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یادداشت سر دبیر

اهمیت به موقع تزریق واکسن آنفلوانزا
همانطورکه اس��اتید و همکاران محترم اس��تحضار دارند ،آنفلوانزا یکی از بیماریهایی اس��ت که همه س��اله در فصل زمس��تان ش��یوع
گسترده ای می یابد و موجب تحمیل هزینه های زیادی مثل مصرف دارو ،ترک محل کار و در بسیاری اوقات اشغال تخت های بیمارستانی
ناشی از عوارض بالقوه آن می شود که مهمتر از همه تهدید سالمت یک جامعه انسانی را به همراه خود دارد.
اشکال بالینی بیماری در بزرگساالن ،کودکان و شیرخواران بسیار متنوع بوده و از یک سرماخوردگی ساده تا گرفتاری شدید مغزی ،ریوی
و سایر ارگان ها که غالباً به مرگ منتهی می گردد دیده می شود.
در س��ال های اخیر نیز به علت تنوع بیماری و حضور ناگهانی آنفوالنزای مرغی و خوکی ،ش��اهد اشکال کشنده این بیماری بوده ایم .هر
سال درصد زیادی از افراد جامعه مبتال به بیماری آنفوالنزا می گردند که این ابتال خود پیامدهای غیرقابل جبرانی را به دنبال می آورد.
با توجه به این که بیماری بس��یار مس��ری و ش��دیدا ً قابلیت س��رایت به دیگران را دارد ،بسیار منطقی و ش��رط عقل خواهد بود که برای
مقابله با ش��یوع آن ،از واکس��نی که همه س��اله در اختیار جامعه انس��انی قرار می گیرد ،مـا نیز به مـوقع و به ش��کلی صحیح آن را در
اختیار مراکز درمانی ،به خصوص پزش��کان اطفال که با نحوه صحیح اس��تفاده از آن آش��نا و خود را به رعایت ش��رایط حفظ زنجیره سرد
متعهد می دانند قـرار دهیم تـا همـه س��الـه ش��اهـد ابتال و مرگ و میر تعـداد زیادی از بیمارانی نبـاش��یم کـه دارای زمینه هایی چون
بیماری های قلبی ،ریوی ،کلیوی ،کبدی و بدخیمی هستند.
چه باید کرد؟ تقریباً در تمامی کشورها با شروع فصل پاییز ،واکسیناسیون برعلیه بیماری آنفوالنزا شروع می شود این امر ،به خصوص
جان کودکان زیر  5سال ،بزرگساالن باالتر از  60سال و به ویژه آن دسته از افرادی را که به دالیل مختلف گرفتار ضعف سیستم ایمنی
هستند ،از خطر یک مرگ قطعی نجات می دهد.
درخواس��ت اینجان��ب ب��ه عن��وان عضوی از جامعه پزش��کی اطف��ال و دبیر انجمن پزش��کان کودکان ایران این اس��ت که مس��ئولین
محترم وزارت بهداشت ،تهیه به موقع واکسن این بیماری را قبل از شروع فصل پاییز وجهه همت خود قرار داده و آن را در اختیار مردم
قرار دهند تا با تزریق این واکسن ،جان عزیزان مان از خطر حتمی و قطعی این بیماری مصون بماند.

دکتر محمدرضا بلورساز

دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران
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جلسه علمی ماهیانه انجمن پزشکان کودکان مهر ماه 91
(Pes planovalgus (flat foot
دکتر تقی بغدادی ،1دکتر علیرضا

غزنوی2

 Flat footیکی از شایع ترین دفورمیتی های اسکلتی است که با

از ارتوز(نوعی بریس) arch supportاستفاده کرد .در صورت عدم

کاهش و از بین رفتن قوس طولـی و داخـلی کف پا تعریف میشود.

بهبودی عالیم ،عالوه بر ،muscle strengthening exercise

به طور طبیعی قوس طولی و مدیال کف پا تا س��ن  8سالگی اعاده

می شود از  UCBL insertو یا  shoe runningاستفاده کرد.

می ش��ود .از اجزاء دیگر ای��ن دفورمیتی وضعیت والگوس پاش��نه،

در بیم��اران  flexible flat footک��ه عالیم ب��ه آرتوز و shoe

ابداکش��ن فورفوت سوپیناس��یون ،فورفوت نس��بت به هیندفوت و

 modificationج��واب نم��ی دهد ،درمان جراحی اندیکاس��یون

کوتاهی مختصر تاندون آشیل است.

دارد .در صورت کونتراکچر تاندون آشیل ،می توان lengthening

 Flat footش��امل دو ن��وع  flexibleو  Rigidاس��ت.

تاندون آش��یل انجام داد .از اعمال جراحی مؤثر در درمان کف پای

بهتری��ن تس��ت تش��خیصی flexible flat footاز ن��وع ،rigid

صاف  lateral column lengtheningیا استئوتومی کالکانئوس

تس��ت  tip toe standingاس��ت .بیش��تر ک��ودکان در مـوق��ع

توأم با  Imbricationکمپلکس تالوناویکوالر اس��ت که معموالً در

تولد کف پای صاف دارند و ممکن است تا  7-10سالگی ادامـه یابد.

سن  10سالگی انجام می شود.

گفته می شود کـودکان از مـوقع راه افتادن تا سن مـدرسه در 50

نتای��ج این نوع عمل جراح��ی در  90درصد موارد در کوتاه مدت

درصد موارد قوس طولی کف پایش��ان کم است و به تـدریج اصالح

و در  75درص��د م��وارد در بلن��د مدت ب��دون تغیی��رات دژنراتیو،

می ش��ود و  15-20درصد بالغین درجاتی از flat foot flexible

رضایت بخش بوده اس��ت ،امروزه این روش عمل جراحی در درمان

دارند که اکثرا ً بدون عالمت هستند.

 ،flat footگس��ترده تر انجام می شود .این نوع عمل جراحی باعث

شایع تـرین علت  ،Rigid flat footتـارسـال کــوالیـشــن

بهبود قوس طولی مدیال و بهبود کاموزیتی و اصالح heel valgus

( )tarsal coalitionاسـت کـه بیـش��ـتر از همــه ،نـــوع

می شود .س��ه نوع اس��تئوتومی کالکانئوس در پالن ترانسورس ،در

 talonavicular coalition calcaneonavicularرا شامل

مح��ل توبروزیت��ی و در پالن کرونال بالفاصله پوس��تریور به مفصل

می ش��ـود .از عالیم این بیـماری درد دور سـولترال پا و اخـتالل

کالکانئو کوبوئید انجام می گیرد.

راه رفتن روی سطح ناهمـوار و خستگی پا می باش��ـد که معموالً

درص��ورت ایجـ��اد آرت��روز در مفـاص��ل س��اب تـ��االر و س��ن
بـاالی  12س��ال ،تـریپ��ل آرتـ��رودز انـدیکاس��یون دارد .درمـان

عالیم در سن نوجوانی ظاهر می شود.
بیم��اران مبت�لا ب��ه Typical flexible flat foot

 calcaneonavicular coalitionو  talocalcanealدر

اگر فاقد عالیمی مانند خس��تگی زیاد یا تغییرات ژنووالگوم هستند

ص��ورت عدم وجود تغییرات دژنراتیو و بس��ته به میزان کوالیش��ن

نیاز به درمان ندارند و تنها آموزش و اطمینان دادن به والدین کافی

در این مفاصل ،رزکس��یون بار ( )barو در ص��ورت وجود تغییرات

است .در کودکان باالی  3سال در صورت عالمت دار شدن ،می توان

دژنراتیو ،تریپل آرترودز اندیکاسیون دارد.

 .1دانشیار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان امام
 .2فلوشیپ ارتوپدی اطفال دانشگاه علوم پزشکی تهران

خمینی (ره)
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جلسه علمی ماهیانه انجمن پزشکان کودکان آبان ماه 91
کاوازاکی
دکتر محمد حسن مرادی نژاد ،1دکتر وحید ضیائی ،1دکتر سید رضا رئیس کرمی1

جلسه آبان ماه انجمن کودکان ایران در تاریخ  91/8/7با موضوع

دوز  2میلی گرم به ازاء هرکیلوگرم وزن بدن اس��ت که در عرض

کاوازاک��ی در مرکز طبی کودکان برگزار ش��د .در این برنامه که با

 12س��اعت تزریق میگردد .ایش��ان ادامه دادند که در موارد عدم

همکاری بخش روماتولوژی کودکان بیمارستان مرکز طبی کودکان

قط��ع تب و یا ب��روز مجدد تب IVIG ،مجدد تزریق می ش��ود و

انجام گرفت ،آقایان دکتر محمدحسن مرادی نژاد ،دکتر وحید ضیائی

درصورت تک��رار ،برای بار دوم باید از پال��س کورتون یا داروهای

و دکتر س��یدرضا رئیس کرمی اعضاء پانل بودند .در ابتدای جلسه

بیولوژیک استفاده کرد.

آق��ای دکتر مرادی ن��ژاد ضمن اعالم خبر ف��ارغ التحصیلی اولین

پ��س از آن ،آق��ای دکتر ضیائی در مورد انواع کاوازاکی ش��امل

دوره فوق تخصصی رش��ته روماتولوژی کودکان در سال  ،91ابراز

کالس��یک ،آتیپی��ک و ناکامل ن��ام برده و گفتند ف��رم آتیپیک و

امیدواری نمودند پس از این با مشغول به کار شدن فارغ التحصیالن

ناکامل بیماری به علت تفاوت ،در بسیاری از اوقات حتی در منابع

این رش��ته در دانش��گاه های بزرگ ،بیمارس��تان ه��ای کودکان،

ب��ه جای ه��م به کار می رون��د ،تفاوت آن در کامل ش��دن عالیم

دارای بخ��ش روماتول��وژی کودکان ش��وند .در این جلس��ه ابتدا

در پایان بیماری در ش��کل ناکامل اس��ت ،در حالی که در ش��کل

آق��ای دکتر مرادی نژاد به ش��رح پاتوفیزیول��وژی و عالیم بالینی

آتیپیک ،هیچ گاه عالیم کالس��یک به طورکامل دیده نمی ش��وند.

بیماری کاوازاکی پرداخته و با بیان اینکه این بیماری یک بیماری

ایشان گفتند مش��کل ترین مورد کاوازاکی ،نوع آتیپیک آن است

نسبتاً جدید و مربوطه به  4دهه گذشته است ،اضافه کردند با توجه

که باعث عدم تش��خیص یا تش��خیص دیررس بیماری می شودکه

به تاریخچه نس��بتاً کوتاه بیماری ،پاتوفیزیولوژی بیماری به خوبی

ای��ن خود باعث بروز عوارض بیش��تر قلبی در این گروه از بیماران

ش��ناخته نشده اس��ت .بنابراین بیماری براساس معیارهای تعریف

اس��ت .وی بهتری��ن راه برای تش��خیص این بیم��اران را ارجاع به

شده آن تشخیص داده می شود و به این لحاظ ،احتمال تشخیص

متخصصان خبره دانسته و گفتند الگوریتم انجمـن قلب آمریکا که

بیش از مقدار واقعی بیماری و یا موارد تشخیص داده نشده وجود

از برخی یافته های آزمایش��گاهی برای تشخیص کمک می گیرد از

دارد که با توجه ب��ه عوارض قلبی آن over diagnose ،در این

معتبرترین راهنماهای موجود برای تشخیص موارد آتیپیک است.
در پای��ان نی��ز برخی از حاضرین س��واالتی را مط��رح نمودند و

بیماری امر قابل قبولی است.
پ��س از آن آقای دکتر رئی��س کرمی در مورد چگونگی برخورد

ی��ا نظ��رات و تجارب خ��ود را در مورد این بیم��اری بیان نمودند

ب��ا بیمار مبتالبه کاوازاکی و درمـان بیماری س��خنرانی و به نحوه

ک��ه اعضای پان��ل به س��واالت حاضرین و یا نظرات مطرح ش��ده

برخ��ورد با موارد ب��دون عارضه قلبی و عارض��ه دار و نیز مواردی

پاسخ دادند.

که به درمان پاس��خ نمی دهند اش��اره کرده وگفتن��د درمان این
بیماری آس��پرین با دوز ضد التهاب��ی و ایمونوگلوبولین وریدی با
 .1فوق تخصص روماتولوژی کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
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آسم و سينوزيت

دکتر محمدرضا بلورساز ،1دکتر فریال لطفیان2

تاريخچه آسم و سينوزيت

در سال  2008انجام گرفت ،توأم بودن رینیت ،سینوزیت و آسم
به عنوان تظاهر یک بیماری واحد ( )single systemicمورد

 Galenدر قرن  2پس از ميالد براي اولين بار متوجه ارتباط بين

تأیید قرار گرفت.

بيماري هاي راه هوايي فوقاني و تحتاني گرديد .تا اواسط قرن 17

در مطالعه دیگری ،با بررسی  CTسینوس بیماران آسماتیک بین

فرضيه فوق معتبر بود سپس آناتوميست ها ارتباط بين ترشحات

 CTscoreسینوس با ائوزینوفیلی در خلط و خون محیطی،

جمجمه و ريه را منكر شدند و تا اوايل قرن بيستم اين ارتباط

ارتباط دیده شد.

نفي مي شد تا اينكـه پزشكان دريـافتند آسم شديد بـه دنبـال
درمـان سينوزيت بهبـود مـي يابد .در  Sluder 1919بيان كـرد

عالیم راديولوژيك:

آسم به دنبال رفلكس عصبي در بيني آغـاز مـي شود .در 1925

در بررسي راديوگرافيك اين گروه بيماران نشان داده شد

 Gottliebنظر داد كـه وجود بيماري بيني و سينوس ها بـاعث

كه  %30-50بيماران مبتال به آسم مزمن ،گرافي سينوس غير

تشديد آسم مي شوند.

طبيعي(اپاسيته در یک يا هر دو سينوس ماگزيال ،سطح مايع ،هوا،
افزايش ضخامت موكوس بيش از  5ميلي متر) داشته اند .در بررسي

ارتباط آسم و سينوزيت در اطفال

سي تي اسكن ،در مطالعات مختلف  %40ابنورماليتي هاي سينوس

محققان دريافته اند كه در  %70موارد ،اطفال مبتال به آسم دچار

مشاهده شد.

سينوزيت میباشند ،مطالعه ديگري روي كودكان مبتال به سينوزيت
مزمن ،شيوع آسم را در آنها تا  %12گزارش داده اند .در همين

ارتباط آسم با سن و جنس

مطالعه گزارش شده است كه  1/3بيماران با ابتال به سينوزيت،

آسم و سينوزيت مي توانند در كودكان كم سن رخ

عالیم راه هاي هوايي تحتاني شان تشديد مي شود .در مطالعه

دهند اما ميزان آن ،زماني كه كودك به سن مهدكودك

دیگری كه روي  48كودك مبتال به سينوزيت و آسم انجام گرفته

مي رسد ،افزايش چشمگيري مي يابد .در مطالعهاي كه اخيرا ً در

است ،عالیم باليني آنها قبل و بعد از درمـان سينوزيت مورد

ماساچوست انجام گرفته نشان داده شده است كه  %9/5افـراد،

بررسي قـرار گرفته و نشان داده شده است کـه سرفه و ويزينگ

قبل از سن دبيرستان آسم دارنـد و در سال  2004نشان دادنـد

به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته و در  %67موارد PFT

كه  %7/6اطفال  14ساله و كمتر دچـار آسم مـی باشند .در مـورد

نرمال شده است.

سينوزيت ،هيچ برتري جنسي ديده نمي شود .آسم در كودكي در

در مطالعه ای در سال  2008که  gene expressionرا در

پسرها  2برابر دختران است و بعد از  30سالگي در هر دو جنس

سینوس موکوزا بیماران بررسی کردند ،نتیجه در بین بیماران آسمی

يكسان می شود.

و سینوزیت مزمن مشابه بود .در مطالعه ای که توسط Mehta
 .1فوق تخصص بیماری های عقونی ،استاد دانشگاه شهید بهشتی
 .2پزشک عمومی
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مكانيسم هاي پاتوفيزيولوژيك:

تحتاني دیده شد .مطالعه مشابهي تـوسط  Oliveiraو همكارانش

راه سلوالر:

نشان داد كه درمـان با آنتي بيوتيك خوراكي ،آنتي هيستامين،

آسم و سينوزيت دو پديده التهابی اند كه از نظر بافت شناسي

دكونژستانت و دوره كوتاهي پردنيزولون باعث كاهش تحريك پذيري

با ائوزينوفيل هاي بافتي شناخته مي شوند .اين سلول ها حاوي دو

برونشيال در كودكان مبتال به سينوزيت مزمن و آسم مي شود .در

پروتئين به نامهاي )Major Basic Protein) MBPو پروتئين

مطالعه ای توسط  Toscaدر سال  ،2003در بررسی  18کودک با

كاتيونيك بافتي هستند كه هر دو باعث التهاب و آسيب به اپيتليوم

درمان با آموکسی کالو و اسپری فلوتیکازون ،عالیم آسم و عملکرد

بيني و سينوس مي شوند .موكوس بيني حاوي سلول هاي عرضه

ریوی به صورت  significantبهبود یافت و بعد از یک ماه ،باعث

كننده آنتي ژن است و لنفوسيت هاي  Tبه وسيله آنتي ژن فعـال

کاهش چشمگیری در تعداد سلول های التهابی تمام بیماران

شده و در سينوس هاي پارانازال قـرار گرفته و به مامبران موكوسي

آسمی شد.

راه هاي هـوايي مجـاور و از آنجا به راه هاي هوايي تحتاني رفته و
درمان مدیکال:

التهاب را به راه هاي هوايي تحتاني می کشند.
راه هومورال:

اکثرا  self-limitedاست .استفاده از
اولین حمله سینوزیت حـاد ً

عبور مدياتورها از راه بيني و سينوسها باعث اثر روي پاسخ دهي

هیدراتـاسیون کافـی و دکنژستانت مـوضعی مؤثر است .دکنژستانت

برونشها ( ) hyper responsivenessميشود .افراد آسماتيك

نـازال ،تـولیدات مـوکوسی را کاهش مـی دهـد و بـرای  5-7روز

اغلب از اين حالت شكايت دارند كه عبور آب بيني آنها از راه حلق

بـی خطـر است .استرویید مـوضعـی ،کـرومولین وآنتی هیستامین

باعث شروع اپيزود سرفه و ويزينگ ميشود .مطالعات اوليه احتمال

عالیم را درآلرژی کودکان بهبود می دهند.

آسپيراسيون ترشحات بيني را نشان مي داد چون موادي كه در

در مطـالـعه ای در کانـادا در سـال  2008استـفـاده از روش

راه هاي هوايي فوقاني قرار دارند بعدها از راه هاي تراكئوبرونشيال

“”wait-and-watchرا برای مدت  7-10روز مؤثر دانستند که

جدا مي شوند.

در حدود  %90بدون آنتیبیوتیک در عرض یک هفته بهبود یافتند.
آنتی بیوتیک حتماً باید در کودکان با سینوزیت حاد شدید ،همراه

راه عصبي (رفلكس واگ):
از بيني ،حلق و سينوس هاي پارانازال ،فيبرهاي آوران كـه

تظاهرات توکسیک که در آنها ،احتمال عوارض یا تداوم عالیم میرود

قسمتي از عصب تـري ژمينال هستند به ساقـه مغز مـي روند

تجویز شود .آنتی بیوتیک های ترجیحی شامل آموکسی سیلین،

و هسته هاي دورسال واگ را تشكيل مي دهند .از آنجا فيبرهاي

آموکسی کالو ،سفالوسپورین خوراکی و ماکرولید ها است که تا 2

وابران پاراسمپاتيك از راه عصب واگ به برونش مي روند .تحريك

هفته ادامه داده می شود .در صورت لزوم ،تجویز آموکسی کالو با

سينوس عفوني ،باعث تحريك پاراسمپاتيك و برونكواسپاسم مي شود.

دوز  80-90 mg/kg/dayتوصیه می شود:
در درمـان سینوزیت حـاد ،آمـوکسی سیلین به مدت 10-14

درمان سينوزيت و آسم:

روز و در صورت عـدم بهبود بعـد از  48-72ساعت ،الزم است به

در  Businco ،1981نشان داد كه  10نفر از  12كودكي كه

جای آموکسی سیلین از آموکسی کالو استفاده شود.

براي سينوزيت درمان شدند ،درجاتي از بهبود آسم را نشان دادند.

در درمان سینـوزیت مزمن از آنتی بـیوتیک های مهـارکننده

به دنبال آن  Friedmanاز  8كودكي كه مبتال به آسم و سينوزيت

بتاالکـتامـاز و ضـد استـرپتـوکـوک بتـاهمولیـتیک گـروه A

بوده و مورد درمان قرار گرفتند ،در  7نفر بهبود عالیم راه هاي هوايي

استفاده می شـود که باعث بهبـود کلـینیکی و میکروبـیولوژی
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می شـوند .لیـنومایســین ،کلیندامـایســین ،کوآمـوکـسیکالو و

کاهش مدیاتورهای التهابی و بهبود فعالیت  Bآدرنرژیک در راه های

مترونیدازول به همراه یک ماکرولید ،فلـوئوروکینولون ،آمینوگلیکوزید،

هوایی تحتانی می باشد.

کاربـاپنـم ،سفـالوسپـورین وسیع الطـیف مـؤثرنـد .دوره درمـان

نتيجه گيري:

 3-6هفـته است .جهـت درمـان پلی میکروبیـال ،سفوروکسـیم،

سينوزيت و آسم دو بيماري هستند كه ارتباط نزديك با هم داشته

سفپـودوکسیـم ،وانکومـایسین ،کلینـدامـایسیـن و آنتـیبیوتیـک

و سينوزيت معموالً با افزايش پاسخ دهي برونشيال همراه است.

ضد سـودومـوناس مؤثرند .شستشو روزانـه با سـالین نرمـال باعث
کاهش عالیـم ،بهبود جریان موکـوس ،کاهـش ترشحات وکاهش

تشخيص و درمان سينوزيت ،در كنترل و درمان آسم ضروري است.

مدیاتورهای التهابی میشـود .در مطالعهای در سال  2012آنزیمهای

در صورت همراهي آسم با سينوزيت ،آسم تشديد شده و با درمانهاي

خوراکی مانند  lutinو  bromelainرا جهت درمان کمکی

معمول پاسخ نمی دهد و به درمان هاي طوالني تري نياز دارد.

مفید شناخته اند .آنتیلوکوترین ها در مطالعات جدید مورد استفاده

اگر بيمار مبتال به آسم و سينوزيت بهبودي خوبي نداشت ،بايد

قرار گرفته است .ایمونوتراپی باعث کاهش التهاب مخصوصاً در بیماران

سيستم ايمني وي بررسي شود .احتمال سيستيك فيبروزيس،

همراه با عالیم آلرژی میشود.

 ،GERDنقص سيستم ايمني و عفونت سيستميك بايد در نظر
گرفته شود .آسم مقاوم در كودكي نادر است ولي در صورت وجود
بايد از نظر ريسك فاكتورهاي همراه بررسي شوند.

درمان جراحي:
در طول  65سال گذشته مطالعات فراواني روي اثر جراحي
سينوس در كودكان و بالغين مبتال به آسم انجام شده است و
نشانداده شده كه جراحي اندوسكوپيك سينوس در افراد مبتال به
آسم و سينوزيت باعث بهبود در آسم و كاهش دوزهاي استرویيد
و روزهاي مصرف استرویيد شده است .هدف از اقدام جراحی،
بهبود ونتیالسیون سینوس و عملکرد سیلیاری می باشد.
در مطالعهای بعد از جراحی آندوسکوپیک سینوس %70 ،کاهش
تکرار عالیم آسم %65 ،کاهش شدت آسم %75 ،کاهش بستری
و  %81کاهش ویزیت به علت عالیم حاد آسم دیده شده است.
اگر درمان مدیکال  Failشود وعالیم شدید مانند خونریزی،
عالیم چشمی ،تورم صورت و پولیپوز بینی وجود داشته باشد ،در
بیماران با عالیم سینوزیت اندیکاسیون جراحی دارد .
علت اثر درمان سینوزیت روی آسم:
نـاشی از کاهش التهاب راه هـای هـوایـی تحتانـی،کاهش
التهاب ائـوزینوفیـلی سیستمیک ،کاهش آسپیراسیون تـولیدات
موکوپوروالنت در راه هوایی تحتانی ،کاهش ریفالکس نازوبرونکیال،
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منیزیم
دکتر اکبر کوشانفر*

منیزیم بعد از آهن ،چهارمین عنصر ضروری بدن اس��ت ،کلسیم

جدید ،فعال س��ازی ویتامین های گروه  Bو نیز در عملکرد صحیح

و روی نقش اساسی در سالمت انسان دارند .منیزیم عنصری است

قلب ،کلیه ها ،غدد فوق کلیوی و دس��تگاه عصبی شرکت دارد .به

ک��ه در بیش از  300واکنش بیوش��یمیایی ب��دن دخالت دارد ،به

عالوه متابولیسم قند و چربی به مقدار زیادی منیزیم نیاز دارد.

عملک��رد صحیح ماهیچهها ،اعص��اب و قلب کمک میکند و باعث

محقق��ان معتقدن��د ک��ه کمبود م��داوم منیزیم ممکن اس��ت

استحکام استخوان ها می شود .به تنظیم قند خون کمک می کند و

باعث خس��تگی مزمن ش��ود .اگر بدن دچار کمبود منیزیم ش��ود،

باعث تقویت سیستم عصبی -ایمنی می شود.

واکن��ش های س��لولی کندت��ر پیش م��ی روند و باعث می ش��وند
رادی��کالهای آزاد ،طوالنیتر در س��لول بمانند و در نتیجه فرصت

 60درصد منیزیم بدن در استخوان ها و  26درصد در ماهیچه ها

بیشتری برای تخریب سلولی خواهند داشت.

و بقیه داخل سلول و فقط یک درصد در خون می باشد.
بدن یک فرد بالغ به طور متوسط روزانه به 320-420میلی گرم
منیزی��م نیاز دارد که این میزان در س��نین مختل��ف ،وزن ،دوران

اثرات مهم منیزیم:

بارداری و شیردهی و جنسیت متفاوت است.

منیزیم در انتقال گلوکز از غش��اء س��لول نقش یک کـوفاکتور را

می��زان نی��از مصرف روزانـ��ه منیزیم در کـودکان  3-1س��اله

در اکسیداس��یون کربوهیدرات ها ایفا می کند .این عنصر در ترشح

 80میل��ی گـ��رم 4- 8 ،س��اله  130میل��ی گـرم 10-13 ،س��اله

انس��ولین و اتصال به سلول و فعالیت آن نقش مهمی دارد بنابراین

 240میل��یگ��رم 14-18،س��اله  410میل��یگرم ،زن��ان باردار و

در متابولیسم کلوگز بسیار مؤثر است.

شیرده  360میلی گرم و مردان بالغ  400میلی گرم می باشد.

کمبود منیزیم در افراد دیابتیک شایع است.

ای��ن عنصر از طری��ق گیرندههای موجود در روده کوچک جذب

کمب��ود منیزیم عامل مهمی در پوکی اس��تخوان اس��ت زیرا در

و مقادیر اضافی آن به وس��یله کلیه ها دفع می شود .بیشتر منیزیم

متابولیس��م و تنظیم هورمن های وابس��ته به آن نقش مهمی دارد.

در بافتها ذخیره میش��ود .کرامپ پاها ،درد یا بیحس��ی عضالت،

تحقیقات نش��ان می دهد ،مکم��ل های منیزیم م��ی توانند تراکم

اولی��ن عالئ��م کمبود منیزیم هس��تند .کم خوابی و س��ردرد های

استخوان را افزایش دهند.

میگرنی از دیگر عالیم ش��ایع کمبود منیزیم محس��وب می شوند.

منیزیم در تنظیم فش��ار خ��ون طبیعی نقش مهمی دارد .برخی

منیزی��م در واکنش های مهم بدن ،مانن��د هضم غذا ،تولید انرژی،

مطالعات ارتباط بین س��طوح باالی منیزی��م خون و کاهش خطر

عملک��رد عضالت ،ش��کل گیری اس��تخوان ها ،تولید س��لول های

ابتالی بیماری های قلبی را تأیید می کند.

* متخصص بیماری های کودکان ،استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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پرش های ریز در پلک چشم یا کرامپ های دردناک در عضالت،

منیزی��م در اضط��راب ه��ای عصب��ی و حض��ور آن در فضاهای

هنگام بیداری از خواب ش��بانه ،اغلب اولین عالمت کمبود منیزیم

سیناپس��ی بین س��لول های عصبی ضروری اس��ت و بدون مقادیر

است .منیزیم برای شل شدن و انقباض عضالنی مورد نیاز است.

کافی منیزیم ،س��لول های عصبی نمی توانند پی��ام ها را دریافت و

اسپاس��م های عضالنی ،تیک های عصبی و س��ندرم پای بی قرار

ارس��ال کنند .حساس��یت و تحریک پذیری آنها بی��ش از حد زیاد

ممکن اس��ت نش��اندهنده کمبود منیزیم بـاشد .ورزشکارانی کـه

می ش��ود .صداهای بیش از حد بلند ،نور خیلی روشن و حساسیت

زیاد عرق می کنند هنگام تمرین دچار کرامپ های عضالنی ناش��ی

ف��رد ،اغراق آمیز میش��ود .مکملهای منیزیم اثر تس��کیندهنده

از کمبود منیزیم می شوند.

زیادی روی دس��تگاه عصبی دارند و باعث آرامش می شوند کمبود

حدود  70درصد س��ردردهای تنشی ،گرفتگی عضالنی و میگرن

منیزیم باعث افسردگی و بی قراری می شود.

با کمبود منیزیم ارتباط دارند .تجویز منیزیم خوراکی ،مکمل های

اکسید منیزیم اثـر چشم گیری در پیشگیری سنگ هـای کلیوی

ح��اوی منیزیم و رژیم ه��ای حاوی مقادیر زیادی میوه ،س��بزی و

دارد .منیزیـ��م در واقـع مـانـع ایجـاد س��نگ هـای اگـزاالتی در

آجی��ل ،دارای مقادیر زیادی پتاس��یم و منیزیم هس��تند .منیزیم

کلیه ها می شود.

فرکانس سردردهای عصبی را کاهش می دهد.
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اقدامات عملی درتغذیه شیرخوار از پستان مادر

جنبه های عملی تغذیه با شیرمادر برای مادر و شیرخوار
دکتر خلیل فریور*

(قسمت دوم)

گفته میشود اشتغال مادر عاملی برای عدم شیردهی است ولی در

دوران پره ناتال:

مطالعاتی که صورت گرفته نشان داده شده است که مادران خانه دار

مؤثرتری��ن راه این اس��ت که مادر با پیش��رفت ب��ارداری ،برای

بیش��تر تغذیه مصنوعی و بطری را انتخاب کرده اند (در مطالعه ای

ش��یردهی آمادگی پیدا کند .والدین باید با استقرار بارداری نقشه

در ایران عکس این مطلب مش��اهده شده است) .در هرصورت باید

تغذیه فرزندشان را طراحی کنند.

برای ش��اغلین گفته شود هرچه بتوانند ش��یر بدهند ارزش دارد.

ب��ا درک حـرکات جنین ،مـادر می تواند برنـامه ریزی اش را بـا

باید با ش��هامت منافع ش��یردهی برای مادر و شیرخوار بیان شود.

او مرتبط کند .به اس��تثنای جـوامع سوفس��طایی ،والـدین بحث

والدی��ن حق دارن��د از داده های مربوط به منافع ش��یرمادر مطلع

تصمیم گیری را ش��روع نمی کنند و ظاهرا ً در  3ماهه دوم توس��ط

ش��وند و انتخاب آگاهانه داشته باشند .نباید نگران احساس تقصیر

متخصص زنان ،پزش��ک خانواده و ماما بح��ث برای تصمیم گیری

و قص��ور بود که مادر را در جریان منافع ش��یر مادر نگذاریم چون

انجام می ش��ود .واقعیت وجودی ش��یرخوار با مشاهده سونوگرافی

بع��دا ً خواهند گفت چرا پزشکش��ان منافع و برتری ش��یر مادر را

به س��رعت انجام می شود .در اولین بارداری انتخاب پزشک اطفال

نگفته است.

توصیه می ش��ود .آنها از متخصص اطفال نه تنها مطالب تغذیه ای

پاسخ به سواالت والدین درباره شیردهی و بیان توان مادر برای

را فرا می گیرند که در مورد پرورش کودک و س��واالت دیگر پاسخ

تولید کافی شیر توضیح داده شود.

خواهند ش��نید .اگر پزش��ک خانواده این وظیفه را عهده دار باشد

معاینه پستان فرصت خوبی برای بحث شیردهی است و چنانچه

به طور اتوماتیک این کار را خواهد کرد .مادران ،ش��یر خودشان را

آبنرمالیتی آناتومیک وجود دارد بحث ش��ود .پس��تان برای وجود

می دهند چون آن را برای فرزند بهترین می دانند.

توده یا کیست که ممکن است درمان بخواهد کنترل شود.

بس��یاری از مادران قب��ل از بارداری در مورد تغذیه ش��یرخوار

مقدار نس��ج و بافت پس��تان ارتباط به توان ش��یردهی ندارد ولی

تصمی��م می گیرن��د اما عده ای ک��ه بطری را انتخ��اب می کنند،

چربی بیش��تر می تواند غدد بیش��تری را در خ��ود جای دهد .در

می توان با بیان اهمیت ش��یر مادر به ش��یردهی تشویقشان کرد.

بارداری غدد شیری جایگزین چربی می شوند .از طرفی مادری که

نباید تغذیه پس��تانی را سخت جلوه داد و قوانین و مقررات دست

پستان کوچک دارد نباید مأیوس شود.

و پاگیر برای مادر وضع کرد که از ش��یردهی روگردان شود ،بلکه

بافت پس��تان برای قابلیت ارتجاع بررس��ی ش��ود .یک پس��تان

بای��د به م��ادر گفت از این فرصت عالی و ب��ی نظیر که برای مادر

غیراالستیک سفت اس��ت و پوست و پستان بهم چسبیده است و

و فرزندش پیش آمده اس��تفاده کند تا خ��ود و فرزندش از جهت

نمی توان آنها را از یکدیگر جدا کرد .پستان االستیک نرمتر است و

تغذیه با شیر مادر لذت ببرند.

پوست از بافت زیرخود جدا می باشد .پستان غیراالستیک مستعد

* متخصص کودکان
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احتقان اس��ت .برای پیش��گیری از احتقان ،انجام ماس��اژ در زمان

شاغل باشد و شیر بدهد .یا از خانه دور شود و شیر هم بدهد .اگر

بارداری و مراقبت از نزدیک بسیار مناسب است.

ب��رای مادری چنین نگرانی وجود دارد ،خانم های مش��ابه آنها که
درحال شیردهی هستند می توانند به مادر نگران آرامش دهند.

توجه به نوک و آرئول برای مشکالت نوک انجام می شود .مسائل

ش��اغل بودن مادر مانعی برای شیردهی نیست ولی ممکن است

مهم��ی چون تغییرات آناتومیک واض��ح و نوک فرورفته به راحتی

بر طول مدت شیردهی اثر بگذارد.

مش��خص می شود ولی مسائل کوچک تر کمتر مشخص می شوند.

 .3بسیاری از زنان از اینکه پستانشان درمعرض دید قرار گیرد

توان نوک پس��تان برای برجس��ته شدن بررسی می ش��ود .اگر با

شرمنده می شوند:

فشردن آرئول ،نوک پس��تان فرو رود ،نوک بسته یا معکوس لقب
می گیرد که به علت وجود بافت فیبرو می باشد .اما قابلیت ارتجاع

خجالت و اضطراب ناشی از در معرض دید قرارگرفتن پستان ها

نوک آن مهم است .اگر مادران سوالی دارند نباید ارجاع به کتب و

را می توان با لباس مناسب و مکان های مناسب که در جمع ایجاد

منابع ش��وند چون ارجاع برای مطالعه آن چنان کمک نمی کند اما

می شود برطرف کرد.

بحث آزاد و باز توس��ط متخصصان منجر به موفقیت می شود .اگر

آماده کردن پستان:

والدین فرصت بحث تماس زودرس مادر و شیرخوار ،شیردهی در

زم��ان بارداری ،زمان آموزش دادن و آگاهی به والدین در مورد

اتاق زایمان و مراقبت خانواده محور را نداشته باشند ،غالباً مأیوس

نقشی است که خواهند داشت که از آن جمله می توان به اهمیت

شده دچار اشتباه می شوند.

تغذیه پس��تانی اش��اره کرد .اکثر مادران بدون هیچگونه آمادگی

نگرانی مادران در مورد ش��یردهی بیشتر متوجه خود مادر است

درش��یردهی موفق هس��تند .اف��راد  fair skinnedبه خصوص

تا فرزند .ممکن است چنین مادرانی نسبت به مادری کردن بیشتر

موقرمزها ،کمتر دچار زخم نوک پستان می شوند .اگر مادری قب ً
ال

مشکل داشته باشند و لذا بایدبیشترحمایت شوند .برای این موارد

زخم نوک سینه داشته ،مراقبت بیشتری الزم دارد که در روزهای

انتخاب( *)doulaمی تواند مناسب باشد چون در فرهنگ مدرن،

اول شیرخوار را درست به پستان بگذارد .آماده کردن نوک پستان

والدی��ن را تنها رها م��ی کنیم .دوال در ب��ارداری ،زایمان و بعد از

در بارداری برای عده ای که حاضر نیس��تند پستانشان دستکاری

زایم��ان مادر را همراهی و کمک می کند .نتایج مطالعات حاکی از

ش��ود آنها را از ش��یردهی باز می دارد .استحمام طبق معمول باید

اثر مثبت ای��ن افراد بر مرحله درد زایمان ،زایمان و تجربه مادر و

انجام ش��ود ولی صابون را نباید به طور مستقیم روی نوک پستان

بهبود او و شیردهی داشته است.

قرار داد یا باید مصرف آنرا به حداقل رساند و بعد نوک آن را خوب

نگرانی مادران در بارداری غالباً شامل موارد زیر می شود:

آب کش��ید .مالیدن حوله به نوک اثری ندارد و توصیه نمی ش��ود

 .1اثر شیردهی بر شکل و قیافه مادر؟

مگر برای خش��ک کردن بعد از اس��تحمام .ترشح غدد مونتگمری

ش��کل و قیافه مادر تحت تأثیر ارث ،س��ن و بارداری اس��ت .اثر

برای محافظت و لوبریکه کردن اس��ت و نباید به وس��یله صابون و

بارداری و ش��یردهی موقت اس��ت .ممکن اس��ت خانمی که اص ً
ال

مواد شیمیایی برداشته شود ،چون برداشتن مـداوم چربی طبیعی

زایم��ان نکرده ،فرم پس��تانش را زودتر از مادرانی که چند ش��کم

نوک و آرئـول ،پوس��ت را مس��تعد تحریک می کند .مالیدن تنتور

زاییده اند از دس��ت بده��د .رژیم غذایی بد و نب��ودن exercise

بنژوان و الکل به نوک پستان آن را مستعد ایجاد شقاق می کند.

قیافه مرد و زن را خراب می کند.

آزاد بودن پس��تان و تماس��ی که نوک پس��تان با لباس گش��اد

 .2اثر شیردهی بر آزادی مادر؟

دارد مفیدتر اس��ت ولی خانم های امروزی با پوشیدن کرست های

آزادی م��ادر مهار نمی ش��ود و در دنیای امروزی ،مادر می تواند

محاف��ظ ،این تجربه را ندارند و ش��اید همی��ن موضوع علت ت ََرک

* دوال یعنی فردی که برای مادر ،مادری می کند.
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و مش��کالت زیاد نوک پستان باشد .درکش��ورهای اسکاندیناوی به

خجالت ،تعریق ،بثورات ،نشت شیر و یا ? conspicuousبودند.

مادران گفته می شود تا آنجا که ممکن است اجازه دهند در بارداری

ممکن اس��ت بعضی ازخانم ها از نوک س��از به��ره ببرند .نباید این

پستانش��ان در معرض هوا و نورخورشید باشد .کرستهای شیردهی

موارد مانع شیردهی شود.گرچه بحث در بارداری مناسب است اما

هم همین کار را می کنند ولی تحریک ش��دید و خش��ن و مصدوم

بهتراس��ت چنین ارزیابی به روزهای اول زایمان که ذهن مادر به

کننده به نوک سینه صدمه میرساند و توصیه نمیشود.

شیردهی متمرکز است منتقل شود.

gentle love making involving the breast is

برای تشخیص نوک فرو رفته می توان آرئول را بین انگشت شست

usually safe and most effective preparation.

و س��بابه فش��رد .نوک صاف یا طبیعی برجسته می شود ولی نوک

اس��تفاده از النولین (محلول در آب اس��ت و جلو تبخیر پوست

معکوس به داخل کشیده می شود .نوک تورفته واقعی نادر است.

را نمی گیرد) در بارداری فایده ای ندارد .زنان حس��اس به پشم نیز

تحریک نوک پستان برای شروع زایمان:

به النولین حس��اس خواهند بود .پماد  A+Dدر بارداری اثر ندارد

تمری��ن عمل��ی برای اصالح ن��وک فرو رفته ندرتاً مفید اس��ت

ول��ی برای درمان ش��قاق مفید اس��ت .در آب و ه��وای با رطوبت

و می تواند خطرناک باش��د .ش��یردوش یا دوش��یدن دس��تی در

متوس��ط تا زیاد پماد توصیه نمی ش��ود و ممکن اس��ت کار غدد

ب��ارداری برای تولی��د آغوز هم می تواند محرک ش��روع زایمان یا

مونتگمری را مختل کند .در هوای خیلی خش��ک استفاده از پماد

جدا شدن زودرس جفت شود .طی  3روز از تحریک نوک پستان،

( )sparinglyغالباً الزم اس��ت .دستکاری های دوران بارداری از

اتس��اع وافاس��مان دهانه زهدان آغاز می شود .با  7دقیقه تحریک،

جمله کش��یدن ن��وک ،غلطاندن نوک ،اس��تفاده از پماد و مالیدن

فعالیت رحم تش��دید می ش��ود .تحریک نوک پس��تان در  3ماهه

آغوز اثری در پیش��گیری از درد یا زخم نوک پس��تان ندارد .اگر

س��وم بارداری ،می تواند ش��روع کننده انقب��اض رحم و در عده ای

اندیکاسیونی برای درمان وجود دارد باید توسط پزشک توصیه شود.

موجب زایمان ش��ود .بدون ارزیابی متخص��ص زنان نباید این نوع

آماده کردن نوک پستان :

تحریک انجام شود .تمرین هوفمن وکشش آرئول می تواند به غدد

ن��وک صاف و فرورفته مانع ش��یردهی نیس��ت .درمان غیرفعال

مونتگمری صدمه برساند .با دوشیدن آغوز در بارداری ماستیت نیز

که به وس��یله نوک ساز( )shellبرای نوک فرورفته انجام می شود،

ایجاد می ش��ود .توصیه به مادر برای تمرینات نوک منجر به عدم

برای نوک صاف هم کاربرد دارد .اگر مادری تمایل به اس��تفاده از

شیردهی می شود.

آنرا دارد زمان آن در س��ه ماه س��وم بارداری است ولی قبل از آن

بعد از زایمان استفاده از شیردوش ضربانی سیالیستیک با فشار

باید م��ورد معاینه دقیق قرار گیرد و مناف��ع و مضرات آن برایش

کم می تواند نوک فرو رفته یا صاف را برجسته کند تا شیرخوار

توضیح داده ش��ود .پیگری در ویزیت بعد و قبل از زایمان نیز الزم

بتواند آن را بگیرد و اگـر پستان دوم نیز همین حـالت را دارد

است .تصور می رود %10زنان باردار نوک فررفته یا غیرقابل کشش

قبل از گذاشتن شیرخـوار به پستان دوم ،این عمل انجام و سپس

داش��ته باشند که تا حدی مشکل ش��یردهی خواهند داشت .قب ً
ال

شیرخوار به پستان گذاشته می شود .این عمل کافـی است و اگر

برای این ها نوک س��از( )shellو تمرین هوفمن توصیه می ش��د.

ادامـه این کار در خانه الزم است ،شیردوش دستی مناسب است

مطالعات نشان داد درمان نکردن اثر بهتری در بهبود دارد تا درمان

که آن هم برای چند روز کافی خواهد بود .یا از سرنگ معکوس

کردن .کش��ش نوک هم اثری ن��دارد .زنانی که در بارداری توصیه

با حجم 10یا 20سی سی استفاده می شود (براساس اندازه نوک).

درمانی گرفته اند ش��یر نداده اند و یا تا  6هفتگی شیردهی را کنار

قبل ازشیردهی و بوسیله این سرنگ نوک سینه به طور مـالیم

گذاش��ته اند .شکایت زنان از  shellعبارت بوده است از ناراحتی و

حـدود  1دقیقه توسط مـادرکشیده و نگه داشته و سپس تکرار
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میشود (مراقب باشید نوک پستان صدمه نبیند و موجب بروز درد

آن را برطرف و اطالعات غلط را اصالح کنید و اگر اقدامی را شروع

نشود) .قبل از هرشیردهی این کار باید تکرار شود .این اقدامات از

کرده مطلع شوید تا اگر مناسب بود آنرا کامل کنید.

خطر هرگز شیر ندادن جلوگیری می کند .البته حمایت فرد به فرد

 .4وقت��ی حرکت جنین حس ش��د ،والدین برای تصمیم گیری

توسط پرستار (پرسنل بیمارستان یا گروه حامی) الزم است چون

واقعی آمادگی بیش��تری دارند .توصیه کنی��د با متخصص اطفال

فرستادن و رها کردن مادر با یک وسیله پالستیکی منجر به عدم

مشاوره کنند.

شیردهی می شود .باید مادر آگاه شود که تغذیه پستانی باید با

(مادر باید در دوران بارداری در مورد اهمیت شیر مادر و منافع

گرفتن نسج پستان در ناحیه آرئول توسط نوزاد انجام شود و نه

تغذیه انحصاری در  6ماه اول عمر ش��یرخوار و ادامه ش��یردهی تا

فقط نوک پستان.

پایان 2س��الگی آگاه��ی کامل پیدا کند .ب��رای کودک و خودش،

جراحی نوک پستان:

اهمیت تماس پوس��ت با پوس��ت بالفاصله بعد از زایمان ،اهمیت

قب ً
ال نوک فرو رفته با مکیدن توسط کودکان بزرگ تر یا بالغین

خوب و درس��ت درآغوش گرفتن ش��یرخوار و درس��ت پستان به

که برای این کار آموزش دیده بودند اصالح می ش��د .اگر نوک فرو

دهان گذاشتن نوزاد را بداند و یاد بگیرد ،شیردهی براساس عالیم

رفته منجر به عفونت و انتش��ار به پس��تان و ماستیت شود ،بخیه

و درخواس��ت شیر و عالئم سیری شیرخوار را بیاموزد .اهمیت هم

 purse stringو کش��ش با بی حس��ی موضعی به طور سرپایی

اتاقی مادر و نوزاد ،مضرات اس��تفاده از بطری گول زنک ،خطرات

انجام می ش��ود .مجاری شیری این نوع پستان ها غیرطبیعی است

تغذیه مصنوعی و روش تش��خیص کافی بودن ش��یر را بداند و از

(لذا ممکن اس��ت این نوع پس��تان در تولید شیر نیز اشکال ایجاد

آموزش کافی برخوردار شود).

کند.کشش شدید نیز می تواند منجر به پاره شدن مجاری شود).
دوشیدن دستی قبل اززایمان:
عده ای دوشیدن قطراتی از آغوز را به طور روزانه و درهفته های
آخر بارداری توصیه می کنند .البته گفته می شود با متخصص زنان
و زایمان تماس بگیرند .دوش��یدن دستی یا با شیردوش می تواند
رح��م را تحریک کند .منفعتی هم ندارد و ش��یرخوار را از دریافت
س��لول های موجود در ش��یر م��ادر محروم می کن��د وگاه موجب
ماس��تیت می ش��ود و باالخره این که مضار این کار بیش از منافع
آن است.
خالصه:
 .1در 3ماه��ه اول ب��ارداری اولین معاینه را انجام دهید .اهمیت
شیر مادر و روش تغذیه شیرخوار را بگویید و اگر مشکل آناتومیک
اس��ت ،در صورتی که مداخه گر ش��یردهی در دسترس باشد ،راه
حل را در اختیار او بگذارید.
 .2در هر ویزیت بارداری ،اطالعاتی در مورد شیردهی داده شود.
 .3دانش مادر از شیردهی را جویا شوید و یاداشت کرده ،نواقص
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محدودیت های واکسیناسیون در کودکان مبتال به آلرژی غذایی
پروفسور محمد حسین سلطان زاده*

کنتم خیر امته اخرجت لی الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتومنون باهلل ،ال عمران 109
ش��ما بهترین امتی هس��تید که برای اصالح جان مردم بر انگیخته ش��ده اید ،تا مردم را به کارهای نیک تشویق کنید و از انجام کارهای
زشت باز دارید و به خدا ایمان بیاورید.
در تاریخ پزشکی پیشگیری از بیماری های تهدید کننده زندگی به وسیله واکسیناسیون کاری بزرگ و قابل مالحظه است.
در قرن دهم در مورد واکسیناس��یون ذکر می ش��ود که رازی دانش��مند ایرانی دلهره شدیدتری نس��بت به سرخک و آبله داشته است.
س��الیان دراز اس��ت که گفته می شود سرخک مشکل بزرگی است که هنوز هم این مشکل ادامه دارد .در حدود  10در صد از مبتالیان به
سرخک به عفونت گوش و  5درصد به پنومونی و کمتر از یک درصد به ادم مغزی یا کاهش شنوایی و کری مبتال می شوند.
از س��ال  1963واکسیناس��یون بر علیه این بیماری صورت می گیرد اما خوشبختانه امروزه سرخک درحال ریشه کن شدن است .بعضی
از پزشکان جوان اص ً
ال سرخک را ندیده اند .آبله نیز در سال  1977ریشه کن شده و فلج اطفال نیز درحال ریشه کن شدن است ولی سل
( )TBکه زمانی درحال ریشه کن شدن بود ،مجددا ً رو به افزایش گذاشته است.
درحال حاضر به طور روتین برعلیه حدود  16بیماری واکسیناسیون انجام می گیرد که این واکسن ها عبارتند از:
DPT- Polio- Hib- HAV- HBV- MMR- Rotavirus- Varicella- Pneumococcal- Meningoccocal- Influenza- (HPV)Human Papilomavirus in girls 11-12 yrs old.
ترکیب واکسن:
ترکیب جسم کامل میکرواورگانیسم کشته شده IPV :یا واکسن تزریقی فلج اطفال ،سیاه سرفه
ویروس یا باکتری زنده ضعیف شده :واکسن سرخک ،سرخجه ،اوریون و واکسن خوراکی فلج اطفال ()OPV
توکسویید تهیه شده از اگزوتوکسین باکتری :واکسن کزاز و دیفتری
جزئی از میکرواورگانیسم :واکسن آسلوالر  Acellularسیاه سرفه ،آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت )HBsAg) B
پلی س�اکارید کپس�ول باکتری :واکس��ن پنوموکوک ،مننگوکوک ،هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ  bو یا  DNAمیکرواورگانیس��م نوع
جدیدی از واکسن آنفلوآنزا
عوارض واکسن ها
ADVERSE EVENTS
تجویز هر واکس��نی ممکن اس��ت با ریس��ک یا عوارضی همراه باشد .شایع ترین راکسیون هـا عبارتند از :قـرمزی یـا درد ناحیه تزریق و
نشانه هـای غیراختصاصی ژنـرالیزه عبارتند از :بی حالی ،بی قراری و افزایش درجه حرارت بدن
* استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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کنتراایندیکیشن معمولی واکسن ها:
• در صورت وجود عفونت حاد ،واکسیناسیون را باید به تعویق انداخت .عفونتهـای خفیف بـدون تب مـانع انجام واکسیناسیون نمی باشند.
• واکسن های زنده نباید به طور روتین برای خانم های باردار تجویز شوند.
واکسن های زنده نباید در موارد زیر تجویز گردند:
• بیماران��ی ک��ه کورتیکوس��تیرویید ب��ا دوز باال مص��رف می کنند مث ً
�لا پردنیزولون  2میلی گ��رم پرکیلو بیش از ی��ک هفته ،درمان
با ایمونوساپرسیو ها شامل اشعه درمانی یا کموتراپی.
• بیمارانی که از بیماری های بدخیم رنج می برند مثل لنفوم ،لوسمی ،بیماری هوچکین یا سایر تومورهای سیستم رتیکولوآندوتلیال.
• بیم��اران ب��ا اختالالت مکانیس��مهای ایمنی ،برای مثال در هیپوگاماگلوبولینمی ،تجویز واکس��نهای زن��ده باید تا  3ماه بعد از قطع
استرویید و 6ماه بعد از قطع کموتراپی به تعویق افتند.
• بعضی از واکسن های زنده شامل مقدار کمی آنتی بیوتیک هستند مثل پنیسیلین ،نئوماسین و پلی میکسین .این گونه واکسنها نباید
برای افرادی که به پنی سیلین حساسیت دارند تجویز شود.
• واکسن های زنده ویروسی را نباید به کسانی که تزریق ایمونوگلوبولین داشته اند ،تا  3ماه بعد تجویز کرد.
• کسانی که HIVمثبت هستند ،نباید کاندید تزریق واکسن های زنده ویروسی شوند.
False contraindications to vaccination
در موارد زیر نباید واکسیناسیون به تعویق افتد :
• سابقه فامیلی هر نوع راکسیون متعاقب واکسیناسیون
• سابقه فامیلی تشنج
• بیماری شبه سیاه سرفه ،سرخک ،سرخجه یا اوریون
• نارسی()Prematurity
• شرایط استیبل نورولوژیکال مثل  CPو سندرم داون
• تماس با بیماری که از بیماری عفونی رنج می برد
• کودکی که مادرش حامله است
• سابقه زردی در موقع تولد
• وزن کم در کودکی که سالم است.
آنافیالکسی
مهم ترین و زودرس ترین راکس��یون واکسیناس��یون عبارت اس��ت از آنافیالکسی که ش��یوع آن  3-1مورد در میلیون بوده و افرادی که
واکسیناسیون انجام می دهند باید بتوانند تفاوت بین آنافیالکسی ،تشنج و  Faintingرا تشخیص افتراقی دهند.
آلرژی به تخم مرغ و جوجه که به هیپرسنسیتیویتی  IgEتعریف می شود ،نشانه های زیر را ایجاد می کند:
کهیر ،التهاب دهان و حلق ،اشکال در تنفس و هیپوتانسیون
آلرژی به جوجه مربوط به گوشت جوجه است.
آلرژی به تخم مرغ  Egg Allergyیکی از شایع ترین آلرژی های غذایی ( )Food Allergyاست با شیوع  3-1درصد در کودکان
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کمتر از  3سال
واکسن ها دارای کمی پروتئین تخم مرغ هستندکـه در بعضی از کـودکان حساس به تخم مـرغ ،عامل بروز راکسیون هیپرسنسیتیویتی
می شوند که با واکسن های مختلف متفاوت است.
واکس�ن تب زرد Yellow fever vaccineکه در جنین جوجه رش��د داده می ش��ود ممکن اس��ت علت بروز آلرژی به جوجه یا
تخم مرغ باش��د لذا نباید به طور روتین در افرادی که به تخم مرغ یا جوجه حساس��یت دارند تجویز ش��ود مگر اینکه با یک متخصص
آلرژی مش��اوره ش��ده باشد .در این افراد امکان انجام واکسیناس��یون بعد از ارزیابی دقیق ،تست های پوستی و  Graded challengeو
 Desensitizationممکن خواهد بود.
واکسن هاری(Rabies vaccine (RabAvert
این واکسن نیز روی جنین جوجه کشت داده می شود لذا احتیاط های الزم را باید در مصرف واکسن هاری به کاربرد .در واکسن هاری
نوع  ،Imovaxپروتئین تخم مرغ وجود ندارد و می توان آن را به کار برد.
سایر عوارض مـربوط بـه ایمونیزاسیون اختصاصـی شامل آنـافیالکسی بـه  Vaccine componentsیا  Stabilizing Agentsمی باشند.
MMR vaccine
نمونه این راکسیون ها عبارتند از :آنافیالکسی توکسویید کزاز ،آنافیالکسی ژالتین در MMR vaccine
آنافیالکسی بعد از واکسن سرخک نادر است.
در هردوگروه هیپرسنسیتیویتی به تخم مرغ در آنهایی که سابقه آلرژی به تخم مرغ داشته اند گزارش شده است.
هیپرسنس��یتیویتی به تخم مرغ ممکن اس��ت مربوط به س��ایر ترکیبات واکسن مثل نئومایس��ین باشد .به نظر می رسد مقدار پروتئین
تخم مرغ برای ایجاد آلرژی در  MMRناچیز باشد.
Rotavirus Vaccine
در آمریکا در س��ال  1998واکس��ن تتراواالن  Rostashieldخوراکی به کار برده می شد اما مشاهده کردند ریسک انواژیناسیون دارد
لذا در س��ال  1999مصرف آن متوقف گردید .در س��ال  2006واکسن تتراواالن دیگری به نام ( )Rotateq RV5تهیه شد که در  3دوز
خوراکی توصیه می گردید.
در سال  2008واکسن خوراکی دیگری به نام ( )Rotarix RV1تهیه و توصیه شد در  2دوز تجویز شود .در هیچ یک از این  2واکسن
عارضه انواژیناس��یون مشاهده نگردید .واکس��ن خوراکی روتاتک در  6-4-2ماهگی و واکسن خوراکی روتاریکس در  4-2ماهگی توصیه
شده است .در نوزادان نارس هم توصیه شده است.
Thimersol a Mercury-containing preservative
Thimerosalشامل مس محافظ است که سابقاً جهت پیشگیری از آلودگی با عفونت های باکتریال و قـارچی به کار برده می شد.
 Thimersolرا به عنوان محافظ در واکسن های  DTaP ، HBV & Hibنیز به کار می بردند.
انجمن پزش��کان کودکان آمریکا به خاطر مس��مومیت های بالقوه و هیجان های ایجاد ش��ده ناشی از تیمرسول ،واکسن های جدیدی را
که فاقد  Thimersolهستند توصیه نموده است.
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Summary of guidelines of egg or chicken allergic individuals
•Individuals should be asked about allergy to egg prior to vaccination with :
•Influenza vaccine
•Yellow fever vaccine
•Rabies vaccine RabAvert
•Individuals should be asked about allergy to chicken prior to vaccination with yellow fever
vaccine
•Prior egg ingestion should not be a prerequisite for immunization with egg- containing vaccine
•Atopic diseases are not a contraindication to immunization with egg- containing vaccine
•Egg allergy is not a contraindication to immunization with MMR
•People with these allergies may be immunized in the routine manner without prior testing
•Influenza vaccines that are prepared from viruses grown in embryonated eggs
• should not be given to egg– allergic individuals unless the risk of the disease outweighs the small
risk of a systemic hypersensitivity reaction
• Referral to an allergy specialist is recommended
• As vaccination might be possible after careful evaluation:
• Skin testing and graded challenge or desensitization
• Yellow fever vaccines should not be given to egg or chicken allergic individuals
• Unless the risk of the disease outweighs the small risk of a systemic hyper sensitivity reaction
• Referral to an allergy specialist is recommended
• Vaccination possible after skin testing & graded challenge or desensitization
• When no alternative vaccines are available for egg allergic individuals post-exposure vaccination
with RabAvert should be performed in facilities where treatment for anaphylaxis is available
• For pre- exposure vaccination when no alternative vaccine is available
• Referral to an allergy specialist is recommended as vaccination might be possible after:
careful evaluation
• Skin testing
• Graded challenge or desensitization
•Re-immunization with MMR– Yellow fever- Influenza or Rabies vaccine is contraindicared in an
individual with a previous anaphylactic reaction to that vaccine
• Referral to an allergy specialist is recommended to find out which component of the vaccine was
responsible for the allergic reaction
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اطالعیه ها
ریاست محترم انجمن علمی تخصصی
سالم علیکم
احتراماً با عنایت به اینکه پلمپ دفاتر ملی س��ال  91و نیز دریافت کد اقتصادی از ش��روط اصلی اس��تفاده از تسهیالت مالیاتی سال 90
شاغالن حرف پزشکی می باشد و با توجه به اینکه پیرو مذاکرات به عمل آمده از طرف این معاونت با سازمان امور مالیاتی کشور ،مهلت
پلمپ دفاتر مالی سال 91شاغالن حرف پزشکی و نیز دریافت کد اقتصادی از طریق سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ
 91/9/15تمدید شده است .لذا مستدعی است مراتب را به اطالع کلیه همکاران ذیربط برسانید .بدیهی است در صورت عدم پلمپ دفاتر
یا عدم دریافت کد اقتصادی ،همکاران محترم امکان استفاده از تسهیالت مالیاتی مندرج در تفاهم نامه سال  90را نخواهند داشت.
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لیست کنفرانس های علمی ماهیانه انجمن پزشکان کودکان ایران در سال 1391
تاریخ

موضوع میز گرد

 3اردیبهشت

رینیت و سینوزیت آلرژیک
کاربرد نوروژنتیک در تشخیص و درمان بیماری های عصبی کودکان

 7خرداد

بیماری های شایع کلیوی در کودکان

 4تیر

تعطیل به علت ماه مبارک رمضان

مرداد
 5شهریور

مشکالت روانپزشکی کودکان
بیماری های روماتولوژیک اطفال

 2مهر

اختالالت شایع ارتوپدی در کودکان

 7آبان

مشکالت گوش و حلق و بینی

 3دی

ایمونولوژی

 1بهمن

مشکالت شایع دندانپزشکی اطفال

 6اسفند

گردهمایی علمی ماهیانه انجمن پزش��کان کودکان ایران در روزهای یکش��نبه طبق برنامه فوق در س��الن کنفرانس بیمارستان مرکز طبی
کودکان رأس ساعت  11صبح برگزار می شود .الزم به ذکر است جلسات فوق دارای امتیاز بازآموزی می باشد.
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برنامه سمینارها و همایش های داخلی در پاییز 1391

اولین سمینار تازه های الکتروتراپی ایران

معاونت بهداشت ،درمان و توانبخشی هالل
 13-14مهر ماه
احمر

بیست و چهارمین همایش بین المللی بیماری های کودکان

 20-24مهر ماه بیمارستان مرکز طبی کودکان

سومین کنگره بین المللی شکاف کام و لب

 22-15مهر ماه اصفهان ،بیمارستان امام حسین

بیستمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

 24-28مهر ماه برج میالد ،مرکز همایش های میالد

همایش ملی اورژانس های جراحی

 26-28مهر ماه دانشگاه علوم پزشکی بابل

اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی AIDS/HIV
هشتمین همایش ساالنه انجمن عفونی اطفال

 1-4آبان ماه

سالن اجتماعات سازمان مرکز دانشگاه علوم
پزشکی تهران

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه
 17-19آبان ماه
شهید بهشتی

نهمین کنگره تغذیه و آلرژی غذایی در کودکان

 4-6بهمن ماه

انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

اولین همایش سرطان و پیشگیری

 7-8بهمن ماه

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

تشخیص و درمان صرع در کودکان

 26بهمن ماه

سالن کنفرانس مرکز طبی کودکان

دومین همایش بین المللی ایمونولوژی ،آسم و آلرژی

 1-3اسفند ماه

بیمارستان امام خمینی ،تاالر امام

سومین کنگره عناصر کمیاب ایران

دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،مرکز تحقیقات
 9-10اسفند ماه
بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک
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لیست همایش های بین المللی
عنوان کنگره
9th Annual Pediatric Clinical Trials Conference

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

24-26 April ,2013

Philadelphia, Pennsylvania,
UnitedStates

22nd Annual PPAG Meeting and 2013 Pediatric
Pharmacy Conference

1-5 May ,2013

The 10th Annual Pediatric Emergency Medicine
Update & APLS/PEMP Workshops

10-11 May ,2013

Vancouver, British
Columbia, Canada

2013 Society for Pediatric Radiology Annual
Meeting & Postgraduate Course

14-18 May ,2013

San Antonio, Texas,
United States

20-24 May ,2013

Birmingham, United
Kingdom

31st Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Infectious Diseases

28 May – 1 June,
2013

Milan,Italy

ISN World Congress of Nephrology 2013

31 May – 4 June
2013

Hong Kong

24th Annual Meeting of the European Society of
Paediatric and Neonatal Intensive Care

12-15 June ,2013

Rotterdam, Netherlands

MedicReS International CME Conference on
“Good Clinical Research”

14-15 June ,2013

Istanbul, Turkey

AAP CME Practical Pediatric Course Breckenridge

21-23 June ,2013

Breckenridge, Colorado,
United States

15th Annual Paediatric Dermatology Course

The 27th congress of the International Pediatrics
Association

24-29 August 2013

Indianapolis, Indiana,
United States

melborne Australia

12th Asian Oceanian Congress on Child
Neurology

14-18 September
2013

Riyadh, Saudi Arabia

The European Academy of Paediatrics Educational Congress & Mastercourse

19-22 September
2013

Lyon, France
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تسلیت
استاد محترم جناب آقای دکتر مرتضی لسانی
درگذش��ت برادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده ارجمندتان تس��لیت عرض نموده ،ش��ادی روح آن مرحوم و بقای عمر بازماندگان را
از خداوند متعال خواستاریم.
استاد محترم جناب آقای دکتر محمد علی رئیسی
درگذش��ت وال��ده ارجمندت��ان را ب��ه جنابعالی و خانواده محترمتان تس��لیت عرض نم��وده ،علو درجات را از خداون��د متعال برای آن
مرحومه خواستاریم.
استاد محترم جناب آقای دکتر مرتضی مشایخی
خبر تأثرانگیز درگذش��ت فرزند گرامیتان ما را نیز متأثر س��اخت .ما را در غم خود ش��ریک بدانید .از خداوند متعال برای شما و همسر
گرامیتان سالمتی و صبر جمیل خواستاریم.
استاد محترم سرکار خانم دکتر نسرین خسروی
درگذشت ناگهانی همسر گرامیتان را به جنابعالی تسلیت عرض نموده ،شادی روح آن مرحوم را از خداوند متعال خواستاریم.
استاد محترم جناب آقای دکتر رضا معظمی
درگذش��ت همس��ر ارجمندت��ان را ب��ه جنابعالی و خانواده محترمتان تس��لیت عرض نم��وده ،علو درجات را از خداون��د منان برای آن
مرحومه خواستاریم.

« انجمن پزشکان کودکان ایران»
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فرم ثبت نام اعضای انجمن پزشکان کودکان ایران
نام :

نام پدر :

نام خانوادگی :
Name:

شماره شناسنامه:
کد ملی :

Last Name:

شماره نظام پزشکی :

تاریخ تولد:

فارغ التحصیل دانشکده پزشکی :

سال اخذ دکترا :

متخصص رشته :

محل تولد :
دانشگاه :

سال اخذ تخصص :
آزاد :

نوع کار :

دولتی :

نام موسسه مربوطه:

رتبه دانشگاهی:

آدرس مطب:

تلفن :

آدرس محل کار :

تلفن :

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

تلفن :
تلفن همراه:
محل مهر و امضاء
تاریخ :

مدارک مورد نیاز:

 2-1قطعه عکس ( 3 × 4برای اعضای جدید)

 -2فتوکپی (آخرین مدرک تخصصی ،شناسنامه ،کارت نظام پزشکی) از هر کدام  1برگ (برای اعضای جدید)
 -3تکمیل فرم ثبت نام ،نام و نام خانوادگی به التین نیز نوشته شود( .خوانا)
 -4لطفاً آدرس کامل را مرقوم فرمایید.

 -5پرداخت حق عضویت به مبلغ  100000ریال به حساب جاری شماره  123545982بانک تجارت ،شعبه بزرگمهر (کد  .)026مدارک فوق

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

تهران :خیابان ولیعصر ،خیابان بزرگمهر ،تقاطع فلسطین ،شماره  ،20کد پستی 1416934896
IRANIAN SOCIETY OF PEDIATRICS
No: 20,Bozorgmehr Street, Valiasr avenue, Tehran, Iran Zip code: 1416934896
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