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پیام ریاست
بسمه تعالی

همكاران گرامي
هيات مديره انجمن از عزيزاني كه از اقصا نقاط كشــور عزيز ما ايران براي شــركت در كنگره ساليانه انجمن و سي و ششمين بزرگداشت
استاد دكتر محمد قريب به تهران تشريف آوردند تشكر مي كند و از حضور پرشور شما در انتخابات سپاسگزاري مي نمايد .وجود گرامي شما
دوســتان در محفل صميمي ما تالش ما را براي رســيدن به اهداف انجمن بيشتر نمود .منتخبين شما در اولين فرصت براي بهره مندي از
راهنمایي هاي شما بزرگواران ميزبان روساي انجمن هاي فوق تخصصي كودكان بود و نيز ضمن دعوت از روساي شعبه هاي اين انجمن در
شهرستان ها در جلسه هم انديشي از راهنمایی های اين گراميان هم استفاده كردند.
اينــك در ادامــه راه براي اعتالي علمي انجمن و ارتقاي ســامت كــودكان عزيزمان آماده انجام وظايف خويش و مثل هميشــه منتظر
مشــاركت و همراهي بيشــتر شما فرهيختگان هستيم .چاپ خبرنامه و مجله انگليسي انجمن اظهار لطف و محبت بيشتر شما را مي طلبد
و پشتيباني ما را تضمين مي نمايد .با آرزوي تندرستي و سرافرازي براي همه شما بزرگواران توفيقات بيشتر شما را در خدمت به كودكان
معصوم از خداوند سبحان مسئلت مي نمايم.

دكتر غالمرضا خاتمي
رئيس انجمن پزشكان كودكان ايران

4

خبــرنـامـه /سـال دوازدهم /شـماره چهل و دوم/تابستان1394

جلسه علمي ماهيانه انجمن پزشكان كودكان ايران در مرداد 1394
پیگیری نوزادان نارس پس از ترخیص از NICU
دكتر حسين فخرايي ،1دكتر فاطمه مهتا بصیر ،1دکتر آرش بردبار

1

نوزادان نارس بیشــترین بیماران بســتری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان را تشکیل میدهند .همانگونه که مراقبت از نوزادان پرخطر
قبل از ترخیص از بیمارستان بسیار بحرانی می باشد ،پس از ترخیص نیز نیاز به پیگیری مستمر و ویژه ای خواهند داشت .
پیگیری نوزادان نارس پس از ترخیص از بیمارستان شامل موارد زیر می باشد:
پیگیری نوزاد از لحاظ رشد و تکامل
اختالالت رشد و تکامل یکی از مسایل مهم مربوط به نوزادان نارس می باشد .نارسی ،بستری طوالنی مدت در  NICUو شرایط نامناسب
اوایل زندگی در این بیماران پر خطر میتواند عاملی جهت مشکالت فوق باشد .بررسی رشد نوزادان نارس به خصوص در هفتههای اول پس
از ترخیص از بیمارستان با فواصل کوتاهتر و دفعات بیشتر( ابتدا به صورت هفتگی و سپس هر  2تا  3هفته یک مرتبه ) بسیار ضروری بوده و
منحنی های رشد مخصوص نوزادان نارس ،شامل منحنی های وزن ،قد و دور سر و مقایسه با معیارهای استاندارد جهت بررسی این بیماران
از لحاظ رشد جسمانی حائز اهمیت می باشد و در صورت وجود اختالالت رشدی اقدامات مقتضی جهت رفع مشکالت تغذیه ای از اهمیت
ویژهای برخوردار است .همچنین بررسی از لحاظ تکامل عصبی نیز براساس جداول و معیارهای موجود مطابق با میزان نارسی قابل انجام بوده
و درصورت وجود اختالالت تکامل عصبی شروع اقدامات توانبخشی ضروری می باشد.
تغذیه نوزاد نارس پس از ترخیص از بیمارستان
با توجه به این که بهترین منبع غذایی برای تمام نوزادان حتی نارس ها شــیر مادرخود نوزاد می باشــد ،تالش های مراقبین نوزادان نارس
جهت ترغیب مادران به دوشــیدن شــیر حتی درصورت قطع موقتی تغذیه نوزاد ،در فاصله کوتاهی پس از تولد شــروع شده و همین امر
موجب موفقیت بیشــتر مادران در شــیردهی انحصاری در زمان ترخیص نوزاد از بیمارســتان می گردد .در نوزادان بسیار نارس و کم وزن
(وزن تولد کمتر از  1100گرم) جهت غنیسازی شیر مادر و پیشگیری از استئوپنی نارسی اضافه کردن غنیکننده های شیر مادر(فورتی فایر)
به شــیر دوشــیده مادر توصیه می شــود .درصورت عدم دسترسی به شــیر مادر و یا کم بودن مقدار آن جهت شــیردهی کافی ،استفاده
از شیر خشک مخصوص نوزادان نارس توصیه می گردد.
استفاده از مکمل های تغذیه ای
مصرف ویتامین د با مقدار حداقل  110واحد روزانه جهت پیشگیری از کمبود ویتامینی از روزهای اول تولد ضروری می باشد .در نوزادان نارس
که به میزان کافی تغذیه خوراکی می شــوند ،به دلیل بروز ســریعترآنمی فیزیولوژیک و نارســی و نیاز بیشــتر این نوزادان به آهن نســبت به
نوزادان ترم شروع مکمل آهن از هفته  20عمر مناسب می باشد .استفاده از سایر مواد همچون اسید فولیک ،ویتامین ای و روی نیز می تواند در
بهبود رشد نوزادان نارس تاثیر مطلوبی داشته باشد.

 .1فوق تخصص نوزادان ،مرکز تحقیقات نوزادان بیمارستان مفید
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واکسیناسیون
واکسیناســیون نوزادان نارس با دوز و فواصل مشابه با نوزادان ترم تزریق می شود .البته به علت ممنوعیت استفاده از واکسن های ویروسی
درهنگام بستری در بیمارستان ،تجویز این نوع واکسن (قطره فلج اطفال) تا زمان ترخیص نوزاد به تاخیر می افتد.
بررسی شنوایی
نوزادان نارس بســتری در  NICUبه دالیل مختلف در معرض خطر کاهش شــنوایی حســی عصبی هستند .به این علت بررسی شنوایی
در این گروه از بیماران پر خطر توصیه شــده اســت ،البته عالوه بر غربالگری اولیه شنوایی در روزهای اولیه عمر و ترجیحاً قبل از ترخیص
از بیمارســتان ،انجام تست شــنوایی  ABRدر ماه های اول عمر(ترجیحا قبل از  3ماه اول) نیز ضروری می باشد .بدیهی است درصورت
تشخیص و تایید کاهش شنوایی انجام اقدامات مقتضی همچون استفاده از سمعک جهت پیشگیری از مشکالت گفتاری ضروری است.
رتینوپاتی نارسی
رتینوپاتی نارســی یکی از مســایل بحرانی نوزادان نارس بوده که ناشــی از عدم تکامل عروق شبکیه و دخالت یکسری از ریسک فاکتورها
همچون مصرف اکســیژن ،عفونت ها ،اســتفاده از بعضی از داروها و هیپوکسی و  ..رخ می دهد .سن غربالگری نوزادان نارس بر حسب سن
بارداری نوزاد متفاوت بوده و زودترین زمان مناسب جهت معاینه چشم  4هفته پس از تولد بوده اما در نوزادان با سن حاملگی خیلی پایین
در زمان رســیدن به ســن پس از لقاح ( ســن داخل رحمی  +ســن پس از تولد  ) 30هفته توصیه میگردد .البته تکرار معاینات براساس
توصیه های چشم پزشکی تا زمان تکامل کامل شبکیه ضروری می باشد .بدیهی است که انجام مداخالت جراحی لیزر می تواند از اختالالت
بینایی ناشی از این عارضه بکاهد.
سونوگرافی مغز
بــا توجه به احتمال باالی خونریزی مغزی در نوزادان نارس انجام ســونوگرافی مغزی جهت تشــخیص این بیمــاری و عوارضی همچون
هیدروسفالی بعد از خونریزی ضروری می باشد .عارضه دیگری که نوزادان نارس را تهدید می کند لوکوماالسی پری ونتریکوالر می باشد
که ممکن است در اولین سونوگرافی های انجام شده بارز نبوده اما در پیگیریهای بعدی و سونوگرافیهای تاخیری که در سنین دو هفتگی
و یا یک ماهگی انجام می شود ،تشخیص داده شود.
استئوپنی نارسی
تولــد زودرس و عــدم دریافت امالح معدنی کافی در ســه ماهه ســوم بارداری از یک طــرف و عدم دریافت مکمل هــای معدنی کافی
پس از تولد ،نوزادان نارس را در معرض بیماری استئوپنی نارسی قرار می دهد .استفاده از فسفر تزریقی در تغذیه وریدی و غنی کننده های
شــیر مادر(فورتی فایر) و یا مصرف شــیر خشــک های مخصوص نوزادان نارس می تواند از این بیماری پیشگیری کند .اندازه گیری فسفر
و آلکالن فسفاتاز و گرافی مچ دست می تواند در تشخیص این بیماری مفید باشد.
بررسی از لحاظ هیپرتانسیون
نوزادان نارس بســتری در  NICUکه کاتتر نافی داشــته اند در معرض خطر هیپرتانسیون می باشند و به این علت کنترل فشار خون در
مراجعات سرپایی در این نوزادان توصیه شده است.
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بررسی از لحاظ نفروکلسینوز
با توجه به اینکه مصرف داروهایی همچون فوروسماید،کلسیم و محدودیت مایعات در نوزادان نارس بستری میتواند باعث بروز نفروکلسینوز
در بیماران فوق گردد ،در برنامه پیگیری نوزادان نارس انجام سونوگرافی کلیه توصیه شده است.
کاردرمانی و توانبخشی
نــوزادان نــارس با ســابقه بســتری طوالنــی در  NICUدر معــرض خطر بــروز اسپاستیســیتی و ســایر اختالالت حرکتی ناشــی
ازحوادث هیپوکســیک ایسکمیک مغزی می باشند .تشخیص هر چه ســریع تر نوزادان مبتال جهت انجام اقدامات کاردرمانی و فیزیوتراپی
می تواند از پیشرفت مشکالت فوق پیشگیری نماید.
غربالگری
بــا توجه بــه نارس بودن محور هیپوتاالمــوس هیپوفیز تیروئید در نوزادان پرمچور ،اولین آزمایشــات غربالگری در تشــخیص کم کاری
تیروئیــدی اولیه کارآمد نبوده ،به این علت تکرار تســت غربالگری تیروئید در هفته های 4 ،2و  6زندگی جهت تشــخیص انواع تاخیری
بیماری ضروری می باشد .غربالگری از لحاظ سایر بیماری های متابولیکی ارثی مشابه نوزادان ترم انجام می گیرد.
سونوگرافی لگن
با توجه به شــیوع باالی دیس پالزی تکاملی لگن در نوزادان نارس انجام ســونوگرافی لگن در کلیه نوزادان نارس ترخیص شده ازNICU
پس از هفته دوم عمر توصیه می شود.
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جلسه علمي ماهيانه انجمن پزشكان كودكان ايران در شهريور 1394
تفسيرCBC
دكتر حسن ابوالقاسمي ،1دكتر محمد تقي ارزانيان ،1دكتر ثمين علوي

1

بارها براي همه ما پيش آمده كه برگه آزمايشي را در مجلس مهماني به ما نشان مي دهند و انتظار دارند با توجه به آن بيمار را درمان كنيم
صرف نظر از اين كه اين اشتباه همانند خيلي ديگر از اشتباهات ريشه فرهنگي دارد اما به لحاظ اخالق پزشكي درمان بيمار بدون گرفتن
شرح حال و معاينه پزشكي كار پسنديده اي نيست و ممكن است به ضرر بيمار تمام شود .مثال ذيل گوياى اين موضوع است كه يك بار
براي بنده اتفاق افتاد .برگه آزمايش  CBCمربوط به دختر چهارده ساله ای است كه در حياط بيمارستان به شما نشان مي دهند و از شما
مي خواهند نسخه مربوطه را بنويسيد.
WBC:12000 RDW: 19

MCH: 23

MCV: 71

RBC: 3600000

Hb:10gr/dl

در تفســيرآزمايش فوق با توجه به اين نكته مهم كه مربوط به يك دختر و در ســن رشــد مي باشد و از طرف ديگر بيمار آنمي هيپوكروم
ميكروســيتر و RDWباال و  RBCپايين دارد ،محتمل ترين امكان اين اســت كه بيمار دچار فقر آهن است و طبق روال معمول براى او
آهن تجويز مي كنيم .در صورتى كه چنانچه بيمار فوق را معاينه كنيم متوجه دو نكته مي شويم .ابتدا اين كه اسكلراي بيمار ايكتريك است
دوم اينكه طحال بيمار بزرگ است .وقتي طحال بزرگ و زردى و رنگ پريدگى داريم بايد به فكر آنمى هموليتيك باشيم.
وقتي آزمايشــات تكميلى براي اين بيمار درخواســت شد ،بيلي روبين توتال سه و نيم با بيليروبين مستقيم يك ميلي گرم بر دسي ليتر و
فريتين وى  ٥٠٠ميلى گرم بر دســى ليتر بود .طبيعى اســت وقتي با يك آنمي هيپوكروم ميكروسيتر مواجه هستیم که فريتين نرمال يا
باال دارد و بيلي روبين غير مستقيم دارد بايد قدم بعدى انجام الكتروفورز هموگلوبين باشد .الكتروفورز هموگلوبين بيمار به شرح ذيل است.
Hb A2: 4 % HbF: 49 % Hb A: 47 %
كه با توجه به وجود هموگلوبين  Fباال و ايكتر و طحال بزرگ منطبق با تاالسمى اينترمديا مي باشد .البته اگر مجددا ً به  CBC diffبيمار
توجه كنيم و الم خون محيطى بيمار را مالحظه كنيم عالوه برآنيزوپويكيلوسيتوزيس شديد وجود  NRBC = 2 %جلب توجه ميكند كه
به نفع بيمارى تاالسمى اينتر مديا يا ماژور است و معموالً در آنمي فقر آهن و تاالسمى مينور ديده نميشود .نكته آموزنده در مورد اين بيمار
اين اســت كه اگر به اشــتباه با ديدن برگه آزمايش و بدون معاينه بيمار تشخيص فقر آهن مي داديم براي او آهن تجويز مي كرديم كه در
حقيقت براي او يك نوع ســم مهلك تجويز كرده بوديم ،چرا كه او هم اكنون از افزايش بار آهن رنج مي برد .بيماران مبتال به تاالســمى
اينتر مديا به علت هماتوپويز غير موثر و در نتيجه كاهش  hepsidinدر روده دچار افزايش جذب آهن از دستگاه گوارش مي شوند و لذا
يكى از عوارض شايع در اين بيماران افزايش بار آهن در بدن است كه مي تواند موجب صدمه به قلب،كبد ،پانكراس و غدد داخلى شده و
فونكسيون آن ها را مختل نمايد .نكته دوم اين است كه اگر  CBCرا با قصد چك بيمار انجام مي دهيد مطمئن باشيد بيمار دچار بيماري
حاد تنفسي يا عفونى نباشد زيرا تمام اندكس ها در چنين شرايطى تحت تاثير قرار مي گيرد همان طور كه اگر از خانمي در دوران پريود
 .1فوق تخصص خون و سرطان كودكان

9

خبــرنـامـه /سـال دوازدهم /شـماره چهل و دوم/تابستان1394

آزمايش ادرار بگيريم ممكن است به اشتباه فكر كنيم دچار هماچورى است ،عفونت حاد مي تواند به طور موقت باعث كاهش هموگلوبين
شــود .دزهيدراتاسيون در اثر اســهال مي تواند به طور كاذب هموگلوبين و هماتوكريت را باالتر نشان دهد .فريتين تست حساسي است و
هر گونه التهابى در بدن مي تواند آن را افزايش دهد بنابراين ممكن است در شرايط عفونت ،فريتين به طور كاذب باال باشد.
نكته ســوم در تفســير  CBCاطالع داشــتن و يا توجه به مقادير نرمال در دو جنس و سنين مختلف اســت .وقتي نوزاد متولد مي شود
هموگلوبين بين چهارده گرم تا بيســت و دو گرم است ،همچنين هماتوكريت نوزاد چهل و هشت تا شصت و نه درصد است .طبيعى است
به چنين هماتوكريتي در ســنين باالتر پلي سيتمي گفته مي شــودWBC .بين نه هزار تا سي و چهار هزار با ارجحيت پلي مورفونوكلئر و
با انواع رده هاى جوان كه وجود آنها در ســنين باالتر غير طبيعى تفســير مي شود ،همراه اســت .با سپرى شدن هفته اول زندگى تعداد
گلبول هاي ســفيد كاهش يافته و رده هاي جوان مثل  ، NRBCميلوســيت و متاميلوســيت از خون محيطي پاك مي شــوند اما تعداد
گلبول هاي ســفيد در كودكان هميشــه باالتر از بالغين اســت MCV .بين  ٩٥تا ١٢١و  MCHبين ٣١تا ٣٧مي باشد كه براي هرسن
ديگرى ممكن اســت غير طبيعى تلقى شــود ،اما به ســرعت كاهش يافته و متوســط آن در كودكان همواره كمتر از بزرگســاالن است.
اگر بخواهيم به ذهن بسپاريم پايين ترين حد قابل قبول  MCVدركودكان براي يك سالگي ،٧١براي دو سالگي  ٧٢و به همين ترتيب
باالتــر مي رود .هموگلوبين بيمار در روند بروز آنمي فيزيولوژيك دچار افت مي شــود تا در ســن هشــت تــا دوازده هفتگي به اوج آنمي
فيزيولوژيك مي رسد .لذا در سن دو تا سه ماهگي حداقل هموگلوبين  9گرم براي بچه هاي ترم و يك تا دو گرم كمتر در نوزادان پره ترم
قابل قبول اســت .پالكت در تمام دوران حيات از دوره نوزادي تا بلوغ بين صد و پنجاه هزار تا چهارصد و پنجاه هزار اســت .بعضى از منابع
معتقدند كه پالكت باالي صد هزار در نوزادان بايد طبيعى تفسير شود.
 MCHCاندكس خوني است كه در بعضي از انواع آنمي هاي هموليتيك به خصوص اسفروسيتوز ارثي باال مي رود و مي تواند در تشخيص
اوليه كمك كند .بايد يادمان باشد هيچ تستي به اندازه  CBCنمي تواند ما را به امراض داخلي بدن راهنمايي كند.
 CBCمي تواند عالوه بركم خوني هاي تغذيه اى و ارثى در بســيارى از بيمارى هاى عفونى ،غدد و متابوليســم و نارســايى دســتگاه ها
مثل كليه راهنماي پزشــك باشــد ،اما بايد كامل بوده و در موارد لزوم  ESRو رتيكولوسيت همراه آن انجام شود .براى تفسير آنمي ابتدا
بايد بدانيم با يك  isolated anemiaروبرو هســتيم ،يا آنمي همراه ترومبوســيتوپنى ،لكوسيتوز و يا لكوپني مي باشد .وقتى فقط آنمي
وجود دارد كم خونى هاى ساده ترى مثل تاالسمى مينور و يا كم خونى فقر آهن بيشتر مطرح هستند ،اما در گرفتاري هاى مغز استخوان
مثل لوســمى و يا آنمي اپالستيك رده هاى ديگر نيز غير طبيعى مي باشــند .رتيكولوسيت براي تشخيص يك آنمي هيپوپروليفراتيو مثل
كم خونى هاى تغذيه اى يا درگيرى مغز اســتخوان از يك آنمي هيپرپروليفراتيو مثل آنمي هاى هموليتيك كمك كننده اســت .پس انجام
تست رتيكولوسيت به همراه  CBCدر تشخيص افتراقى بيماري ها از ضروريات است .از آنجايي كه هميشه از مغز استخوان انتظار پاسخ
مناســب و افزايش فعاليت در مقابل آنميها ميرود ،رتيكولوســيت بايد اصالح شــود به عبارتى بايد در عدد حاصل از تقسيم هماتوكريت
بيمار بخش بر هماتوكريت طبيعى براى آن ســن و ســال ضرب شود .مثال اگر رتيكولوســيت بيمارى  ٪٣بود در صورتي كه هماتوكريت
وي  ٪٢٤باشد ،آن گاه رتيكولوسيت اصالح شده  ٪٢است.
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آنمي هاى كودكان به سه دسته تقسيم مي شود
آنمي هيپوكروم ميكروسيتر مانند فقر آهن ،تاالسمي ،مسموميت با سرب ،آنمى سيدروپالستيك وگاهى بيمارى هاى مزمن.
آنمي ماكروســيتيك مانند آنميهاى مگالوبالســتيك (كمبود ويتامين  B12وكمبود اســيد فوليك) ،آنمي هموليتيك ،آنمي اپالستيك،
هيپوتيروييدى ،بيمارى هاى كبدى و آنمي ميلوديسپالستيك
نرموكروم ميكروسيتر شامل اكثر بيمارى هاى خونى ،سرطان ها ،عفونت ها ،نارسايي كليه ،بيمارى هاى كالژن واسكوالر و خيلى از بيماريهاى مزمن
در گروه اول تشــخيص افتراقى تاالســمى مينور از آنمي فقر آهن بسيار مهم است .تاالسمى مينور يا هتروزيگوت تاالسمى يك نوع آنمي
هيپوكروم ميكروسيتر است كه معموالً با  RBCباالى  ٥٠٠٠٠٠٠همراه است لذا  MCVبخش بر RBCكمتر از  ١٢است.
درحالى كه تعداد  RBCدر بيماران مبتال به فقر آهن متناسب با هموگلوبين پايين است .لذا اين اندكس باالى  ١٢مي باشد .اين فرمول
اكثر مواقع در تاالسمى مينور بتا صدق ميكند وگاهى در تاالسمى مينور آلفا نيز صحيح است .يكى از تشخيص هاى افتراقى رايج با فقر آهن
تاالسمى مينورآلفاست .در اين نوع تاالسمى برخالف تاالسمى بتا  MCVبه صورت خفيف تا متوسط پايين است و اكثرا ً باالى ٧٠است.
بنابراين  RBCنيز اكثر موارد باال نيست .براى تشخيص تاالسمىآلفا بايد تاالسمى مينور بتا را با الكترفورزهموگلوبين رد كرد.
 Hb A2در تاالسمى مينور نوع بتا باالى  %3/5است .در حالى كه  Hb A2در تاالسمي نوع آلفا پايين است و فريتين iron ،و TIBC
در اينجا بر خالف فقر آهن نرمال است .گاهى دادن يك ماه آهن با دوز درمانى به صورت  trialبراى تشخيص كمك كننده است .در موارد
مشكوك انجام  CBCبراى والدين و ديدن  CBCمشابه در يكى از آنها مي تواند مويد تشخيص باشد .البته تشخيص قطعى با مطالعات
مولكولى و تعيين موتاسيون و حذف آلفا انجام مي شود ،اما معموالً مورد نياز نيست.
معرفىcase
كودك هشت ساله با شكايت رنگ پريدگى مراجعه كرده است .وضع تغذيه خوب است .از يك ماه پيش روى آهن خوراكى روزى يك قرص
مي باشد .قد و وزن صدك پنجاه و غير از رنگ پريدگى در معاينه نكته خاصى ندارد .آزمايشات وى بدين شرح است:
Hb :11gram/dl Hct: 33% RBC: 4700000 MCV: 72 MCH: 24 RDW:14 WBC: 6500 Platelet: 340000
چه اقدامى در مرحله بعدى انجام مي دهيد؟
با توجه به اين كه با يك آنمي هيپوكروم ميكروســيتر روبرو هســتيم كه هيچ ريسك فاكتورى براى وجود فقر آهن ندارد و كودك نيز در
ســن فقر آهن نيســت الزم است بررسى كامل قبل از درمان انجام شــود .گروه هاى پر خطر براى فقر آهن عبارتند از :شير خواران نارس،
نوجوانان در سن بلوغ ،افراد دچار سوء تغذيه يا دچار سوء جذب ،مبتاليان به دفع خون مزمن ،خانم ها در سن بارورى وگياه خواران.
در بررسى مجدد  CBCفرق چندانى با آزمایش قبلى ندارد .فريتين بيمار  ٣٥نانوگرم بر دسى

ليتر HbA :97/5 % . HbA2 :2 % HbF: 0/5 %

اقدام بعدى شما در اين مرحله چيست؟
تا اين جا مشــخص شــده كه بيمار دچار فقر آهن وتاالســمي مينور نوع بتا نيست .بنابراين محتمل ترين تشــخيص در اين مرحله آلفا
تاالسمى مينور است .براى تاييد تشخيص آزمايش CBCو الكتروفورزيس از والدين انجام مي دهيم.
 CBCمادر بدين شرح استHb: 8.8 Hct: 28 RBC: 4000000 MCV: 66 :

الكتروفورزيس مادر عبارت است ازMCH:22 HbA: 96 % HbA2 : 3 % Hb F: 1 % :
 CBCپدر به شرح ذيل استHb:13g Hct: 40 RBC: 5300000 MCV: 77 :
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الكتروفورزيس بيمار عبارت است ازA2: 2% Hb F: 1% MCH : 24 :

همان طور كه مالحظه مي شود مادر مبتال به فقر آهن است و بايد تحت درمان قرار گيرد .پدر نيز مبتال به تاالسمى مينور آلفا می باشد.
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جلسه مشترک انجمن پزشکان کودکان با اعضای هیات مدیره انجمن های
فوق تخصصی کودکان
نشست مشترک انجمن پزشکان کودکان ایران با اعضای هیات مدیره انجمن های فوق تخصصی هماتولوژی و انکولوژی ،نوزادان ،اعصاب،
روانپزشکی ،قلب ،گوارش ،دندانپزشکی و انجمن خواب ایران در تاریخ  94/5/26برگزار گردید.
جلسه با سخنان جناب آقای دکتر خاتمی با خیر مقدم و تشکر از مشارکت مدعوین آغاز گردید و ایشان با بیان این که انجمن پزشکان کودکان
متعلق به همه رشته ها می باشد و با کمک و همکاری گروه های فوق تخصصی می تواند فعالتر باشد ،درخواست همکاری بیشتر گروه های
فوق تخصصی به ویژه در زمینه ارتقای مجله انگلیسی را مطرح کردند.
در ادامه نظرات مختلفی برای ارتقای این همکاری توسط مدعوین ارائه شد که به طور خالصه عبارتند از:
اطالع رسانی کنفرانس ها و اخبار انجمن باید به طور مستمر و با تالش بیشتر در سایت انجمن های فوق تخصصی انجام گردد و Website
انجمن باید فعالتر باشد.
برای فعال شدن کنفرانس های ماهیانه انجمن می توان از عناوینی استفاده کرد که چند رشته فوق تخصصی را درگیر کند و کنفرانس ها
به صورت پانل مطرح شود.
استفاده از شبکه های اجتماعی و تله کنفرانس در اطالع رسانی و حل مشکالت متخصصین
دبیر انجمن روانپزشکی کودکان نیاز به افزایش مهارت و باال بردن توانمندی متخصصین اطفال در زمینه تشخیص مسائل روحی کودکان
را مطرح کردند و آمادگی آن انجمن را در جهت گذاشتن  Workshopهای مختلف اعالم نمودند.
عضو انجمن پزشکی قانونی با ذکر افزایش شکایات و قصور پزشکی و مسایل کودک آزاری اعالم همکاری در جهت ارائه مباحث قانونی
در کنگره ها را مطرح کردند.
عضو انجمن خواب ایران درخواســت مشارکت بیشتر با انجمن پزشــکان کودکان را داشتند و اعالم آمادگی برای ارائه مشکالت خواب
کودکان را مطرح نمودند.
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Personalized Medicine

دكتر منصور بهرامي

1

It is far more important to know what person the disease has than what disease the person has.
تعریف از نظر  : European Unionفراهم کردن و ارایه درمان صحیح به بیمار هماهنگ با دوز صحیح و در زمان مناسب
,

تعریف از نظر  : President s Council of advisors on Science and Technologyآماده کردن و متناسب نمودن برنامه درمانی
با تمام خصوصیات بیمار (مانند لباسی که باید از همه نظر متناسب با تن شخص باشد)
تعریف از نظر  : (NIH) National Institute of Healthنوعی از درمان اســت که با درنظر گرفتن اطالعات ژنتیک ،پروتئین ها و
محیط زندگی شخص برای پیشگیری ،تشخیص و درمان بیماری های او استفاده می شود.
پزشکانی که در امر درمان اشتغال دارند به طور مکرر با تفاوت هایی که یک بیماری خاص در افراد مختلف ایجاد می کند برخورد داشته اند
و همیشه ترجیح می دهند شخصاً بیمار را معاینه نموده و تصمیم درمانی را بگیرند که حتی در این شرایط هم عدم موفقیت کم نیست.

 .1متخصص كودكان ،عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
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شکل شماره 1
)After personalized medicine(from genotype to phenotype

or

or

or

or

Genotype

OOO O O
phenotype

OOO O O
100 mg

10 mg

100 mg

طب سنتی  :تک دوز برای همه

500 mg

طب بیمار محور  :با توجه به اطالعات ژنتیکی دوز مناسب و صحیح انتخاب شده است.

در شکل شماره  1نشان داده شده که اگر یک قرص  250میلی گرمی به  10نفر تجویز گردد ،هر کدام با خصوصیات خاص خود آن را متابولیزه
می نمایند که عموما با هم متفاوت هستند .و شکل شماره  2درصد عدم موفقیت درمانی را در  9بیماری شایع به شکل تعجب آوری نشان می دهد.

شکل شماره 2

Percentage of patients for whom drugs are ineffective
38%

Depression

40%

Asthma

40%

Cardiac
Arrythmias

43%

Diabetes

48%

Migraine

50%

Arthritis

52%

Osteoporosis

70%

Alzheimer,s

75%

Cancer

)Source of data: Spear, B.B.,Heath-Chiozzi, M., & Huff,J. (2001
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چرا عکس العمل مردم نسبت به داروها متفاوت است؟
تفاوت های ژنتیکی افراد موجب عکس العمل متفاوت نسبت به یک دارو می شود  .این تفاوت ها از سه طریق زیر انجام می شود:

از طریق موتاسیون
Single nucleotide Polymorphism
Copy Number Polymorphism
سیستم ارایه خدمات سالمت در هر بیمارستان باید حداقل از خصوصیات زیر برخوردار باشد:
بیمار محور
مطمئن
به وقت
موثر
برای رسیدن به شرط اول (بیمار محور) که موضوع این مقاله است باید از پیشرفت های علم ژنتیک در زمینه تشخیص و درمان بیماری ها
اســتفاده گردد .تســت های ژنتیکی در شــرایط امروز قادرند بیش از  2000بیماری را به دقت و به آســانی و سریع تشخیص دهند مثل
فنیل کتیون اوری ،دوشن ،موسکوالر دیستروفی ،سرطان های کولون و پستان.
امتیازات انجام تست های ژنتیکی عبارتند از:
بسیاری از خصوصیات مولکولی شخص را نشان می دهند.
نوع بیماری و انواع خاصی از  Subtypeرا که وجود داشته باشد مشخص می کند.
ضریب خطر ابتال به بیماری ها را تعیین می نماید.
نحوه درمان را با بیشترین میزان تاثیر نشان می دهد.
نقش تست های ژنتیکی در پیاده کردن برنامه ( P. Mپزشکی شخص محور)
به کمک تست های ژنتیکی پزشکان قادر خواهند بود:
بهترین ( Lifestyleشیوه زندگی) را به شخص مورد نظر ارائه دهند.
نحوه پیشگیری از بیماری ها را توضیح دهند.
درمان صحیح و تنظیم شده برای هر شخص را در نظر بگیرند.
نحوه پیگیری های آینده را مشخص نمایند.
با توضیحات فوق مشخص خواهد شد که ( P.Mپزشکی شخص محور) محدود به کارهای درمانی و کلینیکی نیست.
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اپی ژنتیک چیست؟
اگر  DNAحاوی دستورالعمل های اجرایی برای بدن است ،اپی ژنوم دستورالعمل های مشخص شده ای درحاشیه نوشته های اصلی است و
به بدن دستور می دهد که کدامیک از فرامین  DNAرا بخواند و نیز چگونه بخواند .این مارکرهای شیمیایی قادرند که به سلول های بدن
چگونگی تغییر فرمانهای  DNAرا بیاموزند (مانند ســلولهای خونی و اســتخوانی) .این اپی ژنوم میتواند ژن را خاموش یا روشن نماید
که درنتیجه می تواند حساسیت ما را به برخی از بیماری ها مثل کانسر یا آلزایمر تغییر دهد و از آن مهم تر چگونگی تغذیه ،عوامل محیطی
و عادات می توانند در عملکرد اپی ژنوم اثر بگذارند.
اگر علم ثابت کرده که نحوه زندگی ما بر عملکرد ژن های ما موثراســت آن گاه می توان نتیجه گرفت که  Lifestyleزندگی ما می تواند
در سالمت و بیماری ها مانند سرمایه ژنتیک ما موثر باشد .با همین اطالعات است که امروزه انسان قادر است در پیشگیری از بسیاری از
بیماری ها به طور موثر دخالت کند و موضوع چاقی که یکی از معضالت بهداشــتی دنیا اســت یکی از موضوعات بسیار مهم تحقیقاتی در
البراتوارهای ژنتیک است.
موضوع مهم دیگر این که  P. Mهم اکنون به طور یقین و مفید در درمان برخی از انواع سرطان ها مورد استفاده قرار گرفته است.
محققین ژنتیک مدعی هستند که اگر برنامه شیمی درمانی که برای مبتالیان به برخی از سرطان ها استفاده می کنند با اطالعات ژنتیکی
آنها تطبیق داده نشود چه بسا کموتراپی ها بی نتیجه خواهند بود.
هم اکنون پزشکان در درمان تومورهای کولورکتال و سرطان های پستان می توانند از تست های ژنتیکی بهره فراوان ببرند.
Gene activation and silencing are done through Epigenetics
Gene
expression

TF

Gene

No
gene
expression

Transcription
factor

Promoter region

TF

Methyl-binding
protein

CH3

Two mice with same genetics but a
gene responsible for body mass is
silenced by changing diet

Gene activation and silencing

خالصه و نتیجه
پزشکی که سال ها در دنیا در خدمت مردم است ،محدودیت های خاص خود را دارد .بیماران مبتال به یک بیماری خاص عکس العمل های
متفاوتی با درمان های مشابه دارند .ژنتیک می تواند نقش بسیار بارزی در انتخاب صحیح درمان ها داشته باشد.
با اطالع از ژنوم بیماران می توان به طور موثر در پیشگیری از بیماری ها ،درمان صحیح در ایام بیماری و پیگیری های بعدی اقدام نمود.
به امید روزی که پزشکان قادر باشند با به کارگیری اصول پزشکی شخص محور ( )P.Mخدمات موثرتری به مردم ارایه نمایند.

18

خبــرنـامـه /سـال دوازدهم /شـماره چهل و دوم/تابستان1394

كودك آزاري عاطفي
دكتر محمد كاظميان

1

کودک آزاری مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از « آسیب یا تهدید سالمت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی
کودک که توســط والدین یا افرادی که نســبت به او مســئولیت نگهداری یا مراقبت دارند ،ایجاد گردیده باشد » .کودک آزاری عاطفی یا
 Emotionalرا نمــی توان به صورت کامال مســتقل از انــواع دیگر کودک آزاری مورد توجه قرار داد زیرا بــا وقوع هر یک از دیگر انواع
کودک آزاری مانند جسمی ،جنسی و غفلت ،احتمال بروز هم زمان این نوع  abuseنیز کامال محتمل می باشد.
در صــورت ارزیابی مســتقل کودک آزاری عاطفــی ،می توان در یک جمله این تعریف را در نظر گرفت « آســیب روانی و عاطفی کودک
با بی توجهی به نیازهای عاطفی و هیجانی او از طریق مهرورزی ناکافی یا بیش از حد ،سوء رفتارهای غیراخالقی و ناسازگارانه با روحیات
کودک در حضور وی ،سوء مصرف مواد مخدر و الکل و  ،.....ایجاد محدودیت های نامتناسب با شخصیت کودک و » ....
تقسیم بندی کودک آزاری عاطفی
رفتارهای غافالنه یا نادیده انگارانه نسبت به نیازهای کودک و عدم پاسخ مناسب به عواطف و احساسات وی.
رفتارهای تخریبی شخصیت کودک یا تحقیر ،اتهام ،محکومیت و تهدید وی.
رفتارهای کالمی تهاجمی با بی احترامی به وی و یا رد ایده ها و نظرات کودک.
رفتارهای فساد انگیز یا رفتارهای جنسی والدین در مقابل کودک و یا نمایان کردن تصاویر پورنو و یا آموزش های جنسی بی پرده به کودک.
رفتارهای طرد کننده از نظر فیزیکی یا کالمی و عدم ارائه فرصت به کودک برای مشارکت در تصمیم گیری های فامیلی و حبس کردن وی.
رفتارهایی با فشار مضاعف و خارج از توان شخصیتی و عاطفی کودک به ویژه در بحران ها و مشکالت فامیل ،قیاس مداوم وی با همساالن
و همتایان وی ،درخواست فعالیت از کودک در شرایطی که خارج از توان وی می باشد.
در توصیف علل وقوع کودک آزاری و بدرفتاری از سوی والدین و سرپرستان کودک عوامل متعددی مورد توجه می باشند که از آن جمله
فقر ،سطح سواد و تحصیل پایین ،سوء مصرف مواد مخدر ،وجود اختالالت روانی ،سابقه کودک آزاری در والدین ،الگوبرداری و تقلید غلط
از رفتار دیگران ،وجود معلولیت های جسمی یا ذهنی در کودک و  ....را می توان مورد اشاره قرار داد.
هر چند مطالعات و پژوهش های انجام شده در کشور بسیار محدود و پراکنده می باشد ولی نتایج زیر می تواند به عنوان اطالعات اولیه در
خصوص شیوع کودک آزاری عاطفی ،زمینه و دلیل مهمی برای لزوم تحقیقات بیشتر در این موضوع محسوب گردد .کودک آزاری عاطفی
در اکثر مطالعات یک چهارم کل انواع کودک آزاری را به خود اختصاص می دهد و چون در اکثر موارد وقوع کودک آزاری فیزیکی (جسمی)
با نشانه ها و عالیم بارز مورد بررسی قرار می گیرد ،این نوع کودک آزاری کمتر مورد توجه بوده است.کودکان در سنین باالتر از  14سال

 .1متخصص پزشكي قانوني ،مدرس دانشگاه و معاون درمان بيمارستان ابن سينا
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از آزار عاطفی بیشتری متأثر گردیده اند زیرا کودکان در این سن از درک بهتری نسبت به واکنش های احساسی و عاطفی دیگران برخوردار
می باشــند درحالي كه انواع ديگر آزارها در ســنين پايين تر اعمال مي گردد .از نظر جنسیتی نیز در اکثر مطالعات دختران از آزار عاطفی
بیشــتری نســبت به پسران آسیب دیده اند .با توجه به اهمیت بیشتر روابط عاطفی حاکم بر خانواده در مقایسه با ارتباطات خارج از خانه،
بیشترین آزارهای عاطفی از سوی خانواده گزارش گردید ،و بدین لحاظ پسران بیشتر از سوی پدر و دختران بیشتر از سوی مادر در معرض
آزار عاطفی قرار داشــته اند .در مطالعه ای که از ســوی سازمان بهزیستی در سال  77منتشر گردید ،از بین تماسهای مشاوره %75 ،انواع
آزارهای عاطفی روانی ،شــامل ترســاندن ،داد و فریاد و دعوا کردن ،بیرون کردن از منزل ،تهدید به دوســت نداشتن کودک ،بی توجهی
بــه تنهایــی طوالنی کــودک ،محروم کــردن از تفریح و بازی ،تحقیــر و توهین به کودک در مقابــل دیگران و  ....را مطــرح نموده اند.
بروز اســترس ها و مشــکالت برای فرد یا خانواده که «مهارت حل مســئله یا مشــکل» را برای مقابله با موقعیت بحرانی ندارند و یا از
حمایت های اجتماعی الزم برخوردار نمی باشــند ،احتمال بروز کودک آزاری به ویژه از نوع عاطفی را چند برابر خواهد کرد .کودک آزاری
تنها منحصر به طبقات فرودست اجتماعی و اقتصادی نمی باشد و طبقات مرفه نیز عاری از آزار کودکان نمی باشند اما شدت استرس های
وارده بر طبقات فقیر ،احتمال وقوع آزار عاطفی کودکان را چند برابر می نماید.
کودک در خانواده آزارگر در تعارض شــدید بین دلبســتگی و وابســتگی به افراد خانواده و حتی فرد یا افــراد آزاردهنده قرار دارد و این
تعارضات آســیب های جدی به رشــد روانی و عاطفی او وارد می آورند ،این آســیب ها به صورت کوتاه مدت و دراز مدت خود را نمایان
می نمایند .رشــد اجتماعی کودک مهمترین جنبه ای اســت که در پرتو روابط مختل آســیب می بیند و این خشونت های عاطفی ،خود
زمینه ای اســت برای رشــد و گســترش رفتارهای اجتماعی ناســازگارانه و درک پایین از موقعیت های بین فردی و در نتیجه کاهش
پذیرش از ســوی هم ســن و ساالن و دوســتان نوجوان در آینده ،که نتیجه آن اشــکال در برقراری روابط و دوست یابی ،بروز مشکالت
تحصیلی و بروز رفتارهای پرخاشــگرانه و ضد اجتماعی خواهد بود .کودکان آزار دیده در برقراری دلبستگی های مطلوب ناتوانند و فقدان
همدردی نســبت به دیگران و عدم شــکل گیری وجدان قوی ،در آنها بارز می باشــد ،عزت نفس پایین ،افت مهارت های کالمی ،حرکتی
و ادراکی ،افســردگی و خودکشــی ،رفتارهای پرخاشــگرانه و  ....از مهمترین شــاخص های کودک آزار دیده در ایام جوانی و بلوغ خواهد
بود .آزار عاطفی به تنهایی به دلیل آن که تا مدت ها عالیم بیرونی واضحی ندارد ،پنهان ترین و مخرب ترین نوع آزار شــناخته می شــود.
خدشه دار شدن شخصیت و احساس عدم لیاقت و شایستگی در کودک نشانه های تخریبی آزار عاطفی در آینده وی خواهند بود.
قانــون آیین دادرســی مدنی در ماده  1172خــود ،ضمن ارائه یک تعریف جامع از کودک آزاری ،جایگاه سیســتم قضایی برای مداخله و
محافظت از کودک آزار دیده را مطرح می نماید ،این ماده اشعار می دارد هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط پدر یا مادری که طفل تحت
حضانت اوســت ،سالمت جســمانی یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد ،محکمه می تواند به تقاضای خویشان طفل یا به تقاضای
قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی ،هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند ،اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخالقی هر یک از والدین است:
اعتیاد زیان آور به الکل ،مواد مخدر و قمار
اشتهار به فساد اخالق و فحشا
ابتال به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

20

خبــرنـامـه /سـال دوازدهم /شـماره چهل و دوم/تابستان1394

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخالقی مانند فساد و فحشا ،تکدی گری و قاچاق
تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
همانگونــه کــه مالحظه می گردد کلیه مصادیق فوق الذکــر هریک به تنهایی می تواند عامل مهمی برای بــروز یک آزار عاطفی روانی در
کودک قلمداد گردند که ســامت و تربیت اخالقی طفل را در معرض خطر قرار خواهد داد .ســازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان بازوی
کارشناســی قوه قضائیه می تواند با در اختیار داشــتن نیروهای تخصصی کارآمد در تشخیص و تأیید موارد فوق  ،نقش حمایتی خود را از
این کودکان ایفا نماید .در آذر ماه سال  1381با تصویب « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان » در مجلس شورای اسالمی و ارائه تعریف
جامع و مصادیق کودک آزاری در  9ماده ،تعریف اقدامات مجرمانه و تعیین مجازات های الزم ،گام بســيار مهمی در راســتای پیشــگیری
کیفری از کودک آزاری نیز برداشــته شــد .در این میان انتظار می رود متخصصان گروه های پزشــکی ،معلمــان ،مربیان و حقوقدانان با
توجه بیشــتر و جدی تر به مقوله کودک آزاری و باالخص آزار عاطفی ،با در نظر گرفتن عوارض و آســیب های جدی در آینده شخصیتی
کــودک ،جهت برخورد با این مقوله برای پیشــگیری و درمان كودكان آزارديده و مجازات مجرمان ( والدین و سرپرســتان آزارگر) اقدام
الزم را انجام دهند .با در نظر گرفتن توصیه های اخالقی و دینی عمیق ،توجه و تعمق در این آموزه ها می تواند دســتورالعمل پیشــگیری
مناسبی از بروز رفتارهای آزاردهنده در میان خانواده ها قرار دهد .پیامبر گرامی اسالم(ص) می فرمایند « :اکرمو اوالدکم واحسنو آدابکم»
« به فرزندان خود احترام کنید و با آداب و روش پســندیده با آنها معاشــرت کنید » .این کالم می تواند نقش رفتاری والدین و خانواده را
در پیشــگیری از بــروز آزارهای عاطفی مورد تأکید قراردهد .حضرت علی (ع) مــی فرمایند « :حتی قهر با کودک نباید به طول انجامد» .
این کالم خود آموزه ای مناسب برای کنترل یک آزار عاطفی است که می تواند با عوارض و آسیب های جدی برای کودک همراه گردد.
همواره به عنوان یک کارشــناس معتقدیم تشــخیص کودک آزاری به ویژه از نوع عاطفی ،یک امر گروهی اســت و باید از اظهارنظر صریح
پرهیــز نمــود زیرا یک تشــخیص و اظهارنظر غلط ،خود میتواند با ایجاد مشــکالت اجتماعی و خانوادگی جــدی برای والدین و کودک
همراه گردد .البته باز هم معتقد هستیم ،زمانی می توانیم کودک آزاری را تشخیص دهیم که همواره به فکر آن باشیم.
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سابقه مصرف آنتي بيوتيك و Juvenile Idiopathic Arthritis
Pediatrics Volume 136, number 2, August 2015
دکتر شهرزاد ریاضی

1

شــواهد اخير نشــان مي دهد كــه مصرف آنتي بيوتيــك در كودكي با اختالل در ميكروبيــوم و بيماري هاي خود ايمنــي ارتباط دارد.
لذا در مطالعه اي مصرف آنتي بيوتيك در كودكي با بروز  JIAبررسی شده است.
در این مطالعه گذشــته نگر تمام پرونده های کودکانی که در انگلســتان اولین بار با تشــخیص  JIAمراجعه کرده بودند را بررسی نموده
و آنها را با گروه کنترل یکسان شده از نظر سن و جنس و سابقه مصرف آنتی بیوتیک مقایسه کردند .به ازای هر بیمار  10 ، JIAکودک
برای کنترل انتخاب شدند .افراد مبتال به  ،IBDنقص ایمنی یا بیماری های روماتیسمی دیگر از مطالعه حذف شدند.
پرونده های بررســی شــده مربوط به اطفال  1-15ســال که در ســال های  1994تا  2013به  550مرکز درمانی در تمام انگلســتان
مراجعه کرده بودند ،می باشــد .مجموعاً  454457کودک بررســی شــدند که میان آنها  152بیمار  JIAیافت شد که به ازای این تعداد
بیمار 1520 ،کنترل نیز از همین جمعیت انتخاب گردید.
نتایج نشان می دهد که هرنوع استفاده از آنتی بیوتیک ریسک ابتال به  JIAرا  2/1برابر می کند و این ارتباط با افزایش دوز و مدت دریافت
آنتی بیوتیک قویتر می شــود به خصوص اگر آنتی بیوتیک ظرف یک ســال آخر دریافت شده باشد .در مقابل داروهای غیر آنتی باکتریال
مانند داروهای ضد قارچ و ضد ویروس چنین ارتباطی نداشــتند .همچنین مشــاهده گردید که  URIدرمان شده با آنتی بیوتیک بیش از
 URIدرمان نشده با آنتی بیوتیک با  JIAارتباط دارد.

 .1متخصص كودكان ،بيمارستان مركزي نفت
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انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر

بیانیه مشترک
انجمن های علمی آسم و آلرژی ایران  ،گوارش و کبد کودکان ،
ترویج تغذیه با شیرمادر و پزشکان کودکان ایران
در مورد آلرژی غذایی شیرخوارانی که با شیرمادر تغذیه می شوند
مقدمه

(آبان ماه )1393

امروزه آلرژی غذایی همانند ســایر آلرژی ها به یک مشــکل درحال رشد بهداشــتی درمانی تبدیل شده است  .آلرژی غذایی عبارت است
از یک واکنش ناخواســته ایمونولوژیک و اختصاصی نســبت به ماده غذایی خاص که در اثر تکرار اســتفاده از آن ماده تجدید می شــود،
شــیوع رو به افزایش و برخی تظاهرات آلرژی غذایی مانند مشــاهده رگه های خون در مدفوع و تظاهرات پوستی شیرخوار و کودک سبب
نگرانی پزشــکان و خانواده ها و در نهایت منجر به افراط و تفریط در تشــخیص ،آزمایش های درخواســتی و اقدامات درمانی شده است.
تجویز رژیم های غذایی محدود کننده و سخت برای کودکان و خانواده ها و تحمیل هزینه های مادی ،روحی و روانی قابل توجه برایشان
باعث بر هم خوردن آرامش و کیفیت زندگی ایشان و حتی بروز اختالالت رشد و نمو کودک می شود.
بیانیه زیر به منظور گامی در جهت روشنگری و کمک به مدیریت بهتر مشکل آلرژی غذایی کودکان از جانب انجمن های علمی آسم و آلرژی
ایران ،گوارش و کبد کودکان ،ترویج تغذیه با شیرمادر و پزشکان کودکان ایران ،تهیه و تنظیم شده است .
تشخیص درست آلرژی غذایی بسیار مهم است لذا هر ضایعه پوستی ،بی قراری یا استفراغ شیرخوار را نباید به حساب آلرژی غذایی گذاشت.
استفراغ و برگشت شیر در سنین زیر سه ماه بسیار شایع و غالباً طبیعی است و اگر وزن گرفتن شیرخوار مناسب باشد نیازی به مداخالت
تشخیصی (سونوگرافی) و درمانی ندارد ولی اگر استفراغ ها مکرر و موجب بی قراری ،عالیم تنفسی و اختالل در وزن گیری شیرخوار شود،
پزشک فوق تخصص گوارش کودکان در مورد بررسی و راهنمایی های الزم ،تصمیم گیری خواهد نمود.
تشــخیص پروکتوکولیــت آلرژیــک براســاس شــرح حال و یافتــه های بالینی اســت و نیــازی به انجام تســت های تشــخیصی
آزمایشگاهی مانند  Rast testو تست های پوستی ندارد.
اگر خون در مدفوع شیرخوار ،اندک و حتی اگر مکرر هم باشد ولی سایر جنبه های شرح حال و بالینی نرمال است ،آن را نادیده بگیرید و صبر کنید.
درصورت افزایش رگه خون در مدفوع شیرخوار ،ابتدا فقط مصرف شیرگاو را حداقل به مدت دو هفته از رژیم غذایی مادر حذف کنید.
اگر پس از این مدت بهبود حاصل نشد ،سایر فرآورده های شیرگاو را نیز حداقل به مدت دو هفته قطع کنید .مادر را به شیردادن تشویق
و بر تامین نیازهای غذایی مادر اعم از انرژی ،کلســیم و غیره که به دلیل قطع لبنیات گاوی از آن ها محروم می شــود ،تاکید نمایید ولی
توصیه کنید اگر به شیر شتر ،بز یا گوسفند دسترسی دارد از آن ها استفاده نماید.
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اگر پس از چهار هفته فوق در وضع شیرخوار بهبود حاصل شد ،رعایت رژیم غذایی مادر باید تا  9ماهگی شیرخوار ادامه پیدا کند.
پس از اینکه شیرخوار به  9ماهگی رسید در صورت نداشتن مشکل ،مادر می تواند به تدریج ،اول از فرآورده های لبنی گاو مث ً
ال ماست
حدود یک قاشــق غذاخوری اســتفاده کند ،اگر نشانه ای در شیرخوار مشاهده نشد ،به تدریج مقدار آن را افزایش دهد تا پس از یک هفته
به یک لیوان ماست برسد و سپس مصرف شیرگاو را از مقدار  15میلی لیتر شروع کند و ظرف یک هفته به یک لیوان برساند.
(بدیهی است که غذای کمکی شیرخوار از پایان شش ماهگی با رعایت حذف شیرگاو و فرآورده های آن شروع خواهد شد).
اگر پس از چهار هفته فوق در وضع شیرخوار بهبود حاصل نشد به متخصصین مربوطه (فوق تخصص های گوارش کودکان یا آلرژی ایمونولوژی)
ارجاع دهید.
در صورت بروز ســایر عالیم اتوپی (کهیر یا اگزما یا خس خس ســینه) نیز محدودیت غذایی مادر ابتدا فقط حذف مصرف شــیرگاو به
مدت  7روز است.
اگر بعد از  7روز در وضع شیرخوار بهبود حاصل شد برای اثبات تشخیص ،مجددا ً مصرف شیر را برای مادر شروع کنید .در صورت بروز
عالیم ،تشخیص آلرژی قطعی است و حذف لبنیات را حداقل به مدت شش ماه در رژیم غذایی مادر و شیرخوار توصیه نمایید.
اگر بعد از  7روز ،در وضع شیرخوار بهبود حاصل نشد سایر فرآورده های لبنی را نیز به مدت یک هفته از رژیم مادر حذف کنید.
اگر بعد از دو هفته فوق ،بهبود در وضع شیرخوار حاصل نشد برای ارزیابی سایر علل آلرژی ،شیرخوار را به همکاران فوق تخصص آلرژی
و ایمونولوژی بالینی ارجاع دهید.
بدیهی است در صورت سابقه آنافیالکسی ،عالیم پوستی همزمان با حداقل یک عالمت سیستمیک دیگر مانند خس خس سینه ،سرفه،
آبریزش بینی ،استفراغ و ....شیرخوار باید فورا ً به سطوح باالتر ( فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی) ارجاع داده شود.
توجه
یادآوری می شــود که بهترین روش پیشــگیری از بروز آلرژی در شــیرخواران ،تغذیه انحصاری شــیرخوار با شــیرمادر اســت ولی در
شــیرخوارانی که از شــیرمادر محروم و با فرموال تغذیه می شوند و سابقه اتوپی ثابت شده به شــیرگاو در والدین یا یکی از والدین و یک
فرزنــد دیگر وجود دارد ،برای پیشــگیری از بروز آلــرژی شــیرهای( Partialy Hydrolysed protein (HAو برای درمان آلرژی،
شــیرهای  Extensively Hydrolysed Proteinرا توصیه نمایید .اســتفاده از شــیرهای آمینو اســید محدود به موارد مقاوم به
درمان های فوق و یا سوء تغذیه ناشی از آلرژی است.
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برنامه مدون متخصصین کودکان در مهر ماه 1394
مسائل مهم گوش و حلق و بینی

آقای دکترعلی گلجا نیان _ متخصص گوش و گلو و بینی

پنجشنبه 94/7/9
کد 3312025
مراقبت های اولیه چشم و گوش

پذیرایی

8 -10/30
10/30-11

مسائل مهم بهداشتی درمانی اولیه چشم اطفال

11-13/30

آقای دکتر حامد اسفندیاری _ متخصص چشم پزشکی

اگزمای اتوپیک

خانم دکتر صبا عرشی _ فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان  -استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پنجشنبه 94/7/16
کد 3312031
ختالالت آلرژی کودکان

پذیرایی

8-10
10-10/30

10/30-12/30

کهیر -آلرژی های غذایی و دارویی

آقای دکتر مسعود موحدی _ فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان -استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

رینیت آلرژیک

12/30-13/30

آقای دکتر مسعود موحدی _ فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان

آرتریت روماتوئید جوانان

8-9

سندرم های واسکولیت

9-10

آقای دکتر رضا شیاری -فوق تخصص روماتولوژی کودکان -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پنجشنبه 94/7/23
کد 33112030
سندرم های واسکولیت
و اختالالت عصبی

آقای دکتر رضا شیاری  -فوق تخصص روماتولوژی کودکان -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پذیرایی

10-10/30

سردرد

10/30-11/30

فلج مغزی و ارزیابی عصبی

11/30 -13/30

دکترحسن تنکابنی  -فوق تخصص اعصاب کودکان–استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر حسن تنکابنی -فوق تخصص اعصاب کودکان–استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پنجشنبه 94/7/30
کد 3312029

بیماری قلبی و Floppy

بیماریهای مادرزادی قلب

خانم دکتر الهه ملکان راد -فوق تخصص قلب کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پذیرایی
پیشگیری و درمان آندوکاردیت حاد

خانم دکترالهه ملکان راد -فوق تخصص قلب کودکان

شیرخوار شل

آقای دکتر حسین کریمی -متخصص کودکان
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برنامه جلسات علمی ماهيانه انجمن پزشكان كودكان ايران در سال 1394

موضوع ميز گرد

تاريخ

آخرین جلسه تعیین پروتکل عفونت ادراری نوزادان

 15خرداد

دکتر حسین فخرایی

مراقبت نوزاد نارس پس از ترخیص

 4مرداد

دکتر حسین فخرایی

تفسیر CBC

 8شهریور

دکتر محمد تقی ارزانیان

آنفلوانزای مرغی

واکسن های جدید و عوارض پنتاواالن

 5مهر

مسئول ميزگرد

دکتر سید محمدرضا بلورساز

 3آبان

دکتر عبداهلل کریمی

آنمی فقر آهن

 1آذر

دکتر حسن ابوالقاسمی

تب را چگونه پایین بیاوریم

 6دي

دکتر منصور بهرامی

تفسیر روتین ادرار

 4بهمن

دکتر عباس مدنی

زردی نوزاد

 2اسفند

دکتر هادی سماعی

گردهمايي علمي ماهيانه انجمن پزشكان كودكان ايران در روزهاي يكشنبه اول هر ماه طبق برنامه فوق در بيمارستان مفيد
رأس ساعت  11:30صبح برگزار مي شود .الزم به ذكر است جلسات داراي امتياز بازآموزي مي باشد.
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لیست همایش های داخلي

عنوان کنگره

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نهمین همایش سراسری انجمن خون و سرطان
کودکان ایران

 27-29شهریور 1394

بیمارستان فوق تخصصی محک

بیست و هفتمین همایش بین المللی
بیماری های کودکان

 16-19مهر 1394

مرکز طبی کودکان

یازدهمین همايش سالیانه انجمن علمی پزشکان
عفوني کودکان ایران

 20-22آبان 1394

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دومین کنگره سالمت نوزادان ایران

 26-29آبان 1394

مرکز همایش های رازی

هفدهمین همایش سالیانه آسیب شناسی و طب
آزمایشگاه

 4-6آذر 1394

مرکز همایش های رازی

یازدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های
شایع طب کودکان

 24-27آذر 1394

بیمارستان مفید

دومین کنگره بین المللی ایدز زنان و کودکان

 25-27آذر 1394

شیراز

 25-27آذر 1394

یزد

ششمین کنگره نئوناتولوژی و پریناتولوژی
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لیست همایش های خارجی
عنوان کنگره

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

2-5 Jun. 2015

Graz, Austria

10-13 Jun. 2015

Vilnius,Lithuania

3-4 Aug. 2015

Pasig City, Philippines

8th Congress of The Asian Society for Child and
Adolescent Psychiatry and Allied Professions

19-22 Aug. 2015

Kuala Lumpur, Malaysia

The 21st Annual International Congress of
Pediatric Hepatology, Gastroenterology and
Nutrition

26-29 Aug. 2015

Hurghada, Egypt

European Academy of Paediatrics
Congress and Master course 2015

17-20 Sep. 2015

Oslo, Norway

36th Union of Middle Eastern & Mediterranean
Pediatric Societies Congress

1-3 Oct. 2015

Athens – Greece

47th Congress of the International Society of
Paediatric Oncology

8-11 Oct. 2015

Cape Town, South Africa

The 12th World Congress of Perinatal Medicine

3-6 Nov. 2015

Madrid,Spain

Update in Paediatric Respiratory Diseases
2015 and Paediatric Respiratory and Critical
Care Workshop

13-15 Nov. 2015

Hong Kong

1st Annual Regional Conference for Middle
East & Africa on Breastfeeding

17-18 Nov. 2015

Abu Dhabi

28th International Congress of Pediatrics

17-22 Aug. 2016

Vancouver , Canada

ESPR 2015, 52nd Annual Meeting & 38th
Post Graduate Course of the European society of
paediatric Radiology
26th Annual Meeting of the European Society of
Paediatric and Neonatal Intensive Care
1st International Breastfeeding Conference
3rd Breastfeeding Congress

28

تسليت

استاد محترم جناب آقاي دكتر سید محمدرضا بلورساز
ضايعه درگذشت برادرزاده گراميتان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده ،براي آن مرحوم علو درجات الهي و براي خانواده
محترمتان صبر جميل را از خداوند متعال خواستاريم.

« انجمن پزشكان كودكان ايران »

خبــرنـامـه /سـال دوازدهم /شـماره چهل و دوم/تابستان1394

فرم ثبت نام اعضای انجمن پزشکان کودکان ایران
نام :

نام پدر :

نام خانوادگی :
Name:

شماره شناسنامه:

Last Name:

کد ملی :

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  500000ریال 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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" اطالعیه مهم "

ازکلیه همکاران عضو انجمن تقاضا می شود برای ثبت نام درسامانه جامع انجمن های علمی کشور به سایت http://www.ima-net.ir:
مراجعه نموده و در قسمت " ثبت نام اعضا " ثبت نام فرمایند تا به عنوان عضو رسمی انجمن پزشکان کودکان ایران شناخته شوند.

* مسئوليت صحت مطالب علمي مقاالت مندرج در اين خبرنامه به عهده نويسندگان محترم مي باشد.
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