ ثي٘بسي ًبٗال اص ثي ٚسٝد ضذاهْ  7سٝص دسٗب ٙاداٗ ٠يبثذ ًٞ ٝدًبٛي ً ٠دس  3سٝص ا ّٝػالئ٘ـبٙ
ًب١ؾ ٗي يبثذ ،تب  10سٝص تطت دسٗب ٙثبؿٜذ٘١ .يًٞ ٚس دس اكشادي ً ٠ػالئٖ دس ًي  5-10سٝص ًب١ؾ
ٗي يبثذ ٛيبصٜٗذ دٝس ٟدسٗبٛي ثيؾ اص  10سٝص ٗي ثبؿٜذ.
هذ اضتوب١ ٙبي ٗٞخٞد دس ثبصاس ٛلبصٓٝي ٝ ٚكٜيْ اكشي ٠ً ٚث ٠كٞست ٗٞهؼي ػْ٘ ٗيٌٜٜذ ٝ
پضٝدٝاكذسي ٝ ٚكٜيْ پشٝپبٞٛالٗي ٠ً ٚث ٠ؿٌْ ػيؼت٘يي ػْ٘ ٗي ًٜٜذٗ ،ي ثبؿٜذ .كٜيْ پشٝپبٞٛالٗي ٚدس
ؿشثت اًؼپٌتٞساٛت ،آٛتي ١يؼتبٗي ،ٚهشف  ٝؿشثت ػشٗبخٞسدُي اًلبّ ٗٞخٞد اػت.
اص ثي ٚهذ دسد ١ب اػتبٗيٜٞك ٚثب دٝص 4 10-15 mg/kgيب  6ثبس دس سٝص  ٝيب پشٝك ٚثب دٝص 5-10
 3 mg/kgيب  4ثبس دس سٝص تٞكيٗ ٠ي ؿٞد.
٘١سٜي ٚاص هٌش١ ٟبي  NaClث ٠خ٢ت ؿؼت  ٝؿ ٞاػتلبدٗ ٟي ؿٞد .اص ديِش هٌش١ ٟب ٛلبصٓٝي ٚيي آٓلب
ثالًش اػت  1-3ٝدهيو ٠پغ اص ٗلشف اثش آ ٙؿشٝع ٗي ؿٞد  ٝد ٝتب ؿؾ ػبػت ً ّٞاثش داسد .دس
ٗ ٞسد كٜيْ اكشي ًّٞ ٚاثش يي تب ز٢بس ػبػت اػت .دس ساثٌ ٠ثب كٜيْ پشٝپبٞٛالٗيٗ ٚشًض ١ ADRـذاس
داد ٟاػت ًٗ ٠لشف آ ٙثبػث اكضايؾ سيؼي خٛٞشيضي ٗـضي ٗي ؿٞد  ٝثبيذ آ ٙسا ًٜتشّ ؿذٟ
ٗلشف ٞ٘ٛد .پضٝد ٝاكذسي ٠ً ٚدس تشًيجبت خذيذتش ثب دٝص ٗ 30ئي ُشٕ ٝخٞد داسد  ٝداساي ؿشٝع اثش
ديشتش ًٞ ٝالٛي اثشتش ٗي ثبؿذ.
ت٢ٜب يٌي اص ٌٗبٓؼبت ٛـب ٙداد ٟاػت ًٗ ٠لشف ًٞستيٌٞاػتشٝئيذ ١بي ٘١ intranasalشا ٟثب آٛتي
ثيٞتيي ١ب ثً ٠ب١ؾ آت٢بة ٗخبى ػيٜٞع ١ب ً٘ي ٗي ًٜذ  ٝثٜبثشاي ٚاٗشٝص ٟزٜذاٗ ٙلشف آ٢ٛب تٞكي٠
٘ٛي ؿٞد.
ث ٠دٓيْ اي ٠ٌٜثي٘بساٗ ٙجتال اص سا ٟد١ب ٙتٜلغ ٗي ًٜٜذ تٞكي ٠ث ٠اػتٜـبم ٞ١اي ٗشًٞة ،ثخٞسٗ ،لشف
ثبالي ٗبيؼبت اص سا ٟد١ب ،ٙض٘بٕ ١بي ًٞالٛي ٗذت ًً٘ ٠ي ث ٠دكغ ثيـتش تشؿطبت ٗي ًٜذ ٛيض ؿذٟ
اػت.
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فاروژيت:
ٗذسع :دًتش ٗط٘ذسهب ساكتي
اص ؿبيغ تشي ٚػْٔ ٗشاخؼ ٠ث ٠پضؿي ثي٘بسي ١بي ػلٛٞي دس اًلبّ  ٝثضسُؼبالٗ ٙيجبؿذ .كبسٛظيت ضذٝدا
 1-2دسكذ ٗشاخؼبت ثٌٗ ٠ت ،اٝسطاٛغ  ٝاضيبٛب ٗتخللي ٚاًلبّ سا دس ًْ تـٌيْ ٗي د١ذ .اثتذا ثب يي
 caseؿشٝع ٗي ًٜيٖ:
دختش  14ػبٓ ٠اي ثٌٗ ٠ت پضؿي ٗشاخؼً ٠شد ٝ ٟاثشاص خؼتِي  ُٞٔ ٝدسد ٗي ًٜذ.دس ٗؼبي ،٠ٜكشد
 tender adenopathyدس ُشد ٙداسد (ٝهتي پضؿي دػت ٗيضٛذ كشد اضؼبع ٛبساضتي ٗي ًٜذ) .ثي٘بس
ػٜٞاٗ ٙي ًٜذ دس  2سٝص ُزؿت ٠ايٗ ٚـٌْ سا داؿت ٠اػت ٘١ ٝسٜي 2 ٚتب اص ٌ٘١الػي ١بيؾ ٠ً ٖ١
خئي ثب ايـب ٙدس استجبى ثٞد ٟاػت زٜيٗ ٚـٌٔي سا داؿت ٠اٛذ .دس ٗؼبي ٠ٜكشد دٗبي ثذ 38 ٙدسخ ٠ثجت
ؿذ ٟاػت  ٝثوي ٠ي ػالئٖ دس كشد ثبثت ٗي ثبؿٜذ .دس (pharynxضٔن ثي٘بس) پتـي دس سٝي ًبٕ ٛشٕ
ٗـب١ذٗ ٟي ؿٞد  ٝهشٗض ثٛ ٠ظش ٗيشػذ  ٝسٝي ٓٞص١ ٟب ًبٗال زشى ديذٗ ٟي ؿٞد .دس پشػؾ اص ثي٘بس
ً oral sexبٗال سد ٗي ؿٞد٘١ .يًٞ ٚس كشد ػٜٞاٗ ٙي ًٜذ ً ٠ثشاي سكغ دسد ١ش  6ػبػت يي ثبس
ايجٞپشٝكٗ ٚلشف ٗي ًشد ٟاػت.
كبسٛظيت يي ثي٘بسي ( self limitedخٞد ٗطذٝد ؿٛٞذ )ٟاػت  ٝاُش ٗب دسٗبٌٜٛ ٖ١ ٙيٖ ٗـٌْ خٞد ث٠
خٞد ضْ ٗي ؿٞد ِٗش اي ٠ٌٜػٞاسم ٗشثٞى ايدبد ؿٛٞذ ً ٠اضت٘بّ آ ٖ١ ٙخئي ًٖ اػتٗ .ؼ٘ٞال دس
ًٞدًبً٘ ٙتش اص  3ػبّ  ٝث ٠خلٞف ً٘تش اص  1ػبّ ٗيضا ٙاثتال ً٘تش اػت  ٝثًٞ ٠س ػ٘ذٗ ٟي تٞاٙ
ُلت پيي اثتال دس ػٜي 4-7 ٚػبِٓي ٗي ثبؿذ  ٝآجت ٠دس دٝسا ٙپغ اص ثٔٞؽ  ٖ١ديذٗ ٟي ؿٞد.
ٗ ٖ٢تشي ٚػْٔ آٝ ٙيشٝع ١ب  ٝثبًتشي ١ب ١ؼتٜذ ١ ٝشزٜذ هبسذ ١ب  ٖ١دس اثتال دخبٓت داسٛذ ٓٝي ٗٞاسد
ٗشثٞى ث ٠آ٢ٛب ًٖ اػت  ٝػ٘ذتب دس ٗشاخؼبت آٝي ٠ث ٠هبسذ ١ب كٌش ٘ٛي ًٜيٖ.
آٛسٌٗ ٠بٓؼبت ٛـبٗ ٙي دٜ١ذ آ ٙاػت ً ٠دس  15-36دسكذ اص ٗٞاسد ػٔت ثي٘بسي ثبًتشي ٗي ثبؿذ ٓٝي
دس آٗشيٌب آٗبس ٛـبٗ ٙي د١ذ ً ٠دس  56دسكذ اص ٗٞاسد آٛتي ثيٞتيي تدٞيض ٗي ُشدد.دس ًـٞس ٗب ايٚ
آٗبس ٗؼٔ٘ب خئي ثيـتش اػت  ٝدس اؿٔت ٗشاخؼبت ثشاي ثي٘بس آٛتي ثيٞتيي تدٞيض ٗي ُشدد.
كبسٛظيت سا ثب ُٔٞدسد ٗي ؿٜبػيٖ ٓٝي دس ٞٓ ، pharynxص١ ٟب ،سٝي ًبٕ ،سٝي ُٔٞت  ٝآدٞٛد١ب ػالئٖ سا
ٗـب١ذ ٟخٞا١يٖ ًشد .اُش دس ٞٛاضي هبثْ ٗـب١ذ ٟدسُيشي ايدبد ؿٞد  ،ث ٠دٛجبّ آ ٙآت٢بة ثٝ ٠خٞد
آٗذ ٝ ٟاضت٘بّ ٗـٌالت تٜلؼي ،خلِي  ٝيب ديؼتشع تٜلؼي ثٝ ٠خٞد ٗي آيذ.
دٝثبس ٟتبًيذ ٗي ًٜيٖ ً 70 ٠دسكذ اص ػلٛٞت ١ب ؿيش ثبًتشيبّ  30 ٝدسكذ اص آ٢ٛب ثبًتشيبّ ٗي ثبؿٜذ.
ٗ ٖ٢تشي ٚثبًتشي ايدبد ًٜٜذ ٟي كبسٛظيت اػتشپتًٞٞى ثتبٓٞ٘١يتيي ٞٛع ٗ Aي ثبؿذ  10-15 ٝدسكذ اص
ٗشاخؼبت ثب ُٔٞدسد ث ٠پضؿي ٗشثٞى ث ٠ػلٛٞت اػتشپتًًٞٞي اػتٝ .يشٝع ١بي ٗختٔلي ٛظيش
آدٝٞٛيشٝع ١بٝ ،يشٝع اپـت ٚثبسٝ،يشٝع آٛلٞالٛضاي ٞٛع ٗ ٖ١ A,Bي تٞاٜٛذ اص ػٞاْٗ ايدبد ًٜٜذ ٟي
كبسٛظيت ثبؿٜذ.
ٗ ٖ٢اػت ثذاٛيٖ ً ٠ػبْٗ ثي٘بسي ثبًتشي يب ٝيشٝع اػت  ٝدس اكْ ايٞٗ ٚهٞع تؼييًٜٜ ٚذ ٟسٛٝذ
دسٗبٗ ٙي ثبؿذ .اُش ثي٘بسي ٝيشٝػي ثبؿذ ثبيؼتي دسٗب١ ٙبي ض٘بيتي  ٝػالٗتي اٛدبٕ داد ٓٝي اُش
ثبًتشيبيي ثبؿذ  ٝخلٞكب اػتشپتًٞٞى ١ب ثبيؼتي دسٗب ٙآٛتي ثيٞتيي خبف خٞدؽ اٛدبٕ ؿٞد.
ثٜبثشاي ٚاي ٠ٌٜپضؿي ثتٞاٛذ تـخيق د١ذ ً ٠ثي٘بسي ٝيشٝػي  ٝيب ثبًتشيبّ اػت؛ ٗٗ ٖ٢ي ثبؿذ .آجت٠

27

هبسذ ٗ ٖ١ي تٞاٛذ اص ػٞاْٗ ايدبدًٜٜذ ٟصخٖ دس ٛبضي oropharynx ٠ثبؿذ ٓٝي اضت٘بّ آ ٙخئي ًٖ
اػت.
ُب١ي كشد ث ٠دٓيْ تطشيٌبت ٛبؿي اص ٗٞاد ؿي٘يبيي كبسٛظيت ٗضٗ ٚداسد  ٝيب ٗٞاسدي ٛظيش اثتال ث ٠سيٜيت
آٓشطي  ٝ PND ٝث ٠دٛجبّ آ ٙتشؿطبت پـت ضٔن دس كشد ايدبد آت٢بةٗ sore throat،ي ًٜذ ٓٝي دس
ٝاهغ كشد كبسٛظيت ٛذاسد  ٝثب دسٗب ٙآٓشطي ٗـٌْ ثشًشف ٗي ؿٞد٘١ .يًٞ ٚس ٗٞاسدي ٛظيش ٛئٞپالػٖ
سا ٛيض ثبيذ ٗذ ٛظش هشاس داد.
ثًٞ ٠س ًٔي دٞٛ ٝع كبسٛظيت داسيٖٞٛ .exudative, nonexudative :ػي ً ٠دس آٗ ٙـخلب زشى دس
سٝي ٓٞص١ ٟب ٗـب١ذٗ ٟي ؿٞد  ٝيب ث ٠ػجبستي ثب تٓٞيذ زشى ٘١شا ٟثبؿذُ exudative،لتٗ ٠ي ؿٞد.
اػتشپتًٞٞى پيشٝطٞٛ ،ٙع  C,Dآدٝٞٛيشٝع ١ب ،اپـت ٚثبس ٝيشٝع ١بٛ ،بيؼشيب ُٞٛٞسًٞ ٝ ٟسي٠ٜ
ثبًتشي ٕٞديلتشي اص اٞٛاػي ١ؼتٜذ ً ٠ػبْٗ ايدبد ايٞٛ ٚع اص كبسٛظيت ٗي ثبؿٜذٓ .زا اُش پضؿي ٗي
خٞا١ذ دسٗب ٙايٞٛ ٚع اص كبسٛظيت سا اٛدبٕ د١ذ ،ت٢ٜب ٛجبيذ ث ٠اػتشپتًٞٞى ١ب كٌش ثٌٜذ.آجت ٠ثبيذ ُلت ً٠
اضت٘بّ اثتال ثٛ ٠بيؼشيب ُٜٞس ًٖ ٟاػت  ٝدس ٗٞاسدي ً ٠كشد  oral sexداسد سٝي ٗي د١ذ.
ػالئٖ كبسٛظيت ػجبستٜذ اص:
ُٞٔ-1دسد ( دس ِ٘١ي ثي٘بسا ٙث ٠دٓيْ دسُيشي ٛبضيٝ ٠خٞد خٞا١ذ داؿت)
-2تت
-3ديؼلبطي  :اكشاد دس ِٜ١بٕ ثٔغ ٗـٌْ داسٛذ  ٝؿزا سا ث ٠ػختي هٞست ٗي دٜ١ذ  ٝكوي ٗي تٞاٜٛذ ٗبيؼبت
سا ٗلشف ًٜٜذ.
 exudate-4دس ٛبضي ٠ديذٗ ٟي ؿٞد.
ٜٓ -5لبدٞٛپبتي يب ثضسٍ ؿذٜٓ ٙق ١ب دس ٛبضي ٠ي  cervicalسا ٗي ثيٜيٖ .دس ٗٞسد ثشخي اص ٝيشٝع ١ب
ٛظيش اپـت ٚثبس ٝيشٝع ،ثضسُي ٜٓق ١ب سا دس ثوي ٠ي ٛوبى ثذٛ ٙيض خٞا١يٖ داؿت.
 -6ثي ضبٓيُ ،شكتِي كذا ،ػشك ٝ ٠سيٜيت ثٝ ٠يظ ٟدس كبسٛظيت ١بي ٝيشٝػي ٗـب١ذ ٟخٞا١ذ ؿذ.
تـخيق ثبٓيٜي ً ٠تطت ػٜٞاٌٗ central criteria ٙشش ٗي ثبؿذ ،داساي  4ػالٗت ٗٗ ٖ٢ي ثبؿذ ٝ
پضؿي ثش اػبع ٝخٞد اي 4 ٚػالٗت تل٘يٖ ٗي ُيشد ً ٠ثي٘بسي ٞٛع ٝيشٝػي اػت  ٝيب ٞٛع ثبًتشيبّ
اػت  ٝآيب ٛيبص اػت ً ٠ثشاي ثي٘بس آٛتي ثيٞتيي ثِزاسد.اي ٚػاليٖ ػجبستٜذ اص:
ٝ -1خٞد اُضٝدا دس سٝي ٓٞص١ ٟب
ٜٓ -2لبدٞٛپبتي ُشدٛي
ٝ -3خٞد ػشك٠
 -4تت
تت ث ٠كٞست ٛبُ٢بٛي  ٝيب ٗ high gradeي تٞاٛذ ثٛ ٠لغ كبسٛظيت ثبًتشيبيي ثبؿذ .اُش كوي ٘١ي ٚزٜذ
كبًتٞس دس ٛظش ُشكت ٠ؿٞد تب  50دسكذ ٗي تٞا ٙاضت٘بّ داد ً ٠ثي٘بس ٗجتال ث ٠كبسٛظيت ٞٛع
اػتشپتًًٞٞي اػت.
آيب ٛيبصي ث ٠دسٗب ٙكبسٛظيت اػتشپتًًٞٞي ١ؼت؟ ثب تٞخ ٠ث ٠ايُ ٠ٌٜلتيٖ ثي٘بسي خٞد ٗطذٝد ؿٛٞذٟ
اػت  ٝخٞدؽ دسٗب ٙخٞا١ذ ُشديذ ؿبيذ ثٛ ٠ظش آيذ ً ٠ديِش ٛيبصي ث ٠دسٗبٛ ٙذاسيٖ دس كٞستي ً٠
ػٞاسهي ً ٠ث ٠دٛجبّ ٜٜٗظيت دس كشد ايدبد ٗي ؿٞد ٗب سا ٝاداس ث ٠دسٗبٗ ٙي ًٜذ  ٝآجت ٠ثي٘بس ٖ١
ػالٗت داس اػت ١ ٝذف ٗب اي ٚاػت ً ٠ػالئٖ سا ٛيض دس كشد ثشًشف ًٜيٖ.
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كبسٛظيت اػتشپتًًٞٞي دس ػٜي 5-15 ٚػبِٓي  ٝػ٘ٗٞب دس خٞاٗؼي ًٛ ٠ضديي ث ٖ١ ٠صٛذُي ٗي ًٜٜذ(ٗ٢ذ
ًٞدى ١ب) سظ ٗي د١ذ .ثبًتشي اػتشپتًٞٞى داساي ثخؾ ١بي ٗختٔلي اػت ً١ ٠ش ثخؾ آٗ ٙي تٞاٛذ
ايدبد ػبسهًٜ ٠ذ .پشٝتئي M ٚدس اي ٚثبًتشي ايدبد ًٜٜذ ٟػٞاسم هٔجي ًٔ ٝيٞي ٗي ثبؿذُٗٞٔ .شٛٝلشيت
ٛ ٝبساضتي دسيس ٠ي هٔت ٛبؿي اص تت سٗٝبتيؼ٘ي ث ٠دٛجبّ كبسٛظيت اػتشپتًًٞٞي ث ٠دٓيْ ٝيظُي ١بي
اي ٚآٛتي طٗ ٙي ثبؿذ٘١ .سٜي ٚايدبد اسيتٖ  ٝيب تت ث ٠دٓيْ تشؿص تًٞؼي١ ٚبي اي ٚثبًتشي ٗي ثبؿذ.
زِ ٠ٛٞثبيذ اي ٚثي٘بسي سا تـخيق د١يٖ؟ آٛسٗ ٠ً ٠ب ػ٘ٗٞب دس كبسٛظيت ٝيشٝػي ٗي ثيٜيٖ ،تت
پبيي ٝ )low grade(ٚتذسيدي ٗي ثبؿذ٘١ .ضٗب ٙثب اي ٚػالٗت ُشكتِي كذا ،ػشك ٝ ٠آثشيضؽ ثيٜي ٛيض
ٗي تٞاٛذ ايدبد ؿٞد .دس ٗؼبي( ٠ٜآجت ٠ث ٠خض اپـت ٚثبس ٝيشٝع ١ب) اُضٝدا ٗـب١ذ٘ٛ ٟي ؿٞد اٗب دس
ٛبضي ٠آت٢بة ،اسيتٖ  ٝهشٗضي ديذٗ ٟي ؿٞد.
دس كبسٛظيت اػتشپتًًٞٞي تت داساي ا٘١يت ٗي ثبؿذ .دس ايٞٛ ٚع ػ٘ذتب ثي٘بس ػشدسد داسد  ٌٚ٘ٗ ٝاػت
دسد ١بي ؿٌ٘ي ٛيض داؿت ٠ثبؿذ ،ػ٘ذتب دس ػٜي 5-15 ٚػبِٓي اتلبم ٗي اكتذ ٘١ ٝسٜي ٚدس ٛبضي ٠ي ًبٕ
پتـي ٗـب١ذٗ ٟي ؿٞد .ػال ٟٝثش آٙ

اػتلشاؽ دس اي ٚكبسٛظيت ثيـتش ٌٗشش ٗي ثبؿذ  ٝكلْ اثتال ث٠

آ ٙاص اٝايْ پبييض تب ث٢بس ٗي ثبؿذ .ساؽ  ٖ١دس ٞٛع اػتشپتًٞٞى ٌٗشش ٗي ثبؿذ اٗب دس ٗٞسد ٝخٞد
اُضٝدا ٘ٛي تٞا 100 ٙدسكذ ػٜٞاً ٙشد ً ٠ثي٘بسي ٛبؿي اص اػتشپتًٞٞى اػت اٗب ٗي تٞا ٙآٛشا ث٠
ػٜٞا ٙيي ؿبخق دس كبسٛظيت اػتشپتًًٞٞي ٌٗشش ًشد.
ثشاي تـخيق دهين ٗي تٞا ٙاص ٓٞص١ ٟب ُ ٠ٛٞ٘ٛشكت  ٝدس آصٗبيـِبً ٟـت داد ٓٝيٌ ٚدس ضبّ ضبهش
دس داخْ ٌٗت ١ب  rapid screeningاٛدبٕ ٗي ُيشد ( ٝ )rapid strep antigen detection testدس
ضذٝد  10-15دهيوٛ ٠تيد ٠آصٗبيؾ تؼيي ٚخٞا١ذ ُشديذ .اي ٚتؼت داساي ضذٝد  80دسكذ ضؼبػيت ٝ
 90-95دسكذ اختلبكيت ٗي ثبؿذ .يؼٜي ١ش ُب ٝ + ٟيب – ٗي ؿٞد ٘ٛي تٞا 100 ٙدسكذ اػتشپتًٞٞى
سا هج ٝ ّٞيب سد ًشد اٗب ث ٠ػٜٞا ٙيي اثضاس تـخيلي ٗي تٞا ٙاص آً٘ ٙي ُشكت.
دس ايٜدب ثبيذ ثٗ ٠ؼبئٔي زٝ ٙٞهت يب ١ضي ٖ١ ٠ٜاؿبسً ٟشد .دس ٝاهغ ثي٘بسي ً ٠ث ٠پضؿي ٗشاخؼٗ ٠ي ًٜذ
ثذ ٙٝكشف ٝهت  ٝاٛدبٕ آصٗبيـبت  ٝث ٠دٛجبّ آ ٙكشف ١ضيٗ ٠ٜي تٞاٛذ ٗؼتوي٘ب آٛتي ثيٞتيي دسيبكت
٘ٛبيذ اٗب اُش دس ٛظش ثِيشيٖ ً ٠كشد ٛيبصي ثٗ ٠لشف آٛتي ثيٞتيي ٛذاؿت ٠ثبؿذ دس ٝاهغ ١ضي ٠ٜاي رخيشٟ
ٛـذ ٟاػت.
ثبيذ دس ٛظش داؿت ً ٠اُشزٗ ٠ب تبًٗ ٜٙٞوبٗٝت خبكي سا دس اػتشپتًٞٞى ١ب ٛذاؿت ٠ايٖ ٓٝي ايٚ
اضت٘بّ ٗي سٝد ً ٠ثب ٗلشف ثي سٝي ٠آٛتي ثيٞتيي ٗ ،وبٗٝت دس اػتشپتًٞٞى ١ب ايدبد ؿذ ٖ١ ٝ ٟاي٠ٌٜ
ثٗ ٠وبٗٝت ػبيش ثبًتشي ١بي ديِش ٛيض داٗ ٚصد ٟؿٞد.
ػٞاسم كبسٛظيت اػتشپتًًٞٞي ٌٗ٘ ٚاػت دس اًشاف ٗطْ ػلٛٞت  ٝيب دس ػبيش ديِش ٛوبى ثذ ٙثبؿٜذ.
تت سٗٝبتيؼ٘ي ضبدtoxic shock syndrome ،acute post streptococcal glomeronephritis ،
اص خ٘ٔ ٠ػٞاسم ٛبؿي اص آٗ ٙي ثبؿذ.
اُش كبسٛظيت ٝيشٝػي ثبؿذ ،دسٗب١ ٙبي ٗب ض٘بيتي خٞاٜ١ذ ثٞد  ٝثبيذ آ ٙسا ٗثْ يي ػشٗبخٞسدُي
دسٗبٞ٘ٛ ٙد .ثٜبثشاي ٚاص ٗطٔٛ ّٞشٗبّ ػبٓي ٚثٜٗ ٠ظٞس ؿشؿش ٟاػتلبدٗ ٟي ًٜيُٖ .ب١ي ٌٗ٘ ٚاػت ٛيبص
ث ٠آٛتي ١يؼتبٗي ٚداؿت ٠ثبؿيٖ ٗ ٝلشف  NSAIDsثٜٗ ٠ظٞس تؼٌي ٚدسد  ٝثي ضبٓي ٗٞثش ٗي ثبؿذ.
اُش كبسٛظيت ٗب اص ٞٛع ثبًتشيبيي ثبؿذ ،ثبيؼتي تدٞيض آٛتي ثيٞتيي( ثٝ ٠يظ ٟدس ٗٞسد اػتشپتًٞٞى)
كٞست ثِيشد ُٞٔ .دسد  ،ديؼلبطي ٗ ٝـٌْ دس ثٔغ دس اي ٚاكشاد ٝخٞد داسد ً ٠ث٘١ ٠ي ٚدٓيْ تٞكي ٠ث٠
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ٗلشف ٗبيؼبت ٗي ًٜيٖ .هذ دسدٛ ،ظيش اػتبٗيٜٞك ٝ ٚدس كٞست ػشكٗ ٖ١ ٠لشف هذ ػشك١ ٠ب
تٞكيٗ ٠ي ؿٞد.
ثشاي پيـِيشي اص ػٞاسم  ٝثشاي ثشًشف ًشد ٙػالئٖ ث ٠ثي٘بس آٛتي ثيٞتيي ٗي د١يٖ .كشم سا ثش ايٚ
ٗي ُزاسيٖ ً ٠ثي٘بس اػتشپتًٞٞى ثتب ٓٞ٘١يتيي ٞٛع Aداسد ً ٠داسٝي اٛتخبثي پٜي ػئي V ٚث ٠كٞست
خٞساًي ٗي ثبؿذ .يؼٜي دس ٝاهغ هذٕ ا ّٝداسٝي خٞساًي اػت  ٝتٞكي ٠ث ٠تدٞيض آٛتي ثيٞتيي تضسيوي
٘ٛي ًٜيِٖٗ ،ش كشد اص ٛظش ثٔغ ٗـٌٔي داؿت ٠ثبؿذ .ثبيذ داسٝيي داد ًٛ ٠ي٘ ٠ػ٘شي ثشاثش ثب  10سٝص دس
ثذ ٙداؿت ٠ثبؿذ  ٝيب اي ٠ٌٜثٗ ٠ذت  10سٝص ث ٠كشد داس ٝداد ٟؿٞد pen V.خٞساًي ثشاي كشد ً٘تش اص 27
ًئُٞشٕ ) ٝ 250 mg(BD or TDSدس كشد ثبالتش اص ً 27ئُٞشٕ ) 500 mg(BD or TDSتدٞيض ٗي
ؿٞد .دس اكشادي ًٛ compliance ٠ذاسٛذ ثبيؼتي داس ٝتضسيوي ٗلشف ؿٞد .دس ثي٘بساً٘ ٙتش اص 27
ًئُٞشٕ١ 600 ،ضاس ٝاضذ پٜي ػئي ٚثٜضاتي ٝ ٚدس اكشاد ثبالي ً 27ئُٞشٕٝ 1200000 ،اضذ پٜي ػئيٚ
ثٜضاتي ٚتدٞيض ٗي ؿٞد.
 Pen 6.3.3داساي ٝ 600000اضذ  penثٜضاتيٝ 300000 ،ٚاضذ  penپشًٝبئيٝ 300000 ٝ ٚاضذ pen G
پتبػيٖ ٗي ثبؿذ .پٜي ػئي ٚثٜضاتي ٚاص ديِش پٜي ػئي١ ٚب ؿشٝع اثش ديشتشي داسد ثٜبثشاي ٚدس تدٞيض
 6.3.3اثتذا  pen Gپتبػيٖ ٝاسد ػْ٘ ٗي ؿٞد  ٝصٗبٛي ً ٠اثش داس ٝس ٝث ٠ات٘بٕ اػت  penپشًٝبئيٝ ٚاسد
ػْ٘ ٗي ؿٞد  ٝثؼذ اص آ ٙپٜي ػئي ٚثٜضاتيٝ ٚاسد ػْ٘ ؿذ ٝ ٟتب ٗذت ١ 2-3لت ٠ؿٔظت دسٗبٛي ٗٞثش سا
دس ثذ ٙكشد ايدبد ٗي ٘ٛبيذ ث ٠ايٗ ٚؼٜي ً ٠تب  10سٝص داساي اثش دسٗبٛي  ٝپغ اص آ ٙاثش پيؾ ُيشي
ًٜٜذ ٟداسد.
ٝ Pen 400اضذ ٗ ٖ١ي تٞا ٙداد ٓٝي ثبيذ ثٗ ٠ذت  10سٝص تدٞيض ؿٞد .دس اي ٚداسٝ 100000 ٝاضذ pen
 Gپتبػيٖ ٝ 300000 ٝاضذ ثٜضاتيٞٗ ٚخٞد ٗي ثبؿذ .دس ٛ pen 800يض ٝ 200000اضذ  pen Gپتبػيٖ ٝ
ٝ 600000اضذ ثٜضاتيٝ ٚخٞد داسد.
دس ثي٘بسي ً ٠ضؼبػيت خليق (دسضذ ساؽ) ث ٠پٜي ػئي١ ٚب داسد ،ز ٠داسٝيي ٗي تٞا ٙتدٞيض ًشد؟ اُش
ضؼبػيت ٗطذٝد ثبؿذ ٗي تٞا ٙاص ػلبٓٞػپٞسي١ ٚبي ٛؼْ اٛ ّٝظيش ػلبٌٓؼي ٝ ٚيب ػلبصٓٝي ٚتضسيوي
اػتلبدً ٟشد.دس ضؼبػيت ٗلشى ث ٠پٜي ػئي١ ٚب ،اص ػلبٓٞػپٞسي١ ٚب ث ٠دٓيْ ؿجب١ت ػبخت٘بٛي ٝ
٘ٛ cross sensitivityي تٞا ٙاػتلبدً ٟشد  ٝثبيذ ث ٠ػشاؽ ٗبًشٓٝيذ١ب ،اسيتشٗ ٝبػي ٠ً ( ٚهجال ثيـتش
اػتلبدٗ ٟي ؿذٛذ)  ٝآصيتشٗٝبيؼي ٚثشٝيٖ.
آصيتشٗٝبيؼيٗ ٚؼ٘ٞال  double doseدس سٝص ا ٝ ّٝدس سٝص١بي ثؼذي  single doseتدٞيض ٗي ؿٞد
ٓٝي دس كبسٛظيت دس ًٞدًب ٙث ٠كٞست  12 mg/kg/dayدس  4دٝص ٜٗوؼٖ  ٝثٗ ٠ذت  10سٝص تدٞيض ٗي
ؿٞد.
:Case
ثي٘بسي ثب تت ٛبُ٢بٛي ؿذيذ( ،) BT=39⁰ cػشدسد ،تٞ٢ع  ٝاػتلشاؽ ٗ ٝشاخؼً ٠شد ٟاػت .دس ٛبضي٠
د١بٛي صثب ٙؿجي ٠ث ٠تٞت كشِٛي داسد ،ساؽ ١بيي دس ػشاػش ثذ ٝ ٙخلٞكب دس ٛبضي ٠دػت ١ب  ٝدس
هلؼ ٠ػي ٠ٜديذٗ ٟي ؿٞد  ٝداساي ٛ tender adenopathyيض ٗي ثبؿذ.
تـخيق :ثيـتشيٞٗ ٚاسد ٌٗشش كبسٛظيت اػتشپتًًٞٞي ( scarlet fever ٝػبْٗ آٛ ٙيض اػتشپتًٞٞى
اػت) ٗي ثبؿذ.
دسٗب :ٙپشٝتٌٗ ًْٞشش ؿذ ٟثشاي اػتشپتًٞٞى ١ب.
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ايتیت مذيا:
مذرس :دکتر تکتم فقیهی
ػلٛٞت ُٞؽ ٗيبٛي ثب ٜٗـب زشًي يٌي اص اٞٛاع ثي٘بسي ١بي ؿبيغ دس ًٞدًبٗ ٙي ثبؿذ .دس ٝاهغ ٗب ثبيذ
ٞٗ 3سد سا اص  ٖ١اكتشام د١يٖ:
.Acute Otitis Media(AOM)-1
.Middle Ear Effusion(MEE)-2
.Otitis Media with Effusion(OME)-3
 MEEث ٠ضوٞس ٗبيغ دس ُٞؽ ٗيبٛي ُٞيٜذ .اُش ايٗ ٚبيغ داساي ٜٗـب زشًي ثبؿذ يؼٜي دس آٙ
ٗيٌشٝاسُبٛيؼٖ سؿذ ًشد ٟثبؿذ  ٝ AOMاُش اػتشيْ ثبؿذ ث ٠آُٞ OME ٙيٜذ .دس ٛتيد ٠ثبيذ ُلت
ضوٞس ٗبيغ دس ُٞؽ ٗيبٛي آضاٗب ثٗ ٠ؼٜي ػٛٞت ٘ٛي ثبؿذٗ MEE.ي تٞاٛذ دس OMEٝ AOM setting
ثبؿذ .ثبيذ دس ٛظش داؿت ً ٠اثتال ث MEE٠ث ٠ت٢ٜبيي اٛذيٌبػي ٙٞآٛتي ثيٞتيي تشاپي ٛذاسد .ضوٞس ٗبيغ
دس ُٞؽ ٗي تٞاٛذ هجْ اص  AOMسظ د١ذ ُ ٝب١ي ضتي تب ٗذت ١ب ثؼذ اص ٛ AOMيض ٗبيغ دس ُٞؽ ٗيبٛي
ٝخٞد داسد .اٛتظبس ٗب اي ٚاػت ً٢ٛ ٠بيت ،تب ٗ 3ب ٟپغ اص ث٢جٞديُٞ ،ؽ ٗيبٛي اص ايٗ ٚبيغ ؿلبف ؿٞد ٝ
اُش ثيؾ اص آ ٙصٗب ًّٞ ٙثٌـذ ٛيبصٜٗذ اهذاٗبت ديِشي ١ؼتيٖ.
دس ُٞؽ ٗيبٛي پشد ٟتي٘پب ٙهشاس داسد ً ٠دس ضبٓت ًجيؼي ؿلبف ٗ ٝتطشى اػت  ٝس َٛخبًؼتشي داسد.
دس  AOMث ٠دٓيْ ايُٞ ٠ٌٜؽ ٗيبٛي اص ٗبيغ پش اػت پشد ٟتي٘پب ٙثشآٗذ ٝ ٟاسيتٖ اػت  ٝديِش ٗتطشى
٘ٛي ثبؿذ .ث ٠دٓيْ اكضايؾ كـبس دس هؼ٘ت ٗشًضي پشد ،ٟايؼٌ٘ي ٌٛ ٝشٝص ٟؿذ ٝ ٙث ٠دٛجبّ آٙ
ػٞساخي ايدبد ٗي ُشدد .دس اكْ ثبيذ پشد ٟسا ٗٞسد ٗؼبي ٠ٜهشاس د١يٖ  ٝاص ٛظش س ،َٛضشًتٌٗ ،ب ٝ ٙيب
ؿلبكيت ٗٞسد ثشسػي هشاس د١يٖ  AOM,OME ٝسا اص  ٖ١اكتشام د١يٖ.
دس تـخيق  2 AOMؿشى اكٔي الصٕ اػت -1:ضوٞس ٗبيغ دس ُٞؽ ٗيبٛي -2 ،ػالئٖ ضبد آت٢بة ٝ
ػلٛٞت دس ُٞؽ ٗيبٛي(.)Acute history sign symptom
اي ٚػالئٖ ؿبْٗ ٗد٘ٞػ ٠اص ٗٞاسد اػت ً ٠ثي٘بس دس ًي ؿشش ضبّ رًش ٗي ًٜذ  ٝيب يبكت١ ٠بي
ٗ otoscopicي ثبؿذ.
دس  MEEپضؿي ثب ػٜدؾ ٘١ ٝ ear fluid levelيًٞ ٚس ثب ػٜدؾ س َٛپشدٗ ،ٟيضا ٙؿلبكيت آ،ٙ
ٗيضا ٙضشًت پشد ٟآ ٙسا تـخيق ٗي د١ذ .پغ ضوٞس ٗبيغ ٘١شا ٟثب  2ػالٗت اص ػالئٖ رًش ؿذً ٟبكي
ٗي ثبؿذ.
ضوٞس ٗبيغ دس تـخيق  AOMالصٕ اػت ٓٝي ًبكي ٘ٛي ثبؿذ .دس ًٜبسؽ ػالئٖ ػلٛٞت الصٕ اػت ً٠
ٗي تٞاٛذ  otoscopicثبؿذ .ثيـتشي ٚيبكت ٠ي اتٞػٌٞپيي ً ٠ثٛ ٠لغ  AOMتٔوي ٗي ؿٞد ػجبست اػت
اص fullness :دس پشد ٟي تي٘پب ،ٙثشآٗذُي  ٝهشٗضي صيبد .ثؼيبسي اص پضؿٌب ٙػٜٞاٗ ٙي ًٜٜذ ً ٠هشٗضي
زٜذا ٙهبثْ تـخيق ٘ٛي ثبؿذ ث ٠اي ٚدٓيْ ً ٠ثس ٠دس ضيٗ ٚؼبيُ ٠ٜشيٗ ٠ي ًٜذ  ٝخيؾ ٗي صٛذ  ٝايٚ
خٞدؽ ثبػث هشٗضي پشدٗ ٟي ؿٞد .ػالئٖ ؿيش اتٞػٌٞپيي ؿبْٗ ُٞ(otalgiaؽ دسد) ٗي ثبؿذ .دس
ًٞدًبًٞ ٙزٌتشي ً ٠هبدس ث ٠ضشف صدٛ ٙيؼتٜذ ديذٗ ٟي ؿٞد ًًٞ ٠دى ُٞؽ خٞد سا ٗي ًـذ .دس
ٞٛصادا ٙخئي ًٞزي ٛيض ػالئٖ ث ٠كٞست ؿيش اختلبكي  ٝؿبْٗ تت ،ثي هشاسي  ٝپٞسكيشي(ًٞدى
خٞة ؿيش ٘ٛي خٞسد) ٗي ثبؿذ.
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ػٜٞاٗ ٙي ؿٞد ً ٠دس  AOMپشد ٟي تي٘پب ٙثشآٗذ ٟاػت دس ضبٓي ً ٠دس  MOEث ٠كٞست خ٘غ ؿذٟ
اػت.
زشا اي ٚثي٘بسي دس ًٞدًب ٙؿبيغ اػت  ٝدس ثضسُؼبال ٙزٜذا ٙؿبيغ ٘ٛي ثبؿذ؟
 -1ث ٠دٓيْ ؿٌْ آٛبتٗٞيٌي خبف ً ٠دس ًٞدًب ٙػ٘ٗٞب ضبٓت اكوي داسد  ٝاضت٘بّ تد٘غ  ٝسؿذ ٗيٌشٝة
١ب دس آ ٙثيـتش اػت.
 -2ثب اكضايؾ ػ ٚآٛتي ثبدي ١بي ثيـتشي دس ثذٞٗ ٙخٞد اػت ًٗ ٠ي تٞاٛذ اص آٗ ٙطبكظت ًٜذ.
 60-80دسكذ اص ٞٛصادا ٙضذاهْ تب  1ػبِٓي يي ٗشتج ٠اثتال ث AOM٠سا تدشثٗ ٠ي ًٜٜذ  ٝاي ٚػذد ث90 ٠
دسكذ تب ػ 2-3 ٚػبِٓي اكضايؾ پيذا ٗي ًٜذ.
ريسک فاکتًرها:
 -1ػ ٚپبيي ٚتش اضت٘بّ اثتال سا ثيـتش خٞا١ذ ًشد.
ًٞ -2دًبٛي ً ٠ث٢ٗ ٠ذ ًٞدى ٗي سٛٝذ.
ًٞ -3دًبٛي ً ٠ؿيش ٗبدس ٛخٞسد ٟاٛذ (.ػٜٞاٗ ٙي ؿٞد ًًٞ ٠دى ثبيذ تب ٗ 4ب ٟؿيش ٗبدس سا خٞسد ٟثبؿذ
تب سيؼي  AOMدس اً ٝب١ؾ پيذا ًشد ٟثبؿذ) .
ًٞ -4دًبٛي ً ٠ث ٠كٞست  passiveدس ٗؼشم دٝد ػيِبس ١ؼتٜذ.
ٞٗ -5اسدي ٛظيش ػبثو ٠كبٗئي  ٝيب سيٜيت آٓشطيي ٞٗ ٖ١ثش ٗي ثبؿذ.
ٗ ٖ٢تشي ٚػبْٗ ػٗ ٚي ثبؿذ ث ٠دٓيْ آ ٠ٌٛآٛبتٗٞي دس ُٞؽ ٗيبٛي ٛب ثبٓؾ اػت  ٝثب اكضايؾ ػ ٚتـييش
خٞا١ذ ًشد.
ٗؼ٘ٞال ًٞدى يي ػلٛٞت  ٝ upper respiratory tractيب آٓشطي داسد  ٝاي ٚاتلبهبت ٗٞخت اضتوبٝ ٙ
اٛؼذاد ٗي ؿٞد .پغ اص اي ٚاٛؼذاد ،تد٘غ ٗيٌشٝة ١ب ًٛٞٔ ٝيض ٟؿذ ٙسظ ٗي د١ذ  ٝث ٠دٛجبّ آ ٙػلٛٞت
ايدبد ٗي ؿٞد.
دس ػذٕ دسٗب AOM ٙزٗ ٠ـٌالتي سا خٞا١يٖ داؿت؟
 -1ضوٞس ٗبيغ دس ُٞؽ ٗيبٛي ثب ًب١ؾ ؿٜٞايي ٘١شا ٟاػت  ٝث ٠دٛجبّ آ ٙاختالالت ُلتبس ،صثبٝ ٙ
ؿٜبختي دس ًٞدى ٗي تٞاٛذ ايدبد ؿٞد.
 -2ػلٛٞت ث ٠ثبكت ١بي اًشاف ػشايت پيذا ٗي ًٜذ  ٝضتي ٗي تٞاٛذ ثبػث ٜٜٗظيت ٗ ٝـٌالت خذي تش
ؿٞد.
ٗ -3ـٌْ خذي تشي ً ٠ػ٘ذتب دس ًـٞس ١بي خ٢ب ٙػٗ ٕٞـب١ذٗ ٟي ًٜيٖ ػٞساظ ؿذ ٙدس پشد ٟت٘پبٙ
ٗي ثبؿذ .صٗبٛي ً ٠ػٔت  ،AOMاػتشپتًٞٞى ُش A ٟٝثبؿذ اضت٘بّ  perforationدس پشد TMP ٟثبالتش
اػت .ث ٠دٓيْ كـبس ،ايؼٌ٘ي ٌٛ ٝشٝص دس ٛبضي ،٠اضت٘بّ پبسُي دس پشد ٟتي٘پبٝ ٙخٞد داسد.
دس ٗٞسد ًب١ؾ ؿٜٞايي آٗبس ٛـبٗ ٙي د١ذ تب ٗيضا 25 ٙدػيجْ ٌٗ٘ ٚاػت ؿٜٞايي ًب١ؾ يبثذ ً٠
ٗؼبدّ آ ٙاػت ً ٠كشد زٞة پٜج ٠دس ُٞؿؾ ُزاؿت ٠اػت ٘١ ٝيٗ ٚي تٞاٛذ ثب ٗـٌالت

ُلتبسي ٝ

ؿٜبختي دس ًٞدى ٘١شا ٟثبؿذ .دس كٞست ػذٕ دسٗب ،ٙؿيش اص ٗـٌْ ؿٜبختي  ،دس ًٞدى ايدبد
ٗـٌالت ضشًتي  ٝتؼبدٓي ٛيض ٗي ًٜذ.
ثبًتشي ١بي ايدبد ًٜٜذ ٟاٝتيت ٗذيب ػ ٠خشٕ ؿبيغ ٗي ثبؿٜذ  -1 :اػتشپتًٞٞى پٜٛٞٗٞي ٞ٘١-2كئٞع
آٛلٞالٛضا ٞٗ -3ساًؼال ًبتبسآيض .ث ٠ؿيش اص آ٢ٛب ٝيشٝع ١ب ٗ ٖ١ي تٞاٜٛذ ػبْٗ ايدبد ًٜٜذ ٟثبؿٜذ .ايٚ
ً ٠ثخٞا١يٖ اص سٝي ػالئٖ پي ثجشيٖ ً ٠خشٕ ٗب زيؼت ،يي ٗوذاس ٗـٌْ ٗي ثبؿذ .اٗب ُلتٗ ٠ي ؿٞد
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صٗبٛي ً ٠تت خئي ثبال  ٝثيؾ اص 38دسخ ٠ثبؿذ  ،خشٕ ثيـتش ثٛ ٠لغ پًٜٞٞٗٞى اػت .اُش ًٞدى
٘١ضٗب ٙػالئٖ زـ٘ي داسد ثيـتش ثٛ ٠لغ ٞ٘١كئٞع آٛلٞالٛضا ٗي ثبؿذ.
درمان :اُش ثي٘بس دسٗبٛ ٙـٞد ثي٘بسي ثب ١ complicationبيي ٘١شاٗ ٟي ؿٞد١ ٠ً ،ذف ٗب خُٔٞيشي اص
آ٢ٛبػت .اُش ثشاي ًٞدى دسٗبٜٗ ٙبػت  ٝكطيطي ثِزاسيٖ اٛتظبس داسيٖ ػالئٖ ًي  72-24ػبػت ث٢جٞد
پيذا ًٜٜذ .اٛتظبس ٗب اي ٚاػت ً ٠دس  %70اص ًٞدًب ٙتب ١ 2لت ٠پغ اص ؿشٝع دسٗبٗ ٙبيغ ٗٞخٞد دس ُٞؽ
ٗيبٛي ث٢جٞد پيذا ًٜذ ٓٝي دس  %15اص ٗٞاسد ديذٗ ٟي ؿٞد ًٗ ٠بيغ دس ُٞؽ ٗيبٛي تب ١ 12لت ٠ثبهي ٗبٛذٟ
اػت .تب اي ٚصٗبٗ ٙب ٗي تٞاٛيٖ كشكت د١يٖ تب ٗبيغ ؿلبكيت پيذا ًٜذ ٓٝي ثيؾ اص اي ٚصٗبٛ ٙيبص ث٠
ُضي١ ٠ٜبي دسٗبٛي ديِشي سا خٞا١يٖ داؿت.
ثشاي تؼٌي ٚدسد ًٞدى ٗي تٞا ٙايجٞپشٝك ٚيب اػتبٗيٜٞك ٚداد .دس ًٞدًبٛي ً ٠خشٕ ايدبد ًٜٜذAOM ٟ
دس آ٢ٛب اػتشپتًٞٞى ُشٗ A ٟٝي ثبؿذ ٗلشف  NSAIDSثٝ ٠يظ ٟپشٝك ٚسيؼي اثتال ث ٠ػٞاسم
پٞػتي ٛبؿي اص اػتشپتًٞٞى ُش A ٟٝيؼٜي سيؼي ٝ Toxic Shock Syndromeكبؿئيت ٌٛشٝصا ٙسا
اكضايؾ ٗي د١ذ .ث٢تش اػت دس زٜي ٚؿشايٌي اص اػتبٗيٜٞك ٚاػتلبدًٜ ٟيٖ تب اص سيؼي كبؿئيت ٌٛشٝصاٙ
خُٔٞيشي ؿٞد  .دس ٗٞسد ٝاسيؼال صٝػتش  ٖ١زٜئٌٗ ٚجي ػٜٞاٗ ٙي ؿٞد.
ٗلشف دًٛٞظػتبٛت  ٝآٛتي ١يؼتبٗي١ ٚب دس دسٗبً AOM ٙبسايي ثبثت ؿذ ٟاي ٛذاسد ه٘ ٚاي٠ٌٜ
ٗلشف آٛتي ١يؼتبٗي١ ٚب دس ًٞدًي ً ٠ػلٛٞت ُٞؽ ٗيبٛي داسد ٗي تٞاٛذ صٗب ٙث٢جٞدي  effusionسا
ث ٠تبخيش ثيبٛذاصد  ٝثٜبثشي ٚتٞكي٘ٛ ٠ي ؿٞدً .ال كشاٝسد١ ٟبي  OTCهذ ػشك ٝ ٠ػشٗبخٞسدُي سا دس
ًٞدًب ٙصيش  2ػبّ ٘ٛي تٞاٛيٖ ثذ١يٖ  ٝكوي ػتيشيضي ٚسا ٗي تٞاٛيٖ صيش  2ػبّ تدٞيض ًٜيٖ.
درمان آوتی بیًتیک:
 -1دس ٗشاخؼًٞ ٠دى صيش ٗ 6ب ٟث ٠پضؿي ز ٠ؿي ٝخٞد داسد ً ٠آيب ٗجتال ث AOM ٠ؿذٝ ٟيب خيش ٗ .ي
ثبيؼتي آٛتي ثيٞتيي تدٞيض ؿٞد .ث ٠اي ٚدٓيْ ً ٠سيؼي اثتال ث١ complication ٠ب ثبالػت.
 -2دس ػٜيٗ 6 ٚبِ١ي تب  2ػبِٓي ػٜٞا ٙؿذ ٟاػت ً ٠اُش تـخيق هٌؼي اػت آٛتي ثيٞتيي داد ٟؿٞد
 ٝاُش تـخيق هٌؼي ٛيؼت دس ؿشايٌي ً ٠ثي٘بسي ؿذيذ اػت آٛتي ثيٞتيي ٗي د١يٖ (ثي٘بسي ؿذيذ
يؼٜي دسد ؿذيذ ُٞؽ  ٝتت ثبالي  39دسخ.)٠
 -3دس ػٜي ٚثبالي  2ػبّ اُش تـخيق هٌؼي اػت  ٝثي٘بسي ؿذيذ ٛيؼت ٗي تٞا ٙكجش ًشد  ٝثي٘بس سا
پيِيشي ًشد  ٝاُش ثبص ٖ١هٌؼي ٛيؼت ٗي ثبيؼتي ثبص  ٖ١ثي٘بس سا پيِيشي ًشد  .اٗب دس ايشا ٙاص ٘١بٙ
اثتذا ث ٠ػشاؽ آٛتي ثيٞتيي ٗي سٝيٖ.
اػتلبد ٟاص آٛتي ثيٞتيي ١بي ٗٞهؼي(هٌشُٞ ٟؽ) تب ز ٠اٛذاص ٟدس ٞٗ AOMثش ٗي ثبؿذ؟ ٗب ٗؼ٘ٞال
كشآٝسد١ ٟبي ٗٞهؼي ٘ٛي د١يٖ ِٗش ايًٞ ٠ٌٜدى خؼٖ  Timpanostomy tubeدس ُٞؿؾ ثبؿذ  ٝيب
اي ٠ٌٜػٞساظ ؿذ ٟثبؿذٞٛ 17 .ع آٛتي ثيٞتيي ثشاي دسٗبٞٗ ،AOM ٙسد تبييذ  FDAهشاس ُشكت ٠اٛذ.
آًٗٞؼي ػئيًٞ ،ٚآًٗٞؼي ًال ،ٝػلٞسًٝؼيٖ ،ػلتشيبًؼ ، ٙٞاسيتشٗٝبيؼي ،ٚػٓٞلي ػًٞؼبص ّٝثب
ثشٛذ تدبسي ٗ ٠ً Priazolب دس ايشاٛ ٙذاسيٖ ،آصيتشٗٝبيؼيًٞ ،ٚتشيً٘ٞؼبص ،ّٝػلبٌٓؼي ،ٚػلبًٔٞس،
ػلٌؼيٖ  ٝتشي ٗتٞپشيٖ ،اٛذيٌبػي ٙٞدسٗبٛي ُشكت ٠اٛذ.
خي ا ّٝدسٗب ٙآًٗٞؼي ػئي ٚاػت ً ٠پًٜٞٞٗٞى ضؼبػيت خٞثي ث ٠آ ٙداسد  .ت٢ٜب دٝص تٞكي ٠ؿذٟ
ٗ 80-90mg/kg/dayي ثبؿذ ،يؼٜي د ٝثشاثش دٝصي ً ٠دس ضبٓت ػبدي دس ػبيش ػلٛٞت ١ب تٞكيٗ ٠ي
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ؿٞدٗ .وبٗٝت پًٜٞٞٗٞى ث ٠ثتبالًتبٕ ١ب تـييش دس  )Penicillin Binding Protein(PBPاػت  ٝثب دٝ
ثشاثش ًشد ٙدٝص ٗب ٗي تٞاٛيٖ ث ٠ايٗ ٚوبٗٝت ؿٔجًٜ ٠يٖ  .پغ دٝص كٞم ثب ١ذف پٞؿؾ داد ٙپًٜٞٞٗٞى
ٗوب ٕٝث ٠دسٗبٗ )Intermediate or High Resistance( ٙي ثبؿذ .اُش پضؿي ؿي ًٜذ ثي٘بسي ث ٠دٓيْ
ٞ٘١كئٞع آٛلٞالٛضاي ٗوب ٕٝث ٠دسٗب ٙاػت ( %60اص ٗٞاسد ٞ٘١كئٞع آٛلٞالٛضا١ب تٓٞيذ ًٜٜذٟ
ثتبالًتبٗبص ١ؼتٜذ) اص ًٞآًٗٞؼي ًال ٝاػتلبدٗ ٟي ًٜذًٞ .آًٗٞؼي ًالٛ ٝيض ث ٠كٞست
 80-90mg/kg/dayدادٗ ٟي ؿٞد .اهذإ ديِش اي ٚاػت ً ٠آًٗٞؼي ػئيًٞ+ ٚآًٗٞؼي ًال ٝثب ٖ١
تدٞيض ؿٞد تب دٝص ًالٝٝالٛيي اػيذ ٗلشكي ً ٠ثب ػٞاسم ًجذي ُٞ ٝاسؿي ٘١شا ٟاػت زٜذا ٙثبال
ٛشٝد.
اُش ًٞدى دس  30سٝص ُزؿت ٠ػبثوٗ ٠لشف آٛتي ثيٞتيي ثٝ ٠يظ ٟثتبالًتبٕ ١ب سا داؿت ٠ثبؿذ  ٝيب ًٞدى
ٗجتال ث٢ٗ ٠ذ ًٞدى ٗي سٝد ،اضت٘بّ اي ٠ٌٜػبْٗ ثي٘بسي خشٕ ٗوب ٕٝثبؿذ ٝخٞد داسد .دس ٗٞسد آٓشطي ث٠
پٜي ػئي ٚاُش اص ٞٛع ٛ 1جبؿذ يؼٜي كشد ثب پٜي ػئي ٚدزبس هبيؼبت آٛبكيالًؼي ٛـٞد ٗب اص
ػلبٓٞػپٞسي١ ٚب اػتلبدٗ ٟي ًٜيٖ .دس ايٜدب اص ػلٞسًٝؼيٖ ً ٠سٝي پًٜٞٞٗٞى اثش خٞثي داسد ٘١ ٝيٚ
ًٞس ٗوب ٕٝث ٠ثتبالًتبٗبص ١ؼتٜذ اػتلبدٗ ٟي ًٜيٖ ٝيب اص ٛؼْ ػ ٕٞدس ٗٞاسدي ً ٠ػلٛٞت ث ٠اي ٚآٛتي
ثيٞتيي خٞاة ٘ٛي د١ذ ٛظيش ػلتشيبًؼ ٙٞاػتلبدٗ ٟي ؿٞد .دٝص داس 50 mg/kg ٝث ٠كٞست Single
 ٝ Doseاُش ًبكي ٛجٞد  2سٝص ديِش  ٖ١تٌشاس ٗي ؿٞد .ثٜبثشي ٚتب  3سٝص ػلتشيبًؼ ٙٞث ٠اي٢ٜب دادٗ ٟي
ؿٞد.
اُش ضؼبػيت ث ٠پٜي ػئي ٚاص ٞٛع تيپ  1ثبؿذ  ،ػشاؽ ٗبًشٓٝيذ١ب ٗي سٝيٖ .ثي ٚآصيتشٗٝبيؼيٝ ٚ
اسيتشٗٝبيؼيً ٚذاٗيي اسخص اػت؟ آصيتشٗٝبيؼي ،ٚث ٠اي ٚدٓيْ ً ٠تي دٝص اػت ًّٞ ،دٝس ٟدسٗبٙ
ًٞتب ٟتش اػت  ٝػٞاسم ُٞاسؿي ً٘تشي داسدٌٛ .ت ٖ٢ٗ ٠ديِش آ ٙاػت ً ٠اسيتشٗٝبيؼي ٚثب اكضايؾ
٘١ Sudden Cardiac Deathشا ٟاػت  ٝخذيذا تٞكي ٠ؿذ ٟاػت ً ٠داس ٝخئي ٗلشف ٛـٞد  ٝضتي
ؿبيذ تب  3-2ػبّ ديِش اص ثبصاس داسٝيي آٗشيٌب ضزف ؿٞد .هجال ايٞٗ ٚهٞع ٌٗشش ثٞد ً٠
اسيتشٗٝبيؼي ٚثب تشكٜبدي ٚتذاخٔي ايدبد ٗي ًٜذ ًٗ ٠تبثٓٞيؼٖ تشكٜبدي٢ٗ ٚبس ٗيـٞد  ٝتشكٜبدي ٚكبكٔ٠
 QTسا ًٞالٛي ٗي ًٜذ  ٝآسيت٘ي ٞٛع  torsade pointايدبد ٗي ًٜذٓٝ .ي ثؼذا ك٘٢يذٛذ ً ٠خٞد
اسيتشٗٝبيؼيٗ ٖ١ ٚي تٞاٛذ كبكٔ QT ٠سا اكضايؾ د١ذ  ٝاٞٛاع آسيت٘ي سا ثٝ ٠خٞد آٝسد .ثٜبثشي ٚاص ٛظش
 Safetyهٔت  ٝػشٝم  ٖ١ز ٙٞتب ث ٠ضبّ ُضاسؿي دس ايٞٗ ٚسد ثب آصيتشٗٝبيؼيٛ ٚذاؿت ٠ايٖ  ،ثٜبثشايٚ
اسخص اػت.دٝص آصيتشٗٝبيؼي ٚثشاي اٝتيت ٗذيب ً٘تش اص كبسٛظيت  ٝث ٠كٞست Single ٝ 10 mg/kg
 Doseتب  4سٝص دادٗ ٟي ؿٞد.
ًٞتشيً٘ٞؼبص ّٝدس سٝي  2خشٕ پٞؿؾ خٞثي ٛذاسد :خشٕ پًٜٞٞٗٞى دس كٞستي ًintermediate ٠
 or high resistanceث ٠آًٗٞؼي ػئي ٚثبؿذ  ٝاػتشپتًٞٞى ُش A ٟٝثتب ٓٞ٘١يتيي .ثٜبثشاي ٚاُش
كشدي ثخٞا١ذ آ ٙسا اػتلبدًٜ ٟذ ثبيؼتي اضتيبى ًٜذ ز ٙٞدس اي ٚد ٝخشٕ پٞؿؾ خٞثي ٛذاسد.
ً ّٞدٝس ٟدسٗب ٙدس ًٞدًبٛي ً ٠صيش  2ػبّ ١ؼتٜذ ضؼبع تش اػت  ٝثبيذ  10سٝص ثبؿذ اٗب دس
ًٞدًب ٙثبالي  2ػبّ ايٗ ٚذت ثي 5-7 ٚسٝص اػت.
 ٠ً AMPيي ٗ guidelineشثٞى ث ٠دسٗب ٙاًلبّ اػت  6 cut offػبّ سا تؼييً ٚشد ٟاػت ث ٠ايٗ ٚؼٜي
ً ًّٞ ٠دسٗب ٙدس ًٞدى صيش  6ػبّ  10سٝص  ٝدس ثبالي  6ػبّ  5-7سٝص ٗي ثبؿذ.
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آيب ثي٘بساٛ ٙيبصي ث follow up ٠داسٛذ؟ دس ًٞدًب ٙصيش  2ػبّ ُلت ٠ؿذ ٟاػت ًٗ 2-3 ٠ب ٟثؼذ ثبيؼتي
اص ٛظش پبًؼبصي  MEEثي٘بس ثبيؼتي ثشسػي ؿٞد ث ٠دٓيْ آ ٠ٌٛدس كٞست ٝخٞد ٗبيغ دس ُٞؽ ٗيبٛي
پغ اص ٗ 3بٗ ٟي تٞاٛذ ًب١ؾ ؿٜٞايي سظ د١ذ .دس ًٞدًب ٙثبالي  2ػبّ ٛيبصي ثٛ follow up ٠ذاسيٖ ِٗش
ايًٞ ٠ٌٜدى اص هجْ ٗـٌالت ؿٜٞايي  ٝيبدُيشي ُ ٝلتبسي داؿت ٠ثبؿذ.
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عفًوت مجاری ادراری UTI
مذرس :دکتر تکتم فقیهی
يٌي اص ٗـٌالت ؿبيغ دس اًلبّ ػلٛٞت ١بي ادساسي ٗي ثبؿذ.
تلبٝت ١بي  UTIدس اكشاد ثضسُؼبّ ٝاًلبّ:
 -1دس ٗٞسد ثضسُؼبال ٙد ٝضيٌ ٠سا ٗذ ٛظش هشاس ٗي د١يٖ :پئٛٞلشيت  ٝيب ث ٠ػجبستي دسُيشي ثخؾ
كٞهبٛي دػتِب ٟادساسي  ٝديِشي ػيؼتيت .دس ثضسُؼبال ٙاُش كشد تت ٛذاسد  ٝكوي تٌشس ادساس سا ٌٗشش
ٗي ًٜذٗ ،جتال ث ٠ػيؼتيت ؿذ ٟاػت دس كٞستي ً ٠اُش كشد ثب تت ٗشاخؼ٘ٛ ٠بيذ ٗجتال ث ٠پئٛٞلشيت ٗي
ثبؿذ .دس ٗٞسد ًٞدًب ٙدس صيش  2-3ػبّ ث ٠دٓيْ آ ٠ٌٛػالئٖ سا ث ٠خٞثي ٘ٛي تٞاٜٛذ ثيبًٜٜ ٙذ ٗـٌْ دس
تـخيق داسيٖ  ٝصٗبٛي ًًٞ ٠دى ثب تت ،پٞسكيشي  ٝثي ضبٓي ٗشاخؼٗ ٠ي ًٜذ ٗب ثبيذ ػيؼتيت  ٝيب
پئٛٞلشيت سا اص  ٖ١تـخيق د١يٖ .اُش ٗـٌْ ًٞدى پئٛٞلشيت ثبؿذ ًٞ ٝدى دسٗبٜٗ ٙبػت ِٛيشد ٗي
تٞاٛذ ثب ػبسه٘١ ٠شا ٟثبؿذ .اص ًشكي دسػت اػت ً ٠تت اص ػالئٖ پئٛٞلشيت اػت ٓٝي ايًٞ ٠ٌٜدًي تت
ٛذاؿت ٠ثبؿذ دهيوب ثيبِٛش اثتال ث ٠ػيؼتيت ٘ٛي ثبؿذ.
 -2دس ًٞدًب ٙػال ٟٝثش آ ٠ٌٛثبيذ تـخيق پئٛٞلشيت اص ػيؼتيت ُزاؿت ٠ؿٞد ثبيذ ثشسػي ١بي ثيـتش
دس ساثٌ ٠ثب ٛشٗبّ ثٞد ٙدػتِب ٟادساسي اٛدبٕ ُيشد ٓٝي دس ثضسُؼبال ٙث ٠اي ٚكٞست ٘ٛي ثبؿذ.
ثٜبثشاي ٚا١ذاف ٗب دس دسٗبًٞ ٙدى ثب يي ظشاكت ١بيي ٘١شا ٟاػت  ٝػال ٟٝثش ايٗ ٠ٌٜي خٞا١يٖ دسٗبٙ
ػلٛٞت  ٝث٢جٞد ػالئٖ سا اٛدبٕ د١يٖٗ ،ي خٞا١يٖ اص ٗـٌالتي ٛظيش كـبسخٛ ، renal scaring،ٙٞبسػبيي
ًٔي ٠خُٔٞيشي ًٜيٖ .دسٗب ٙدس ًٞدى ؿبْٗ آٛتي ثيٞتيي تشاپي  ٝثشسػي اختالالت اضت٘بٓي ٗٞخٞد دس
ػيؼتٖ ادساسي ًٞدى ٗي ثبؿذ.
آوتی بیًتیک تراپی:
صٗبٛي ً ٠آٛتي ثيٞتيي ٛجٞد ٟاػت ٗيضاٛ ٙشٗبّ ثٞدٛ ٙبؿي اص  UTIتب  20دسكذ ثبالتش ثٞد ٟاػتٞٛ .ع
آ ٙثؼتِي ث ٠ػ ٚثي٘بس ،ؿذت ػالئٖ ،تٞ٢ع  ٝاػتلشاؽ ٛبؿي اص آٗ ًّٞ ،ٙذت تت  ٝيب ضتي ُب١ي پيي
تت ٞٛ ،ع ٗوبٗٝت آٛتي ثيٞتيٌي  ....ٝداسد .دس تدٞيض آٛتي ثيٞتيي يي ٝ golden timeخٞد داسد ٝآٙ
اػت ً ٠تب  72ػبػت اص ؿشٝع ػالئٖ ثي٘بس ثبيذ آٛتي ثيٞتيي تدٞيض ُشدد  ٝدسؿيش اي ٚكٞست ػبسه٠
ث ٠خب ٗي ٗبٛذ.
 E.coliػلٛٞتي اػت ً ٠دس  80دسكذ اص ٗٞاسد ايدبد ثي٘بسي ٗي ًٜذ .ثوي ٠ثبًتشي ١بي ُشٕ ٜٗلي ٗثْ
ًٔجؼيالٛ ،يتشٝثبًتش ،ػيتشٝثبًتش ،پشٝتئٞع ُ ٝشٕ ٗثجت ١ب ٛظيش اػتبكئًٞٞى  ٝايٜتشًٞٝى  ٖ١ايدبد
ػلٛٞت ٗي ًٜٜذ ٓٝي ظٗ ٚب ثيـتش آ ٙاػت ً E.coli ٠ػبْٗ ثي٘بسي ثبؿذ .اُش خشٗي ؿيش اص  E.coliسا
دس ًـت ادساسي ثجيٜيٖ ،ظٗ ٚب ثش اي ٚاػت ً ٠دس دػتِب ٟادساسي ًٞدى ٗـٌٔي ٝخٞد داسد.
اص ٛظش دسٗبٛي ثبيذ ُلت ً 50 ٠دسكذ اص ١ E.coliب ث ٠آًٗٞؼي ػئي ٝ ٚآٗپي ػئيٗ ٚوب ٕٝؿذ ٟاٛذ ٝ
ٗٞاسدي اص ٗوبٗٝت ث ٠ػلبٓٞػپٞسي١ ٚبي ٛؼْ اٛ ّٝظيش ػلبٌٓؼيًٞ ،ٚآًٗٞؼي ًالٝ ٝ
ًٞتشيً٘ٞؼبص ٖ١ ّٝديذ ٟؿذ ٟاػت .دس ضبّ ضبهش ٗب ػلبٓٞػپٞسي١ ٚبي ٛؼْ د ٝ ٕٝػٝ ٕٞ
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آٗئُٜٞيٌٞصيذ ١ب سا ثشاي دسٗبٗ ٙذ ٛظش هشاس ٗي د١يٖ .ثش اػبع اي ٠ٌٜتٞ٢ع  ٝاػتلشاؽ تب ز ٠ضذ اػت
ٗي تٞا ٙاص كشٕ خٞساًي(ػلٌؼيٖ)  ٝتضسيوي(ػلتشيبًؼ )ٙٞاػتلبدً ٟشد .اٗب ١ير يي اص ٗٞاسد ُلت٠
ؿذ ٟثش سٝي اٛتشًٞٝى ١ب اثش پٞؿـي ٛذاسٛذ  ٝثٜبثشاي ٚصٗبٛي ً ٠ثي٘بس داسُ ٝشكت  ٝتب  48ػبػت ثؼذ
تت ثي٘بس ث٢جٞد پيذا ٌٛشد ،آًٗٞؼي ػئي ٝ ٚآٗپي ػئي ٚثب ١ذف پٞؿؾ اٛتشًٞٝى ١ب ث ٠سطيٖ دسٗبٛي
اهبكٗ ٠ي ؿٞد  ٝيب سطيٖ دسٗبٛي ث ٠ُٛٞ ٠اي تـييش ٗي ًٜذ ً ٠اٛتشًٞ ٝى پٞؿيذ ٟؿٞدُ .ب١ي ثي٘بس
صٗبٛي ًٗ ٠شاخؼٗ ٠ي ًٜذ ث ٠دٓيْ ٗلشف آٛتي ثيٞتيي ١بي ٗختٔق ًـت ادساسي اؽ ٜٗلي ٗي ثبؿذ ٝ
ٗب كوي ثش اػبع ػالئٖ ثبٓيٜي ً ٠ث ٠دسٗب ٙخي ا ّٝخٞاة ٛذاد ٟاػت ثبيؼتي اٛتشًٞٝى سا ٗذ ٛظش هشاس
د١يٖ .دس ثس١ ٠ب ػالئٖ ًبٗال ؿيش اختلبكي اػت  ٌٚ٘ٗ ٝاػت ثس ٠تت  ٝتٞ٢ع -اػتلشاؽ ٛذاؿت ٠ثبؿذ
ٗ ٝجتال ث ٠پئٛٞلشيت ثبؿذ .ث٘١ ٠ي ٚخ٢ت دسٗب ٙثب ٛيتشٝكٞساٛتٞئي ٝ ٚيب ٛبٓيذيٌؼيي اػيذ ً ٠ث١ ٠ير
ٝخ ٠ؿٔظت خٛٞي  ٝػيؼت٘يي ٛذاسٛذ ،اٛذيٌبػيٛ ٙٞذاسد اٗب دس ػلٛٞت ادساسي ثضسُؼبال ٠ً ٙاص سٝي
ػالئٖ پي ث ٠ػيؼتيت  ٝيب پئٛٞلشيت ٗي ثشيٖ دس ٗٞاسد ػيؼتيت اٛذيٌبػي ٙٞداسٛذ زٗ ٙٞب كوي ٗي
خٞا١يٖ ً ٠داس ٝيي ؿٔظت ادساسي پيذا ًٜذ.
اٛتظبس ٗب اي ٚاػت ً ٠پغ اص  24-48ػبػت ػالئٖ ثبٓيٜي ٗشين ث٢تش ؿٞد ًّٞ .دٝس ٟدسٗب ٙدس
ًٞدًبٛي ً ٠تت داسٛذ  ٝيب ػلٛٞت ساخؼ ٠داسٛذ ثٗ ٠ذت  10سٝص  ٝدس ًٞدى ثبالي  2ػبّ ً ٠ثذ ٙٝتت
١ؼتٜذ  ٝػلٛٞت دس آ٢ٛب ساخؼٛ ٠يؼت ٗ ٝـٌالت آٛبتٗٞيي ٛيض ٛذاسٛذ تب  5سٝص دسٗبً ٙبكي اػت .دس
ثضسُؼبالٗ ٙب ثي٘بسي سا يي دٝس ٟدسٗبٗ ٙي ًٜيٖ  ٝضبٓي ثشاي ٚاػبع ً ٠ثي٘بسي ساخؼ١ ٠ؼت ًّٞ
دٝس ٟثي 1-3 ٚسٝص ٗي ثبؿذ  ٝثٜبثشايٗ ٚذت دسٗب ٙدس اًلبّ خئي ثيـتش اص ثضسُؼبالٗ ٙي ثبؿذ.
دسثضسُؼبال ٙيي دٝس ٟدسٗبً ٙبكي اػت ٓٝي دس اًلبّ پغ اص يي دٝسٗ ٟلشف ،تدٞيض پشٝكيالًؼي
آ ٙتب صٗبٛي ً ٠اسصيبثي ١بي تـخيلي ًبْٗ ؿٞد  ،هشٝسي ٗي ثبؿذ.
ارزيابی های تشخیصی در کًدکان:
ٗب دس ًٞدًب ٙث ٠دٛجبّ سكالًغ  ٝاٛؼذاد ١ؼتيٖ ً ٠دس ايٞٗ ٚاسد اؿٔت دسٗبٗ ٙب خشاضي اػت.
ًجن ٞٗ (AAP) American Academy of Pediatrics guidelineخٞد دس آٗشيٌب دس ١ش ًٞدى ثبيؼتي
ػُٞٛٞشاكي  ٝتؼت) voiding cysto- urethrogram (VCUGاٛدبٕ ُيشد .دس ضبّ ضبهش اٛدبٕ تؼت
 VCUGدس اًلبّ ًٖ س َٛتش ؿذ ٟاػت زُ ٙٞلتٗ ٠ي ؿٞد ً ٠اي ٚتؼت ثشاي ثشسػي سكالًغ اػت ٝ
ُلتٗ ٠ي ؿٞد ً ٠اُش ثسٗ ٠جتال ث ٠آ ٙثبؿذ ؿبيذ ٗثْ هذيٖ كٌش ٌٜٛيٖ ًًٞ ٠دى ٗجتال ثٗ ٠ـٌالت
پبساٛـيٖ ًٔيٗ ...ٝ ٠ي ؿٞد .ثٜبثشاي ٚاثتذا دسٗب ٙسا اٛدبٕ ٗي د١يٖ  ٝاُش ػلٛٞت ساخؼ ٠ؿذ تؼت
 VCUGسا اٛدبٕ ٗي د١يٖ .االُ ٙلتٗ ٠ي ؿٞد ً ٠دس ًٞدًب ٙصيش  3ػبًّٞ ،دى پؼش دس ١ش ػٜيًٞ ،دى
ٗجتال ث UTI ٠تت داس ،ػلٛٞت ١بي ساخؼ ، ٠دس ًٞدًبٛي ً ٠ػبثو ٠كبٗئي اختالالت اٝسٞٓٝطيي سا داسٛذ ٝ
دس ًٞدًبٛي ً ٠خئي خٞة ٝص٘ٛ ٙي ُيشٛذ  ٝدس ٗٞاسد ١بيپشتبٛؼي ٙٞضت٘ب اي ٚػ VCUG ٝ ٞٛٞاٛدبٕ
ُيشد.
دٞٛ ٝع تؼت تـخيلي دس ٗٞسد سكالًغ ٝخٞد داسد(RNC) radionuclide cystogram ٝ VCUG :
دس  40دسكذ اص ًٞدًبٛي ً ٠ثب ٗ UTIشاخؼٗ ٠ي ًٜٜذ سكالًغ ٗـب١ذٗ ٟي ؿٞدِ٘١ .ي سكالًغ ١ب
اٛذيٌبػي ٙٞدسٗبٛ ٙذاسدً .ال سكالًغ ثٗ 5 ٠شضًٔ ٠جو ٠ثٜذي ٗي ؿٞد ً١ ٠شز ٠ػذد پبيي ٚتشي داؿت٠
ثبؿذ دسُيشي ً٘تش  ٝاٛتظبس داسيٖ خٞد ث ٠خٞد ث٢جٞد پيذا ًٜذ اٗب ٗشاضْ ثبالتش اٛذيٌبػيٗ ٙٞذاخٔ٠
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دسٗبٛي داسد .سٝؽ ث ٠اي ٚكٞست اػت ً ٠ػٛٞذ ٗي ُزاسٛذ ٗ ٝبد ٟسادي ٞاًتي ٞسا تضسين ٗي ًٜٜذ  ٝدس
ضي ٚدكغ ٗيضا ٙسكالًغ سا ٗي ػٜدٜذ.

 RNCداساي ضؼبػيت ثبالتشي اػت دس ضبٓي ًVCUG ٠

ٝهؼيت آٛبتٗٞيٌي سا دس دػتِب ٟادساس ث٢تش ٛـبٗ ٙي د١ذ .اي ٚتؼت ١ب كوي دس اًلبّ اٛدبٕ ٗي ُيشد.
تؼت ديِشي ً ٠تطت ػٜٞاٗ DMSA ٙي ثبؿذ ٛيض اٛدبٕ ٗي ُيشد .دس اي ٚتؼت دس ٝاهغ دي٘شًبپتٞ
ػًٞؼيٜيي اػيذ اػتلبدٗ ٟي ؿٞد .ت٢ٜب تؼتي اػت ً ٠ث ٠كٞست دهين ثيبٗ ٙي ًٜذ ً ٠ػلٛٞت ػيؼتيت
يب پئٛٞلشيت اػت .ايٗ ٚبد ٟث ٠كٞست ٝسيذي تضسين ؿذٗ ٝ ٟيضا ٙثشداؿت  ٝدكغ آ ٙتٞػي ًٔي٠
ثشسػي ٗي ُشدد  ٝدس كٞستي ً ٠ثشداؿت ًٖ ثبؿذ ثيبِٛش ٗـٌْ دس ًٔيٗ ٠ي ثبؿذ.
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