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خـبــــر نــا مــه   بهار 1401

با عرض سالم 
خدمت اساتید و همکاران محترم

      فــرا رســیدن نــوروز باســتانی را بــه خدمــت همــکاران محتــرم تبریــک عــرض نمــوده و آرزوی 
ســالمتی و موفقیــت دارم.

گزارشی از فعالیت های انجمن در سال 1400 بعرضتان برسانم. دوستان الزم میدانم 
ــا همراهــی و همــت اعضــای هیئــت مدیــره جنــاب  کــودکان ایــران ب انجمــن پزشــکان عفونــی 
کبــر رهبــری منــش، جنــاب آقــای دکتــر  آقــای دکتــر پرویــز طباطبایــی، جنــاب آقــای دکتــر علــی ا
حســین معصومــی اصــل، ســرکار خانــم دکتــر فریبــا شــیروانی، ســرکار خانــم دکتــر آناهیتــا ســنایی و 
گاهــی در صــورت نیــاز از ســایر اعضــای انجمــن  اینجانــب جلســات ماهیانــه بــه طــور رســمی دارد و 

کــه در جلســه حضــور یابنــد. دعــوت می شــود 

خالصه ای از فعالیت های سال 1400:
کــه در دی مــاه بــه صــورت وبینــار در 10  1- تشــکیل همایــش ســالیانه انجمــن 
گردیــد، و حــدود یــک صــد نفــر از اســاتید فــوق  جلســه 3 ســاعته طــی 5 روز برگــزار 
کــودکان افتخــار دادنــد و در ایــن همایــش ســخنرانی نمودنــد و  تخصــص عفونــی 
کــه در مجمــوع حاصــل ایــن برنامــه بســیار موفقیــت آمیــز بــود و  حضــور فعــال داشــتند 

گذاشــته شــد. کــودکان بــه بحــث  مشــکالت و بیماری هــای عفونــی 
مــا  و  بــود  چشــمگیر  بســیار  انجمــن  المللــی  بیــن  ارتباطــات  ســال  ایــن  در   -2
ترکیــه،  کشــورهای  کــودکان  عفونــی  تخصــص  فــوق  انجمن هــای  بــا  توانســتیم 
انجمــن  و   )ESPID( اروپــا  کــودکان  عفونــی  تخصصــی  فــوق  انجمــن  هندوســتان، 
کــودکان )WSPID( ارتبــاط برقــرار نماییــم به گونــه ای  جهانــی فــوق تخصــص عفونــی 
کــه در ایــن ســال بــرای  اولیــن بــار از ســوی WSPID بــه صــورت رســمی از انجمــن مــا 
کــودکان عضــو انجمــن  دعــوت بــه عمــل آمــد و 10 نفــر از اســاتید فــوق تخصــص عفونــی 
گردیــد  کشــور مکزیــک برگــزار  کــه بــه صــورت وبینــار در   WSPID 2022 در همایــش

شــرکت فعــال داشــتند. 

کــه بــا WSPID داشــتیم درخواســت معرفــی دو نفــر نماینــده از  ضمنــا طــی ارتبــاط بعــدی 
کــه ســریعا  کارگــروه A.M.R داشــتند  کــودکان ایــران جهــت حضــور در  انجمــن پزشــکان عفونــی 

گردیــد و دو نفــر از همــکاران معرفــی شــدند. اقــدام 
کــه  ایــران  کــودکان  پزشــکان عفونــی  انجمــن  بــرای  بزرگــی  افتخــار  ایــن  اینجانــب  نظــر  بــه 

نماییــم. برقــرار  علمــی  ارتبــاط  جهــان  بــا  توانســته ایم 
کمــک شــما همــکاران و اســاتید محتــرم بتوانیــم تبــادالت و ارتباطــات  ــا  اینجانــب آرزو دارم ب

علمــی انجمــن را ارتقــاء داده و بــه امیــد خــدا انجمــن را بــه اوج موفقیــت رســانیم.

ایپم دمری مسئول خبرانهم

دکتر محمدرضا بلورساز 
کودکان ایران ریاست انجمن پزشکان عفونی 

مدیر مسئول خبرنامه
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همکاران و اساتید محترم
کودکان ایران انجمن علمی پزشکان عفونی 

کــودکان ایــران بــه  مفتخریــم بــه اطــالع برســانیم انجمــن علمــی پزشــکان عفونــی 
کــودکان )WSPID( پذیرفتــه شــد. انجمــن  عنــوان عضــو دائــم انجمــن جهانــی عفونــی 
گرامــی تبریــک عــرض نمــوده  کلیــه همــکاران  کــودکان ایــن موفقیــت بــزرگ را بــه  عفونــی 
و امیــدوار اســت ایــن حضــور منحصــر بــه فــرد موجبــات پیشــرفت بیشــتر انجمــن و 

همــکاران را فراهــم آورد.
کــودکان ایــران پیــش از ایــن نیــز موفــق شــده بــود  *   انجمــن علمــی پزشــکان عفونــی 
کــه در مکزیــک بــه    WSPID کنگــره جهانــی حضــور رایــگان ده نفــر از اســاتید خــود را در 

صــورت آنالیــن برگــزار شــد، فراهــم آورد.
کشــورها از برنامه هــای آتــی بخــش  * برقــراری ارتبــاط بــا انجمــن هندوســتان  و دیگــر 

بیــن الملــل ایــن انجمــن می باشــد.

اطالعیه بخش بین الملل انجمن
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کــودکان ایــران در می 2022  کــه به اطالع رســانیده شــد انجمن پزشــکان عفونی  همانطــور 
کمیته  کــودکان )WSPID( درآمد.  بــه عضویــت رســمی انجمــن جهانــی بیماری هــای عفونــی 
کشــورهای عضــو ایــن انجمــن در ســطح جهانــی بــرای  راهبــردی ایــن انجمــن در نظــر دارد بــا 
پیشــبرد اهــداف ســالمتی و بهداشــتی تشــریک مســاعی داشــته باشــد. در ایــن راســتا یــک 
جلســه تشــریک اطالعــات بصــورت آنالیــن در ســاعت 16:30 الــی 18بــه وقــت ایــران توســط 
گــروه راهبــردی مقاومت هــای آنتی بیوتیکــی در ارگانیســم های بیماریــزا برگــزار شــد. مســئول 
کشــورهای اتیوپی،  کننده از  هماهنگی جلســه Evelyn Zuberbulher بود و اعضای شــرکت 
کانــادا، عربســتان ســعودی، غنــا، اوکرایــن، ایــران و اســترالیا بودنــد. اعضــای ایرانــی  ایتالیــا، 
کــودکان ایــران آقــای دکتــر حســین معصومی  شــرکت کننده از طــرف انجمــن پزشــکان عفونــی 
اصــل و ســرکارخانم دکتــر فریبــا شــیروانی بودنــد. نقطــه نظــرات مختلفــی مطــرح شــد و نظــر 
گایدالیــن از طــرف WHO بــرای درمان آنتی بیوتیکــی بیماری ها  کــه به عنــوان  کتابــی  اعضــا از 
گرفــت و درمــورد مشــکالت مربــوط بــه مقاومت هــای  منتشــر شــده بــود مــورد بحــث قــرار 
کشــورهای مختلــف جهــان بحــث شــد. در جمــع بنــدی مقــرر شــد درمــورد  آنتی بیوتیکــی در 
داروهــای در دســترس در داروخانه هــا و امــکان مصــرف آنتی بیوتیــک بــدون رویــه در جلســه 
کتاب  کمیتــه درمــورد  گــردد بحــث شــود. نظــر اعضــای  کــه متعاقبــا اطــالع رســانی مــی  بعــدی 

گایــد الیــن بــه پیوســت تقدیــم می گــردد.

AMR گزارش جلسه

کودکان کودکان - عضو هیات مدیره انجمن پزشکان عفونی  1- فوق تخصص عفونی 

دکتر فریبا شیروانی1 
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N
am

e

Country - if 
you live in 

high resource 
setting but 

also practice 
or have 
projects 

in LMICS 
please 

provide your 
perspective 

for these 
countries too. 

1. Your impression of the publication.»
2.How would you consider adapting or adopting 
this to your resource settings and what would the 

methodologies associated with this be?»

3.If you currently have an AMR 
Stewardship program, will this 
publication change any of your 

processes?»

Any other comments/
thoughts

Tinsae A
lem

ayehu

Ethiopia
It is a very useful reference - in particular the draft 
infographic is a succinct and attractive summary. It 

is bulky though.

I would implement it in my setting by 
highlighting the commonest pathogens 

(while still keeping in mind the etiologies 
listed in the parent document) where we 
practice based on local epidemiology. I 

would also add a «drug-drug interactions» 
section and list interactions with 

antimicrobials for common infections in 
my setting. Example: Ethiopia has regions 
which are malaria and leishmania endemic 

and also high rates of tuberculosis so I 
would use those epidemiologic data to list 
interactions between anti-tuberculous, anti-
malarial etc with antibiotics recommended 

by the WHO essential antibiotic list.

Yes, it will serve as a supplement 
to remind gaps in our antimicrobial 

stewardship program.
Thank you.

danilo buonsenso
italy very important and useful, a  shorter pocket 

version would be useful
making a pocket version easier for 

consultation

probably in part, since the AMR 
programs are more complex 

and requires multidisciplinary 
interventions not only about the 

knowledge of antibiotics and doses

D
evika D

ixit

Canada, 
but work 
globally 
and have 

experience 
in LMIC. 

No specific 
peds related 

projects 
though at 
this time.

I think it is great and easy to use and follow. It is 
long but I still think that the useful information is 
contained within this document and it is organized 

well.

See answer below. In addition would 
include walk throughs of the document, 

teaching sessions around main changes and 
why they are safe or risk/benefit.

This will likely not have a major 
impact on our stewardship 

programme (as we strive for shorter 
courses, narrow courses etc) but I 
think it is very helpful for learners 

who are new to AMR/ID to use 
this  as a basis. Also some of the 

explanations around clinical courses 
can be applied to any setting 

including HIC. For LMIC I think 
it will be very useful in decreasing 

overprescribing of antibiotics.
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N
am

e

Country - if 
you live in 

high resource 
setting but 

also practice 
or have 
projects 

in LMICS 
please 

provide your 
perspective 

for these 
countries too. 

1. Your impression of the publication.»
2.How would you consider adapting or adopting 
this to your resource settings and what would the 

methodologies associated with this be?»

3.If you currently have an AMR 
Stewardship program, will this 
publication change any of your 

processes?»

Any other comments/
thoughts

M
oham

m
ad Issack

Mauritius
Very detailed like a textbook with background 
information and explanations as well as actual 

guidelines

Can be simplified in the form of a booklet 
(or 2 booklets- one for health centres with 
no lab or imaging facility focusing on mild 

to moderate infections, and another for 
hospital settings covering all infections)

No AMR Stewardshop program at 
present

«A simplified version 
for paediatricians 
with focus on key 

messages and 
management in the 
form of a booklet 
would be more 

useful for day to 
day use.  Most of 

the information on 
pathophysiology and 
epidemiology can be 
omitted or reduced to 
one or two important 
sentences, laboratory 

tests and imaging 
can be reduced to 
«»not required»» 

or «»blood culture, 
urine culture, CT 

scan, etc... in cases of 
....»», and prevention 
can be summarised. 

We could also 
consider omitting 

diseases which 
are uncommon in 
children such as 

sexually transmitted 
infections, acute 
diverticulitis and 
possibly dental 

infections.»

R
ana A

lm
aghrabi

Saudi 
Arabia It is beneficial and helpful Adapting to our resource setting  Yes

Joycelyn D
am

e 

Ghana It›s good but too lengthy 
Initially i would perform a surveillance 

on antibiotics prescribing before the 
introduction then introduce it and perform 

surveillance again 
Yes
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N
am

e

Country - if 
you live in 

high resource 
setting but 

also practice 
or have 
projects 

in LMICS 
please 

provide your 
perspective 

for these 
countries too. 

1. Your impression of the publication.»
2.How would you consider adapting or adopting 
this to your resource settings and what would the 

methodologies associated with this be?»

3.If you currently have an AMR 
Stewardship program, will this 
publication change any of your 

processes?»

Any other comments/
thoughts

K
evin M

eesters

Canada
Very thorough, but indeed very long. Furthermore, 

it conflicts with other guidelines- therefore not 
sure how colleagues will use this.

I will mainly recommend this as a 
resource to pediatric residents. However, 
understandingly they are mostly bound to 
national guidelines (as part of the board 

exams).

Not sure- I think this is way too long 
for practical purposes. Nevertheless, 

I shared this with our 2 AMS 
pharmacists, they will definitely use 

it for educational purposes.

Ilan Youngster

Israel

«First of all, it is truly a tremendous publication. 
The effort that has gone into compiling this 

information is huge and I honestly applaud the 
authors.  

Overall. I definitely like the idea of a single-source 
go-to publication that includes all the AMR-related 

information. The infographic book is a great 
addition simplifying the publication. The only 
major comment I have is that I would suggest 

dividing these resources into separate adult and 
pediatric publications. The result would be shorter 
and much simpler publications that are targeted to 
the providers, and avoiding much confusing data 
for those where it is irrelevant. I think it would 

make the publications easier to work with. 
Another minor point is that in some instances, 

as expected when different people compile 
information, I don›t always agree with the 

choice of medication. For example in pediatric 
osteomyelitis amoxicillin-clavulanic acid is 

written as the drug of choice after an anti-staph 
penicillin, whereas I would definitely prefer a first 
generation cephalosporin that has a more narrow 
antimicrobial spectrum and fewer side effect. But 
these are small comments. The major suggestion, 

as stated, would be to separate pediatric and 
adults.  «

I would let a small commitee in my 
institution, consisting of id docs and 

pharmacists, review the publication and 
adapt the content to our local guidelines and 
medications. Especially I would be happy to 

adopt the infographic. 

Yes, we have an AMR Stewardship 
program in place, it will not 

fundamentally change our process, 
but rather streamline and standardize 

the process.

R
oaa abddullah zailaie

We can 
applied the 
same idea 

Great and help the physicians for use of 
medication 

great idea to have strandized  easy use book 
by

Could help sure as there is no 
available book specific for pediatric 
age group with the same scope of 

service
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N
am

e

Country - if 
you live in 

high resource 
setting but 

also practice 
or have 

projects in 
LMICS please 
provide your 

perspective for 
these countries 

too. 

1. Your impression of the publication.»
2.How would you consider adapting or adopting 
this to your resource settings and what would the 

methodologies associated with this be?»

3.If you currently have an AMR 
Stewardship program, will this 
publication change any of your 

processes?»

Any other comments/
thoughts

O
lha Shvaratska

Ukraine

A general impression is very positive. The 
document is a comprehensive and well-

structured guide covering most of infections 
which could be treated at different types and 

levels of healthcare settings

Generally, most of the 
recommendations for those infections 

we are dealing with at our setting 
(primary/secondary healthcare level 

municipal clinic located in a city with 
one million population) are adaptable 

or adoptable with some not critical 
changes. However, there could be some 
conflicts with national guidelines. For 
instance, the recommended duration 
of antibiotic treatment for CAP is 35- 

days for children, according to the 
document. At the same time, Ukrainian 
national guidelines recommend not less 

than 7 days of treatment, preferrably 
10. Such changes can›t be accepted 
at the level of a clinic, it will require 
changing of national-level guidance 

which is much more complicated issue.

We do not have an AMR /AMS 
program

M
ulugeta N

aizgi 

Originally, 
I am from 

Tigray, 
Ethiopia. 
Currently 

In Germany 
doing 
further 

training and 
research 

Culture and drug susceptibility tests are 
infrequently performed in many sub-

Saharan African countries. For this reason, 
the treatment of infectious diseases in these 

countries is mainly empiric. Despite the 
distinctive nature of antibiotics and limited 

resources, there is significant variation 
among prescribers in using these agents in 

these countries. These variations are mainly 
due to the absence of local guidelines that 
can standardize the practice. So, the newly 
published antimicrobial book by WHO will 
be helpful for clinicians working in primary 

health care and hospitals in developing 
countries as far adapted to the local set-up.  

Antibiogram is more relevant when 
local and informed by local resistance 
information. Though there are limited 

data on drug susceptibility tests in 
developing countries, some recent 
studies in these countries show an 

increase in the burden of multi-drug 
resistance organisms. Therefore, 

adopting the document as it is might 
not helpful. However, the WHO EML 

book can be adapted at a regional 
or national level with additional 
information from available local 

microbiology data. The adaptation 
should consider collecting local, 

regional, or national microbiology and 
sensitivity data for each infection type. 

Based on the best available data, we 
should identify practical and available 

antibiotics in our setup. Finally, the 
adapted document can include the 

preferred and alternate antimicrobials 
for each specific infection type. 

Adapting the WHO EML book in this 
way makes it practicable & helps to 

convince clinicians.

In many developing countries, 
including Ethiopia, we do 

not have a local Antibiogram, 
making it difficult to implement 

an AMR stewardship in these 
countries. So, the publication 
of the WHO EML book will 
be helpful to implement or 

strengthen antibiotic stewardship 
programs since prescribers can 

be encouraged to follow standard 
recommendations.

fariba shirvani

iran
This is a complete book that suggests 

treatment based on the type of infectious 
involvement and is very practical in treating 

patients

To use the contents of the book, it can 
be summarized as a booklet so that it 
can be provided to infectious disease 

physicians and they can quickly decide 
on the patient›s bedside according to 

the type of patient›s problem.

By reviewing the contents of 
the book, we can change our 
treatment plan in some cases 

and use new drugs and treatment 
methods.

Thank you for 
sharing the important 
notes and points of 

antibiotic treatments 
that are very much 

needed in practice in 
treating patients.
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کــودکان بیشــترین  بیماری هــای تنفســی باالیــی 
کــودکان بــه پزشــک بــوده و تقریبــًا  علــت مراجعــه 
در  )پادزیســت(  آنتی بیوتیــک  تجویــز  مــوارد   3/4
کودکان برای 5 بیماری تنفسی باالیی چون اوتیت 
فارنژیــت  برونشــیت،  و  میانــی، ســینوزیت، ســرفه 
بیماری هــا  ایــن  بیشــتر  اســت.  ســرماخوردگی  و 
ویروســی بــوده و بــه درمــان بــا آنتی بیوتیــک جــواب 

نمی دهنــد.
می شوند،  درمان  آنتی بیوتیک  با  که  کودکانی 
برای ارگانیسم هایی همچون استرپتوکک پنومونیه 
ناقلین  می شوند.  ناقل  آنفلوانزا  هموفیلوس  و 
که با این سوش ها بیمار  سوش های مقاوم زمانی 
شوند، شانس شکست درمانشان بیشتر می شود. 
افوزیون  با  همراه  میانی  اوتیت  مثل  شرایطی  در 
)OME( نباید آنتی بیوتیک تجویز گردد و فقط بیمار 
پیگیری شود و در مواردی همچون سرماخوردگی یا 

سرفه آنتی بیوتیک به هیچ وجه تجویز نشود.
بیمــاری  یــک  بــرای  آنتی بیوتیــک  انتخــاب  در 
عفونــی، یــا بایــد عامــل عفونــی شناســایی شــده یا به 
بهتریــن نحــو حــدس زده شــده باشــد. بــا تشــخیص 
کــه مجموعــه عالیــم و نشــانه ها  کلینیکــی درصورتــی 
بــه نفــع یــک بیمــاری ویروســی یــا غیرعفونــی باشــد، 

ــز آنتی بیوتیــک خــودداری شــود. از تجوی
کتریــال بیشــتر  کــه احتمــال بیمــاری با درصورتــی 
بــوده یــا بیمــار )Critically ill( باشــد آنتی بیوتیــک 

)Empirical( تجویــز می شــود.

 بهره گیری مناسب و هوشمندانه از پادزیست ها )آنتی بیوتیک ها( 
در درمان عفونت های تنفسی

دکتر اسماعیل صادقی1 

کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1- فوق تخصص عفونی 
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کتورهای انتخاب آنتی بیوتیک سه مورد می باشند: فا
.)The drug( و دارو )Bacteria( کتری بیمار )Patient(، با

کتورهای مربوط به بیمار عبارتند از: فا
کتورهــای ژنتیکــی، بیمــاری زمینــه ای همچــون ســرطان،  ســن، فا
دیابــت، عفونــت HIV، عفونت هــای دیگــر و عــوارض آن هــا، اختــالالت 
سیســتم عصبــی مرکــزی و ســمیت داروهــا بــرای آن، شــرایط اجتماعی 

خانــواده )درمــان در بیمارســتان یــا در منــزل(.

کتری: کتورهای مربوط به با فا
کتری به عوامل زیر بستگی دارد: تشخیص قطعی یا احتمالی با

 1- محــل عفونــت 2 - ســن بیمــار 3 - تجویــز قبلــی آنتی بیوتیــک
گــر از قبــل وجــود داشــته باشــد  4 - مشــکالت سیســتم دفاعــی بــدن ا
بــه  آن هــا  حساســیت  و  کتری هــا  با کندگــی  پرا وضعیــت  انتهــا  در  و 

داورهــای ضــد میکروبــی در محــل.

کتورهای مربوط به آنتی بیوتیک:  فا
 ،)Intrinsic anti-infective activity(اثــر ضدمیکروبــی ذاتــی آنتی بیوتیــک 
کولوژیک دارو، فرموالســیون،  ویژگی های فیزیکی و شــیمیایی و فارما
باندشــدن بــه پروتئیــن، نیمــه عمــر، نفــوذ بافتــی و مــزه )کــه بــرای 

کــودک خوشــایند باشــد(.
آخریــن  کتری هــا در محــل،  با کندگــی  پرا بــا وضعیــت  رابطــه  در   
در  فوقانــی  تنفــس  عفونت هــای  در  شــایع  کتری هــای  با بررســی 
گرفتــه  نمونــه   1358 از   2020 تــا   2018 ســال  در  شــیراز  در  کــودکان 
کشــت در 1012 مــورد ) 74/5 درصــد( پاتــوژن  شــده از بینــی بــرای 
شــده  جــدا  نرمــال  فلــور  درصــد   25/5 و   )Positivity rate  %74.5(
گلــو 68 مــورد )79 درصــد( پاتــوژن رشــد  اســت. در 86 مــورد نمونــه 

.)Positivity rate79%( اســت  کــرده 

ارگانیسم های جدا شده از بینی به ترتیب شیوع عبارت بودند از:
مــورد   50  )GABHS(  A گــروه تیــک  بتاهمولــی  اســترپتوکک   -1

درصــد(  73/5(
مــورد   11  )HS not A( A غیــر  تیــک  بتاهمولــی  اســترپتوکک   -2 

)16 درصد(
3- دیگــر اســترپتوکک ها: اســترپتوکک ویریدانــس، بتاهمولــی تیک 
کــدام 2 مــورد )2/9 درصــد( و  گــروه G هــر  گــروهB ، بتاهمولــی تیــک 

گــروهF  1 مــورد. اســترپتوکک 
حساســیت اســترپتوکک های بتاهمولــی تیــک )گــروه A و غیــرA ( و 
ویریدانــس )آلفــا، همولــی تیــک( در حــال حاضــر بدیــن ترتیــب اســت 

کــه هــر ســه آن هــا بــه ترکیبــات پنــی ســیلین و آمپــی ســیلین و بیــش از 
95 درصــد آنهــا بــه سفالوســپورین ها جــواب می دهنــد ولــی متاســفانه 
آزیترومایســین  کرولیدهــا بخصــوص  بــی رویــه ما بــه دلیــل مصــرف 
کتریهــا بــه ایــن آنتی بیوتیک هــا و همچنیــن بــه  حساســیت ایــن با
کــرده  کاهــش پیــدا  کلیندامایســین بــه زیــر 10درصــد  کوتریموکســازول و 

اســت.
ــه  ــه پنــی ســیلین ب  مقاومــت پنومــوکک )اســترپتوکک پنومونیــه( ب
ــد  ــال 2005، 66 درص ــه در س ــت بطوریک ــش اس ــال افزای ــرعت در ح س
)MIC <=0.1 mg/ml(   پنوموکک هــا بــه پنــی ســیلین حســاس بودنــد

ــه پنــی ســیلین حســاس  ــی در ســال 2020 - 2019 فقــط 7 درصــد ب ول
ــه  ــر(. حساســیت ایــن ارگانیســم ب ــد )افزایــش مقاومــت 10 براب ــوده ان ب
کلیندامایســین هماننــد دیگــر اســترپتوکک ها به شــدت  کرولیدهــا و  ما

کاهــش یافتــه اســت.
گــرم مثبــت عفونت هــای بینــی و  اســتافیلوکک، ارگانیســم عمــده 
کســایم و بــه  کوتریموکســازول سفورا ســینوس، در حــال حاضــر تنهــا بــه 

کلوکساســیلین حســاس اســت. کلیندامایســین و  کمتــری  مقیــاس 
کــودکان بایــد توجــه داشــته باشــیم  کوتریموکســازول بــه  در تجویــز 
ایــران G6PD deficient هســتند  کــودکان در جنــوب  کــه 12درصــد 
نکتــه  ایــن  بــه  توجــه  دارو  ایــن  تجویــز  در  لــذا  نگارنــده(  )پژوهــش 
کرولیدهــا نیــز مقــاوم اســت دو  ضــروری اســت. اســتافیلوکک بــه ما
کســاال  گــرم منفــی عمــده عفونت هــای تنفســی فوقانــی، مورا ارگانیســم 
ســیلین،  آموکســی  بــه  کاًل  کــه  آنفلوانــزا  هموفیلــوس  و  )بیشــترین( 
بــرای  انــد  مقــاوم  کلیندامایســین  و  کوتریموکســازول  کرولیدهــا،  ما
کســایم و در  کالو و سفورا کوآموکســی  کلینیــک از  کتــری در  ایــن دو با
کــرد. کســان می تــوان اســتفاده  کســایم و سفتریا بیمارســتان از سفوتا

از  درازمــدت  گیــری  بهــره  و  نامناســب  انتخــاب  زیــاد،  مصــرف 
و  کــرده  وارد  کتــری  با بــر  را  ناروایــی  و  زیــاد  فشــار  آنتی بیوتیک هــا، 
موجــب بــروز و انتشــار ارگانیســم های مقــاوم شــده و زمینــه ســاز رشــد 
ــر دو  ــا ه ــونClostridium difficile  ی ــب چ ــت طل ــم های فرص ارگانیس
بــا  می گردنــد. بکارگیــری مناســب داروهــای ضــد میکروبــی همــراه 
کنتــرل عفونــت راه هــای مقابلــه بــا رشــد و انتشــار  روش هــای مناســب 

اســت. مقــاوم  کتری هــای  با

انتخاب نامناسب یک آنتی بیوتیک، وجوه مختلفی دارد:
کی  کافی 3 - تزریق بجای خورا کافی 2 - زمان استفاده نا 1- دوز نا
کوتــاه   4 - تغییــر پــی در پــی یــک آنتی بیوتیــک در یــک دوره زمانــی 
5 - تجویــز در بیمــاری ویروســی یــا نامشــخص 6 - تجویــز ســریع بدون 
ــز  ــد 7- تجوی ــان بده ــر نش ــود را بهت ــه خ ک ــاری  ــه بیم ــت دادن ب فرص
آمینوگلیکوزیدهــا، سفالوســیورین های نســل 3 و تزریــق پنی ســیلین 
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در  آنتی بیوتیــک  نامناســب  تجویــز  بــا  ارتبــاط  در  ســرماخوردگی  در 
ــر را نشــان می دهــد: ــده نتایــج زی شــیراز، پژوهــش نگارن

کرده بودنــد، 1336  کــه بــه خاطــر بیمــاری مراجعه  کودکــی  از 3698 
کــودکان بیمــار و 28/5  مــورد )36 درصــد( تــب دار بودنــد، 10 درصــد 
کــرده بودنــد.  کــودکان بیمــار تــب دار آنتی بیوتیــک دریافــت  درصــد 
کــه فقــط  گفتــه شــده در بــاال مشــخص شــد  بــا بکارگیــری معیارهــای 
حــدود 6 درصــد مــوارد آنتی بیوتیــک تجویــز شــده مناســب و بیــش از 
93 درصــد مــوارد نامناســب بــوده انــد. 68 درصــد یــک آنتی بیوتیــک، 
نامناســب  آنتی بیوتیــک  بیشــتر  یــا  ســه  درصــد   7 و  دو  درصــد   25

کــرده بودنــد. دریافــت 
سفیکسیم بیشترین آنتی بیوتیک تجویز شده )29 درصد( و پس از آن 
آزیترومایسین 21 درصد و کوآموکسی سیلین 18 درصد و آموکسی سیلین 
آزیترومایسین  و  سفیکسیم  داروی   2 یعنی  بوده اند  درصد   11/5
در آموکسی سیلین  و  کالو  کوآموکسی  داروی   2 و  موارد  از  نیمی   در 
 30 درصد موارد نامناسب تجویز شده بودند. مشاهدات اخیر نگارنده 
که آزیترومایسین به دلیل تک دوز بودن و دوره درمان  نشان می دهد 

6-5 روزه بیشترین آنتی بیوتیک بیهوده مصرف شونده است.

کنترل مقاومت دارویی )آنتی بیوتیکی( عبارتند از: استراتژی 
1- حذف آنتی بیوتیک از غذای حیوانات

کتری ها برای شناسایی مقاومت  2- پیگیری مرتب شیوع با
کتری های مقاوم  3- پیشگیری از انتشار با

کنترل شده آنتی بیوتیک ها در بیمارستان  4- مصرف 
5- استفاده از آنتی بیوتیک های با پتانسیل مقاومت پایین

و استراتژی های ناموفق عبارتند از: 
1- استفاده چرخشی از آنتی بیوتیک ها 

2- محدودیت استفاده از سفالوسپورین های نسل 3 و کینولون ها 
باالی  پتانسیل  با  آنتی بیوتیک ها  از  بعضی  ترکیبی  درمان   -3
مقاومت همراهند مثاًل سفتازیدیم به افزایش پرواالنس سوش های 
افزایش  با  وانکومایسین  و  استافیلوکک  متی سیلین  به  مقاوم 
پرواالنس آنتروکک های مقاوم به وانکومایسین همراه است. تا آنجا 
که امکان دارد از  آنتی بیوتیک های با عوارض دارویی باال پرهیز شود.
روش  مهم تریــن  کــی  خورا بــه  وریــدی  داروی  شــیفت  تغییــر 
صرفه جویــی در هزینــه در بیمــاران بســتری در بیمارســتان اســت. 
کاهــش هزینــه، اســتفاده از آنتی بیوتیــک بــا نیمه عمر  روش هــای دیگــر 

طوالنــی و مونوتراپــی بجــای درمــان چنــد دارویــی اســت.
کــه ســر لوحــه درمــان  کــودکان اینســت  ســخن آخــر بــا متخصصیــن 

کلینیکــی درســت اســت. درســت تشــخیص 
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مقدمه: 
می کننــد  فکــر  خانواده هــا  کثــر  ا کــه  وجــوددارد  غلطــی  بــاور 
کــه آمپــول  از پزشــک می خواهنــد  تــب اســت و  آنتی بیوتیــک ضــد 
کــه آنتی بیوتیــک بــرای  ــا بعضــی اصــرار دارنــد  ضــد تــب تجویــز نمایدی
گــردد بایــد بــا صبــر و حوصلــه پزشــک توضیــح  کودک شــان تجویــز 
ــر  گ ــب ا ــد ت ــه ض ــت ن ــم اس ــد میکروارگانیس ــک ض ــه آنتی بیوتی ک ــد  ده
چــه بــا تجویــز آنتی بیوتیــک تــب قطــع می شــود چــون عفونــت برطــرف 
کنیــم  در درمانگاه  کوتــاه می خواهیــم بررســی  می گــردد. در ایــن بحــث 
کــودکان چــه بیمارانــی الزم اســت آنتی بیوتیــک بــرای آنها تجویز شــود.
کلینیــک  در  آنتی بیوتیــک  دنیــا مصــرف  مناطــق  کثــر  درا بحــث: 
کــم و بیــش وجــود دارد بــرای اینکــه بدانیــم چــه موقــع در  کــودکان 
عفونت هــا آنتی بیوتیــک تجویــز نمائیــم بایــد بــه شــرح حــال و معاینــه 
کودک   کــه در  کنیــم. مواقعی  فیزیکــی و  آزمایشــات و رادیوگرافــی توجــه 

ــز نشــود عبارتنــد از:  تــب دار بهتــر اســت آنتی بیوتیــک تجوی
عفونــت  گانــه  شــش  عالئــم  از  عالمــت  دو  از  بیــش  بیمــار  وقتــی 
کونژنکتیویــت-  رینــوره-  و  راش  تــب-  و  )گلــودرد  داشــت  ویروســی 

گرفتگــی صــدا( ســرفه و  عطســه و 
وقتی تب بیمار طوالنی شده و تشخیص نداریم 

کانون دارد و پر خطر هم نیست. وقتی بیمار تب بدون 
کــودک تــب دار بهتــر اســت آنتی بیوتیک تجویز شــود  کــه در  مواقعــی 

شامل:
کتریال فرض می کنیم که بیش از 50% عامل بیماری را با وقتی 

وقتی به مننژیت فکر می کنیم و نه آنسفالیت

وقتی عالئم انفالماســیون یا آبســه در جایی از بدن مشــهود باشــد، 
گــر تاخیــر در درمــان باعــث انتشــار بیمــاری یــا عارضــه می گردد. ا

وقتی بیمار پر خطر  باشد
کتریال  وقتــی شــواهد آزمایشــگاهی و رادیولوژیکــی به نفــع عفونت با

باشد
شــیرخواران پــر خطــر مثــل: دوره نــوزادی- وجــود پتشــی همــراه 
کــودک بــا ســیکل ســل آنمیــا- فقــدان طحــال-  بــا تــب- شــیرخوار یــا 
کومپرومایــزد- نوتروپنــی- HIV  مثبــت بــا تــب  هــم معمــوال  ایمیــون 

ــد. ــک دارن ــه آنتی بیوتی ــاز ب نی
ــد مــد نظــر باشــد  ــه بای ک ــودکان  ک اصــول انتخــاب آنتی بیوتیــک در 

شــامل مــوارد زیــر اســت:
راه  خانــواده-  ظرفیــت  ســن-  شــایع-  میکروارگانیســم  نــوع   
مصــرف- شــدت بیمــاری- محــل عفونــت- وضعیــت اپیدمیولوژیــک 
منطقه)مقاومــت و حساســیت(- وضعیــت ارگان هــای مختلــف بــدن 
کلیــه و فانکشــن آنهــا- نفــوذ آنتی بیوتیــک بــه محــل مــورد  کبــد و  مثــل 

نظــر- قیمــت و توکسیســیتی دارو.
کــودکان تجویــز  معمــوال در دو حالــت آنتی بیوتیــک در درمانــگاه 
و   مواجهیــم  کتریــال  با عفونــت  یــک  بــا  وقتــی  اول  مــورد  می شــود؛ 
کــه عفونــت مزمــن  گاهــی بــه عنــوان پیشــگیری در افــرادی  مــورد دوم 
دارنــد و یــا در تمــاس بــا فــرد مبتــال بــه بیمــاری عفونــی مســری هســتند 

تجویــز می گــردد. آنتی بیوتیــک 
• مصرف آنتی بیوتیک به عنوان پیشگیری در موارد زیر است:

• در اتیت های سروز و چرکی و رکورنت تا موقع عمل مناسب

کنترل عفونت و بهداشت دست، بیمارستان  امام رضا)ع( مشهد کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات  1-  استاد و فوق تخصص عفونی 

مصرف آنتی بیوتیک 
کودکان و ویزیت سرپایی در درمانگاه 

 دکتر عبدالکریم حامدی1 
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کس • در عفونت های ادراری با عارضه تا رفع ریفال
• در تمــاس بــا بیماری هــای عفونــی مثــل مننژیــت - دیفتــری- 

ســیاه سرفه
• در پیشگیری از آندوکاردیت ها

گوسیتوز  • در بیماران نوتروپنیک یا اختالل فا
• در اختالل ایمنی سلولی شدید

کننده تناسلی • در تبخال عود 
کارینی • در ایدز جهت پیشگیری از پنوموسیستیس 

• بدنبال اسپلنکتومی
کودکان • در تماس با بیمار سلی در 

• در اسهال مسافرتی
کودکان: • انواع آنتی بیوتیک های تجویزی در درمانگاه 

کرولیدها  • پنی سیلین ها - سولفانامیدها - سفالوسپورین ها- ما
 - کینولون ها   - تتراسیکلین ها  آمینوگلیکوزیدها)بندرت(   -
کونازول(  کی)فلوکونازول-ایترا ریفامپین - داروهای ضد قارچ خورا
لینوزوالید  بیشتر  و  بندرت  تزریقی  تیکوپالنین  آزیترومایسین- 

کی خورا

خالصه: 
کتریـال  با عفونت هـای  بعضـی  در  آنتی بیوتیـک  پـس 
بیشـتر  کـه  اسـت  الزم  پیشـگیری  مـوارد  بعضـی  در  و 
مثـل  تزریقـی  بنـدرت  و  کـی  خورا آنتی بیوتیک هـای 
پنی سـیلین تک دوز استفاده می شود. در بروسلوزیس- 
سـل  و  پنومونـی  حـاد-  سـینوزیت  و  اتیـت  فارنژیـت- 
و  التهابـی  آرتریـت  آندوکاردیـت-  و  سـرفه  سـیاه  و 
اسـتئومیلیت مزمـن می تـوان در درمانـگاه آنتی بیوتیـک 
عفونت هـای  مثـل  غیرضـروری  مـوارد  در  نمـود.  تجویـز 
نمی کنـد  پیشـگیری  عـوارض  از  آنتی بیوتیـک  ویروسـی 
می کنـد  راش  ایجـاد  کنـد.  نمـی  کـم  را  بیمـاری  دوره  و 
)اشـکال تشـخیصی( و باعث عدم اعتماد پزشـک و  بیمار 

می گـردد.
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 مقدمه
که تمام  کسیناسیون یک ایمن سازی فعال است به این شکل  وا
یا  شده  فعال  غیر  و  کشته  )پاتوژن(  زا  بیماری  میکروارگانیسم  یک 
آنتی ژن خالص شده یا  از آن )مثل  زنده ضعیف شده و یا قسمتی 
باز سازی شده به شیوه مهندسی ژنتیک، قسمتی از ژنوم آن اعم از 
DNA یا RNA یا سم خنثی شده آن )یعنی توکسوئید( را به انسان 
کنش ایمنی و تولید آنتی بادی مشابه  تجویز می کنند تا سبب ایجاد وا
عفونت طبیعی شده و فرد را به آن عفونت ایمن نماید و البته معموال 
هم خطری برای شخص ایجاد ننماید. مدت ایجاد ایمنی بر حسب 
گاهی برای تمام عمر است. لذا  کسن متغیر بوده و  نوع بیماری و وا
کسن، اغلب  در صورت نیاز به حفظ ایمنی اولیه ایجاد شده توسط وا
وجود  مشخص  فاصله های  در  بوستر  بعدی  دوزهای  تکرار  به  نیاز 

دارد.
کنترل شده  کارآزمایی بالینی  کسن )Efficacy( در یک  اثربخشی وا
گروه  یک  در  بیماران  درصد  کاهش  میزان  و  می شود  گیری  اندازه 
که پالسبو  کسینه نشده  گروه وا کسینه شده از افراد در مقایسه با  وا
دریافت می دارند مقایسه می شود. برای محاسبه کارایی باید تفاضل 
بر ضریب  را  کسینه نشده  کسینه و وا افراد مبتالی وا ابتالی  ضریب 
که  کارایی معیاری است  کسینه نشده تقسیم نمود.  ابتالی افراد وا
گر  ا می دهد.  کاهش  را  بیماری  خطر  چقدر  کسن  وا می دهد  نشان 
گروه  در  کمتری  بسیار  افراد  باشد،  داشته  باالیی  کارایی  کسن  وا
دریافت  دارونما  که  گروهی  افراد  به  نسبت  کسن  وا کننده  دریافت 
کارایی 80  کسن با  کرده اند، بیمار می شوند. به عنوان مثال، یک وا
کرده  دریافت  کسن  وا که  افرادی  بین  از  که  معناست  بدان  درصد 

کرده بودند، 80 درصد  که دارونما دریافت  گروهی  بودند نسبت به 
کمتر در به بیماری مبتال شده اند. اثربخشی 80 درصد به این معنی 

کسینه شده بیمار می شوند )شکل 1(. گروه وا که 20 درصد از  نیست 

کسن شکل1- مفهوم کارایی وا

کسن معیاری از نحوه عملکرد خوب  اثربخشی )Effectiveness( وا
کارآزمایی های بالینی نمی توانند  کسن ها در دنیای واقعی است.  وا
نحوه  مشاهده  با  اثربخشی  باشند.  جمعیت  کل  کامل  نماینده 
گیری  کلی اندازه  کسن ها برای محافظت از جوامع به طور  عملکرد وا

می شود. 
القای  حسب  بر  و  مستقیم  غیر  بطور  را  کسن  وا یک  تاثیر  میزان 
تولید آنتی بادی در بدن نیز می سنجند. هرچند ایجاد پادتن همیشه 
خنثی  بادی های  آنتی  البته  نیست،  مصونیت  کننده  بینی  پیش 
کننده از اهمیت بیشتری برخوردارند. در اغلب موارد تزریق چند دوز 

گیالن کودکان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی  1- فوق تخصص بیماریهای عفونی 

کووید-19  کسیناسیون علیه ویروس  وا

دکتر هومان هاشمیان1 
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کسن میزان اثر بخشی آن را بیشتر و به ایمنی ناشی از عفونت  اولیه وا
طبیعی نزدیک می کند.

کسیناسیون ایجاد ایمنی در افراد و پیشگیری  هدف فوری و اولیه وا
کم خطر  کم ابتالی خفیف تر و  از ابتال به بیماری مورد نظر یا دست 
کنی آن بیماری  کسیناسیون ریشه  به آن است ولی هدف نهایی وا
کنی آبله در سال 1977 میالدی در جهان و حذف فلج  است. ریشه 
اطفال از آمریکا در سال 1991 مثال هایی از موفقیت ایمن سازی در 

همین راستاست.
بوده است.  نوظهور  آمدن ویروس های  پدید  دنیا همواره شاهد 
بهترین مثال برای این مورد، ظهور ویروس ایدز )HIV( در دهه 80 و 
ویروس های آنفلوانزای جدید و بروز چندین جهان گیری آن طی یک 
قرن گذشته هستند. از 31 ماه دسامبر ٢٠١٩ میالدی، موارد متعددی 
کشور چین  از عفونت شدید تنفسی در شهر ووهان استان هوبای 
گزارش  شد. در ٩ ژانویه ٢٠٢٠ ویروسی به عنوان عامل بیماری در 15 
که باعث نگرانی زیادی شد: یك بتا  نفر از 59 بیمار بستری اعالم شد 
این  با سارس داشت.  ژنتیکی  قرابت  که ٧٠%  کورونا ویروس جدید 

 ،)Novel Coronavirus( کرونا ویروس جدید ویروس ابتدا به نام های 
  nCoV-2019 یا   2019 جدید  ویروس  کرونا  و  ووهان  ویروس  کرونا 
کرونای سارس دو یا  نامیده شد ولی نام نهایی و فعلی آن ویروس 
SARS-CoV-2 بوده و بیماری ناشی از آن را بیماری ناشی از عفونت 
کرونا ویروس 2019 یا  COVID-19می گویند. این بیماری یک بیماری 
محسوب  انسان  به  پانگولین(  و  )خفاش  حیوان  از  انتقال  قابل 

می شود هر چند در حال حاضر بین انسان ها انتقال می یابد.
را  آن  انسان ها  ایمنی  سیستم  که  نوپدید  بیماری های  مورد  در 
نمی شناسد و لذا معموال با عوارض یا مرگ و میر همراه می شود )مثل 
کسن موثر و بی خطر در ایمن شدن  همین بیماری کووید-19(، ایجاد وا
کاهش موارد ابتال و  کاهش بارز خطرات و مرگ و میر آن و حتی  افراد، 
کنترل بیماری در جامعه ارزشمند  کم  کنی یا دست  احتماال در ریشه 
کسن  های کرونای مختلفی در سراسر جهان  می باشد. در حال حاضر وا
کشف شده است و موثر و بی عارضه بودن آنها در آزمایشات اولیه اثبات 
که  شده است اما برخی هنوز در سطح جامعه مورد مطالعه می باشند 
کسن های جدید طی این مرحله ضروری است.  برای تمام داروها یا وا
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که  کووید-19 وجود دارد  کسن  در حال حاضر، چهار نوع اصلی وا
مجاز می باشند یا تحت آزمایشات بالینی در مقیاس بزرگ در سطح 
توضیحی در مورد چگونگی عمل  زیر  قرار دارند. در  )فاز 3(  جامعه 
کسن برای ایجاد ایمنی علیه این بیماری  هر یک از این چهار نوع وا
سبب  نمی توانند  کسن ها  وا این  از  یک  هیچ  است.  شده  آورده 
کسن،  کووید-19 شوند. همچنین 2 هفته پس از دوز آخر وا بیماری 
داشت  نظر  در  باید  البته  می شود.  تلقی  ایمن  کننده  دریافت  فرد 
اثربخشی علیه  و  کند  ایجاد نمی  کامل  کسنی مصونیت  که هیچ وا
کمتر بوده  واریان ها یا موتاسیون های جدیدتر ویروس اغلب قدری 

کسیناسیون علیه آنها ارزشمند است: ولی همچنان وا

کسن های mRNA یا اسید ریبونوکلئیک پیام رسان: هر  1  وا
سلول  انسانی در هسته خود دارای DNA یا یک مولکول دو رشته ای 
است  انسانی  ژن های  حاوی  که  است  ریبونوکلئیک  دزوکسی  اسید 
برای ساخت پروتئین های ضروری بدن محسوب  که اطالعات الزم 
می شود. چون DNA از هسته سلول خارج نمی شود، ابتدا آنزیمی 
کرده و  به نام RNA پلی مراز، زنجیره دورشته ای DNA را از هم جدا 
سپس یک نسخه از روی دستورات ژنتیکی آن به صورت mRNA تک 
سپس  می گویند.  نسخه  برداری  عمل  این  به  که  می سازد   رشته ای 
از  ریبوزوم ها  سلول،  سیتوپالسم  در  و  شده  خارج  هسته  از   mRNA
که به این عمل ترجمه  روی دستورات آن، اسید آمینه ها را می سازند 

می گویند.
که به جای  کسن است  کسن mRNA نوعی وا کسن RNA یا وا وا
کسن های معمول  تحویل ویروس یا پروتئین آن )مشابه آنچه در وا
 RNA کپی  از  دارد(،  وجود  شده  غیرفعال  یا  ضعیف  ویروسی 
پیام رسان )mRNA( برای ایجاد پاسخ ایمنی استفاده می کند. این 
سلول های  به  را  ویروس   mRNA شده  سنتز  مولکول های  کسن  وا
که سبب می شود تا سلول پروتئین خارجی ویروس  بدن وارد می کند 
کند. این مولکول های پروتئینی )مثل پروتئین S یا  مربوطه را تولید 
Spike ویروس کووید-19( سبب تحریک لنفوسیت و ایجاد آنتی بادی 
می گردد.  منجر  ویروس  علیه  ایمنی  ایجاد  به  که  شده  اختصاصی 
که نمی تواند وارد  البته mRNA یک مولکول هیدروفیل بزرگ است 
کمک ترکیب با ذرات نانو لیپیدی  سلول ها شود. لذا ورود آنها را به 
تهیه  از  پس  بدن  سلول های  می کنند.  تسهیل  سلول  ها  داخل  به 

این  می برند.  بین  از  را  کسن  وا ژنتیکی  مواد  پروتئین،  از  نسخه ای 
کسن نیاز به فریز شدن و نگهداری در دمای پایین )کمتر از 20  نوع وا

گراد زیر صفر( دارند. درجه سانتی 
توضیح اینکه آنتی ژن پروتئینی S یا Spike سبب اتصال ویروس 

کرونا به سلولهای بدن و آغاز روند بیماری می شود )شکل 2(.

S کرونا و پروتئین شکل 2- نمای شماتیک ویروس 

شده  ضعیف  ویروس  یک  حاوی  وکتور  کسن های  وا   2
کووید هستند )مثال آدنوویروس(. در داخل این  متفاوت از ویروس 
دارد  وجود   )mRNA )مثل  کووید-19  ویروس  از  ای  ماده  ویروس، 
گفته می شود. عالوه بر امکان تولید  که به آن ناقل یا وکتور ویروسی 
که ناقل ویروس در داخل  آنتی ژن توسط ویروس مذکور، هنگامی 
گرفت، به ساخت پروتئین اختصاصی ویروس  سلول های انسان قرار 
کووید-19 منجر می گردد که مشابه آنچه قبال ذکر شده به ایجاد ایمنی 

منجر خواهد شد.

کسن های زیر واحد پروتئین شامل قطعات پروتئینی بی  3  وا
کووید-19 مثل همان پروتئینهای S و یا ذرات نانوی حاوی آنها  خطر 
کسیناسیون، سیستم  کامل(. پس از وا می باشند )به جای ویروس 
ایمنی آنتی ژنهای مربوطه یا آن پروتئین ها را بیگانه تشخیص داده و 
که به ایجاد  علیه آن لنفوسیت و آنتی بادی اختصاصی تولید می کند 

ایمنی بر علیه ویروس منجر می گردد. 

نوعی  به  که  شده  غیرفعال  کامل  ویروس  کسن های  وا    4
ابتدا  کسن  وا تهیه  برای  است.  ویروسی  کسن  وا نوع  ساده ترین 
کشت سلولی تکثیر شده و سپس با استفاده  ویروس در روی محیط 
از  بعد  می گردد.  غیرفعال  ویروس  کتون  پروپیوال بتا  مثل  موادی  از 
تقویت  ماده  یک  کردن  اضافه  با  و  خالص سازی  و  تغلیظ  عملیات 
کسن ایجاد می شود. بعد از دریافت  کننده مثل ادجوان آلومینیوم وا
و  شده  ایجاد  بدن  در  کووید-19  ویروس  علیه  بادی  آنتی  کسن،  وا

سبب محافظت و مصونیت فرد در مقابل بیماری می شود. 

انواع واکسن 
کووید-19
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 برندهای 
واکسن کووید   

کسن فایزر 1   وا
Pfizer-BioNTech vaccine
از  اثربخشــی 95% در پیشــگیری  بــا  mRNA اســت  کســن  یــک وا
کــه مجــوز اســتفاده از ســازمان غــذا و  کوویــد-19  عفونــت عالمــت دار 
کســن در بیمــاران دارای  داروی آمریــکا را دریافــت نمــوده اســت. این وا
بیماری هــای زمینــه ای مثــل دیابــت یــا چاقــی هــم اثربخشــی %89 
غ، التکــس یــا  نشــان داده اســت. همچنیــن، در آن ترکیبــات تخــم مــر
کثــر 6 هفتــه(  مــواد نگهدارنــده نیســت. دو دوز بــه فاصلــه 21 روز )حدا
کســی(  )آنافیال شــدید  آلــرژی  ســابقه  صــورت  در  می گــردد.  توصیــه 
ــول  گلیک ــن  ــی اتیل ــنهای mRNA  و پل کس ــا وا ــن ی کس ــی وا ــه دوز قبل ب
کســن ها  تزریــق دوز بعــدی ممنــوع بــوده و در صــورت آلــرژی بــه وا
کســن بایــد بــا احتیــاط انجــام  یــا ســایر داروهــای تزریقــی، تزریــق وا
پذیــرد. عــوارض احتمالــی شــاملند بــر: درد در محــل تزریــق، خســتگی 
و احســاس ناخوشــی، ســردرد، درد عضالنــی، درد مفصــل، تــب، لــرز، 
حالــت تهــوع و تــورم غــدد لنفــاوی بــازوی مــورد تزریــق بــه ویــژه پــس 
در  و  عضالنــی  همــواره  کوویــد-19  کســن های  وا )تزریــق  دوم  دوز  از 
بــازو )دلتوئیــد( اســت و بایــد تــا قبــل از تزریــق زنجیــره ســرما بــرای آنهــا 

ــردد(.   گ رعایــت 

کسن مادرنا 2   وا
Moderna vaccine
ــا اثربخشــی 94% در پیشــگیری از  کســن mRNA ب ایــن هــم یــک وا
کــه مجــوز اســتفاده از ســازمان  کوویــد-19 اســت  عفونــت عالمــت دار 
کســن در بیمــاران  غــذا و داروی آمریــکا را دریافــت نمــوده اســت. ایــن وا
ــا چاقــی هــم اثربخشــی  دارای بیماری هــای زمینــه ای مثــل دیابــت ی
غ، التکس  90% نشــان داده اســت. همچنیــن، در آن ترکیبــات تخم مــر
کثر 6 هفته(  یا مواد نگهدارنده نیست. دو دوز به فاصله 28 روز )حدا
ــه  کســی( ب ــرژی شــدید )آنافیال ــردد. در صــورت ســابقه آل توصیــه می گ
گلیکــول تزریــق  کســنهای mRNA و پلی اتیلــن  کســن یــا وا دوز قبلــی وا
ــایر  ــا س ــن ها  ی کس ــه وا ــرژی ب ــورت آل ــوده و در ص ــوع ب ــدی ممن دوز بع
کســن بایــد بــا احتیــاط انجــام پذیــرد.  داروهــای تزریقــی، تزریــق وا
عــوارض احتمالــی قــدری شــایع تر از فایــزر بــوده و شــاملند بــر: درد در 
محــل تزریــق، خســتگی و احســاس ناخوشــی، ســردرد، درد عضالنــی، 

درد مفصــل، تــب، لــرز، حالــت تهــوع و تــورم غــدد لنفــاوی بــازوی مــورد 
تزریــق )بــه ویــژه پــس از دوز دوم(.

کسن جنسن/جانسون و جانسون  3   وا
Janssen/Johnson & Johnson vaccine

پیشــگیری  در  اثربخشــی %66  بــا  می باشــد  وکتــور  کســن  وا یــک 
از بیمــاری  کوویــد-19 و 86% در پیشــگیری  از عفونــت عالمــت دار 
را  آمریــکا  داروی  و  غــذا  ســازمان  از  اســتفاده  مجــوز  کــه  آن  شــدید 
غ، التکس  دریافــت نمــوده اســت. همچنیــن، در آن ترکیبــات تخــم مــر
یــا مــواد نگهدارنــده نیســت. یــک دوز توصیــه می شــود. در صــورت 
کســن یــا مــاده  کســی( بــه دوز قبلــی وا ســابقه آلــرژی شــدید )آنافیال
پلــی ســوربات، تزریــق دوز بعــدی ممنــوع بــوده و در صــورت آلــرژی بــه 
کســن بایــد بــا احتیــاط  کســن ها  یــا ســایر داروهــای تزریقــی، تزریــق وا وا
انجــام پذیــرد. عــوارض احتمالــی شــاملند بــر: درد در محــل تزریــق، 
لــرز، تــب و حالــت تهــوع. مــوارد  ســردرد، خســتگی، درد عضالنــی، 

گــزارش شــده اســت. گیلــن بــاره نیــز  نــادری از 

کسن اسپوتنیک-5 4    وا
Sputnik- V
و  اپیدمیولـــوژی  ملـــی  تحقیقـــات  مرکـــز  نوامبـــر،   11 حـــدود 
کـــرد  میکروبیولـــوژی روســـیه حتـــی پیـــش از شـــروع آزمایـــش فـــاز 3 ادعـــا 
کســـن %92  کارایـــی ایـــن وا کـــه بعـــد از دوز دوم، میـــزان اثربخشـــی یـــا 
کـــه 95% اثربخشـــی بـــرای  کـــرد  اســـت. در 24 نوامبـــر ایـــن ســـازمان ادعـــا 
کـــرده اســـت. در 14 دســـامبر ســـال 2020، اثربخشـــی آن را  آن اثبـــات 
کردنـــد. در 2 فوریـــه 2021، مجلـــه النســـت داده هـــای  گـــزارش   %91.4
کـــه نشـــان دهنـــده اثربخشـــی 91.6% بـــوده  کـــرد  مرحلـــه 3 را منتشـــر 
کســـن از نـــوع وکتـــور اســـت یعنـــی وکتـــور یـــا ناقـــل  اســـت. ایـــن وا
کســـن نوبـــت اول و آدنوویـــروس  آدنوویـــروس انســـانی 26 بـــرای وا
 mRNA کـــه  مـــی رود  بـــکار  دوم  نوبـــت  کســـن  وا بـــرای   5 انســـانی 
کوویـــد-19 در ژنـــوم آنهـــا قـــرار داده شـــده   Sکننـــده پروتئیـــن تولیـــد 
کـــه  اســـت لـــذا آدنوویـــروس در ســـطح خـــودش ایـــن آنتـــی ژن را دارد 
کســـن  باعـــث تحریـــک سیســـتم ایمنـــی می شـــود. همچنیـــن، ایـــن وا
کوویـــد را در ســـلول ها  بـــدن پروتئیـــن S ویـــروس  بـــه  بعـــد از ورود 
کپـــی می کنـــد تـــا سیســـتم ایمنـــی بـــدن، آنتـــی بـــادی الزم را بســـازد. 
آدنوویـــروس اســـتفاده شـــده بعنـــوان وکتـــور، بـــه نحـــوی تضعیـــف 
کـــه قابلیـــت تکثیـــر و بیماری زایـــی در بـــدن نخواهـــد داشـــت.  شـــده 
ــه بـــه فاصلـــه  کـ کســـن 2 نوبـــت اســـت  تعـــداد نوبـــت دریافـــت ایـــن وا
ــر  ــا تاخیـ ــر فـــردی بـ گـ ــود ولـــی ا ــز می شـ ــر تجویـ ــا 28 روز از همدیگـ 21 تـ
کســـن  مراجعـــه نمـــود، منعـــی بـــرای تجویـــز نوبـــت دوم نیســـت. نـــوع وا
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بـــرای نوبـــت اول )آبـــی رنـــگ( و دوم )قرمـــز رنـــگ( بـــا همدیگـــر متفـــاوت 
گردنـــد. در صـــورت ســـابقه آلـــرژی شـــدید  اســـت و نبایـــد تعویـــض 
کســـن، تزریـــق دوز بعـــدی ممنـــوع بـــوده  کســـی( بـــه دوز قبلـــی وا )آنافیال
ـــا ســـایر داروهـــای تزریقـــی، تزریـــق  کســـن ها  ی ـــه وا ـــرژی ب و در صـــورت آل
کســـن بایـــد بـــا احتیـــاط انجـــام پذیـــرد. در مـــوارد زیـــر نیـــز تزریـــق بایـــد  وا
ـــن  کس ـــاص وا ـــه خ ـــه البت ک ـــردد  گ ـــام  ـــک انج ـــر پزش ـــا نظ ـــاط و ب ـــا احتی ب
ــای  ــوی، بیماریهـ کلیـ کبـــدی،  ــن  ــاری مزمـ ــپوتنیک نیســـت: بیمـ اسـ
عملکـــرد  فاحـــش  اختـــالل  و  نشـــده  کنتـــرل  )دیابـــت  متابولیـــک 
تیروئیـــد(، اختـــالالت خونـــی ماننـــد هموفیلـــی یـــا اختـــالالت انعقـــادی، 
ع و ســـایر بیماری هـــای اعصـــاب مرکـــزی و یـــا ســـابقه ســـکته  صـــر
ــا  ــت و یـ ــت، اندوکاردیـ ــر، میوکاردیـ کرونـ ــروق  ــای عـ ــزی، بیماری هـ مغـ
ـــه بیماریهـــای خودایمنـــی )اتوایمیـــون(  پریکاردیـــت. بیمـــاران مبتـــال ب
و مبتالیـــان بـــه ســـرطان های بدخیـــم. عـــوارض احتمالـــی نیـــز شـــاملند 
کســـن نوبـــت اول یـــا دوم عمومـــا شـــدید نبـــوده و در طـــی  بـــر: عـــوارض وا
حـــدود 3 روز برطـــرف می شـــوند. شـــایع تریـــن عارضـــه ایجـــاد حالـــت 
گاهـــی بـــاالی 40 درجـــه، لـــرز، دردهـــای  شـــبه آنفلوانـــزای خفیـــف )تـــب 
گلـــو درد، احتقـــان و آبریـــزش بینـــی، ضعـــف،  عضالنـــی و مفصلـــی، 
احســـاس ناخوشـــی و ســـردرد( و یـــا عـــوارض موضعـــی ماننـــد درد و 
کمتـــر شـــایع عبارتنـــد  ـــورم و قرمـــزی محـــل تزریـــق هســـتند. عـــوارض  ت
از: تهـــوع، بـــی اشـــتهایی و بزرگـــی غـــدد لنفـــاوی منطقـــه ای هســـتند و 

گـــزارش شـــده اســـت.  گیجـــی و ســـنکوپ  بنـــدرت 

کسن آسترازنکا 5    وا
Oxford–AstraZeneca vaccine
کســن آســترازنکا حاصــل همــکاری شــرکت انگلیسی-ســوئدی   وا
تجــاری نام هــای  بــه  و  اســت  کســفورد  آ دانشــگاه  و  آســترازنکا 

کــره جنوبــی( و  Covishield)تولیــد در هنــد(  Vaxzevria  )تولیــد در 
کــه  کســن وکتــور ویروســی اســت  بــه فــروش می رســد. ایــن هــم یــک وا
در آن از وکتــور یــا ناقــل آدنوویــروس شــامپانزه )ChAdOx1( اســتفاده 
کلــی حــدود79% اســت. ضمنــا  شــده اســت. اثربخشــی آن هــم بطــور 
کســن بــه جــای mRNA از DNA دو رشــته ای اســتفاده  در ایــن وا
آن  روی  از  بــدن  ســلول های  هســته  بــه  ورود  از  پــس  کــه  شــده 
mRNA ســاخته می شــود. بــه دلیــل مقــاوم بــودن DNA می تــوان 
کســن را در دمــای یخچــال )2 تــا  کــردن، تــا 6 مــاه وا بــه جــای فریــز 
کــرد. دو دوز بــه فاصلــه 4 تــا 12  گــراد( نگهــداری  8 درجــه ســانتی 
ــابقه  ــورت س ــود. در ص ــه می ش ــه( توصی ــا 12 هفت ــا 8 ت ــه )ترجیح هفت
کســن، تزریــق دوز بعــدی  کســی( بــه دوز قبلــی وا آلــرژی شــدید )آنافیال
کســن ها  یــا ســایر داروهــای  ممنــوع بــوده و در صــورت آلــرژی بــه وا
گــروه مشــاوره  کســن بایــد بــا احتیــاط انجــام پذیــرد.  تزریقــی، تزریــق وا
بــرای  آســترازنکا  کســن  وا   )ATAGI( اســترالیا  ایمن ســازی  فنــی 
کــرده اســت. ایــن توصیــه  بزرگســاالن بــاالی 50 ســال ارجــح اعــالم 
بــه علــت احتمــال بالقــوه افزایــش ترومبــوز همــراه بــا ترومبوســیتوپنی 
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کســن  )ترومبوســیتوپنی اتوایمیــون پروترومبوتیــک( بــه دنبــال ایــن وا
در افــراد زیــر 50 ســال انجــام شــده اســت. البتــه ریســک ایــن عارضــه 
کــم و حــدود 4 تــا 10 نفــر در هــر یــک میلیــون نفــر اســت. جالــب  خیلــی 
کســن جانســون و جانســون  ــه تازگــی در مــورد وا اینکــه ایــن عارضــه ب
کــه طــی 28 روز بعــد از تزریــق  گــزارش شــده اســت. در صورتــی  نیــز 
کســینه شــده دچار تنگی نفس، درد قفســه  کســن آســترازنکا، فرد وا وا
ســینه، درد در ناحیــه شــکم، ســردی اندام هــای انتهایــی، تــاری دیــد، 
دو بینــی تشــنج، اختــالل تکلــم، پــارزی، پلژی، ســردرد بســیار شــدید و 
مــداوم، تــورم و درد و تغییــر رنــگ اندام هــای انتهایــی و یــا پتشــی شــده 
کــز درمانــی و آزمایــش ســلول های خونــی توصیــه  باشــد، ارجــاع بــه مرا

می شــود.

کســن های متعــدد دیگــری در جهــان بــرای بيمــاری  6   وا
کوویــد-19 تولیــد شــده یــا تحــت مطالعــه فــاز 3 هســتند بــه ماننــد 
 Maryland-based company Novavax ســاخت Novavax کســن وا
ــه  ــه فاصل ــر واحــد پروتئیــن، اثربخشــی 89/7%، دو دوز ب کســن زی )وا
همــان  یــا   Sinovac و    Sinopharm چینــی  کســن های  وا روز(؛   21
کامــل غیــر فعــال شــده هســتند.  CoronaVac ) هــر دو از نــوع ویــروس 
از  بیــش  تــا  بیــن 50  بــا دامنــه  اثربخشــی متوســط %79  ســینوفارم 

90 درصــد داشــته و شــامل دو دوز مشــابه بــه فاصلــه 21 تــا 28 روز 
کارخانــه بیوتکنولــوژی بهــارات  کســن Covaxin ســاخت  می باشــد(؛ وا
کامــل غیــر فعــال شــده، اثربخشــی 79% ، دو دوز مشــابه  هنــد )ویــروس 
کســن های قابــل اســتفاده از راه بینــی نیــز  بــه فاصلــه 28 روز(. بعــالوه وا

در حــال تحقیــق و تولیــد اســت.
کرونــای تولیــد ایــران نیــز اشــاره  کســن های  همچنیــن بایــد بــه وا
کوایــران برکــت ســاخت شــرکت داروســازی شــفا  کســن  نمــود مثــل وا
کســن دیگــری بــه نــام پاســتوکوک نیــز بــا همــکاری انســتیتو پاســتور  و وا
کســن بــه  کوبــا ایــن وا کوبــا )در  کســن  ایــران و انســتیتوی فینــالی وا
کســن ســوبرانا 02 تولیــد می شــود(. آخریــن اطالعــات مربــوط بــه  نــام وا

کســنهای تولیــد ایــران در جــدول 1 آورده شــده اســت. وا

ــی  کس ــک آنافیال ــش آلرژی کن ــن، وا کس ــق وا ــه تزری ــن عارض ــم  تری مه
کســن از بیــن 2 میلیــون  کننــده وا اســت و بــه میــزان 360 دریافــت  
گلــو، بیحالــی و  گهانــی تــورم  گــزارش شــده اســت. عالیــم آن: بــروز نا نفــر 
کهیــر  ســرگیجه و افــت فشــار خــون، خــارش یــا ضایعــات پوســتی ماننــد 
ــن  ــروز ای ــورت ب ــت. در ص ــینه اس ــس س ــس خ ــا خ ــت ی ــزی پوس و قرم
عارضــه بــه دنبــال دوز اول بخصــوص در 4 ســاعت اول، تزریق دوز دوم 
ــا داروهــای  کوویــد ی کســن های غیــر  کــه بــه وا ممنــوع اســت. افــرادی 
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تزریقــی، التکــس یــا غذا هــا حساســیت دارنــد بایــد تــا 30 دقیقــه بعــد از 
کســن تحــت نظــر باشــند. همچنیــن، تــب بطــور متوســط در  تزریــق وا
خ داده  3.7% افــراد پــس از اولیــن دوز و در 15.8% پــس از دوز دوم ر
کثــر عالئــم در عــرض 2 تــا 3 روز بــه پایــان می رســد. در صورتــی  اســت. ا
کــه عــوارض طــی 7 روز اول بهبــود پیــدا نکنــد و یــا تشــدید شــود بیمــار 
بایــد توســط پزشــک معاینــه شــود و بررســی های الزم انجــام شــود. 
کوویــد-19، جهــت پیشــگیری از بــروز عــوارض  کســن  قبــل از تزریــق وا
اســتفاده از اســتامینوفن، داروهــای ضــد التهــاب غیــر اســتروئیدی و 
آنتــی هیســتامین ها توصیــه نمــی شــود ولــی پــس از تزریــق و در صورت 

بــروز عــوارض بالمانــع اســت.
همــان  در  می تــوان  را  کســن ها  وا ســایر  کســن COVID-19 و  وا
کســن های  ــودن وا ــد ب ــل جدی ــه دلی ــرد. پیــش از ایــن، ب ک روز تزریــق 
COVID-19 ، CDC توصیــه می کــرد دو هفتــه قبــل و بعــد از دریافــت 
کســن دیگری دریافت نشــود. CDC براســاس  کســن  COVID-19وا وا
داده هــای ایمنــی جمــع آوری شــده اخیــر، توصیــه خــود را تغییــر داد.

که در ریســک هماتوم  کلــی توصیه می شــود بــرای بیمارانی  بــه طــور 
ناشــی از تزریــق عضالنــی هســتند مثل هموفیلــی از ســوزن های تزریق 
کمتــر از 23( اســتفاده  ظریــف )گیــج 23 تــا 25( و یــا بســیار ظریــف )گیــج 
کمپــرس بــر روی محــل تزریــق  شــود و حداقــل بــه مــدت 2 تــا 5 دقیقــه 
قــرار داده شــود. معمــوال هماتــوم طــی 2 تــا 4 ســاعت اولیــه بعــد از 
کســن ممکــن اســت ایجــاد شــود. درد و تــورم ممکن  تزریــق عضالنــی وا
کســن وجود داشــته باشــد اما  اســت 1 تــا 2 روز ابتدایــی بعــد از تزریــق وا
کــه ایــن عالئــم تشــدید شــود و یــا قرمــزی پیــش رونــده در  در صورتــی 
محــل تزریــق مشــاهده شــود اقــدام بیشــتر ضــروری اســت. تزریــق زیــر 

کاهــش ریســک هماتــوم توصیــه نمــی شــود. جلــدی بــرای 
ــا وارفاریــن هســتند )بــه خصــوص  کــه تحــت درمــان ب در بیمارانــی 
کــه ســابقه نامنظــم بــودن INR دارنــد(، بهتراســت طــی 72  بیمارانــی 
 INR کســن آزمایــش بــرای چــک ســاعت قبــل از تزریــق عضالنــی وا
کسیناســیون می تواند  کمتــر از 3 باشــد وا گــر INR بیمــار  انجــام شــود. ا
بــا صالحدیــد  و  کمتــراز 4 باشــد   INR کــه  انجــام شــود. درصورتــی 
پزشــک معالــج می تواننــد تزریــق عضالنــی بااحتیــاط می توانــد انجــام 
کــه INR بیمــار بیــش از 4 باشــد بهتــر اســت تحــت  شــود. در مــواردی 
کاهــش  نظــر متخصــص داروی وارفاریــن تعدیــل دوز شــود و بعــد از 

کســن انجــام شــود. INR بــه ســطح درمانــی تزریــق وا
کــه پالســماتراپی یــا مونوکلونــال آنتــی بــادی ضــد ویــروس  بیمارانــی 
کــرده انــد، بهتر  SARS-CoV-2 )بامالنیویمــب و اتســویمب( دریافــت 
کسیناســیون  اســت حداقــل 3 مــاه بعــد از دریافــت ایــن درمان هــا وا
کورتیکواســتروئیدها بهتر اســت در صورت امــکان به دوز  انجــام شــود. 
کاهــش ایجــاد  کاهــش یابنــد تــا ســبب  گــرم در روز  کمتــر از 7/5 میلــی 

کســن نشــوند. داروهــای ســرکوبگر ایمنی مثل متوتروکســات  ایمنــی وا
کســن قطــع شــوند.  بایــد از 2 هفتــه قبــل تــا 2 هفتــه پــس از مصــرف وا
کسیناســیون قطــع شــود. 3  ریتوکســیماب بایــد یــک مــاه قبــل از وا
ــه  ــد توصی ــا پیون ــر ی کانس ــان  ــا درم ــیون ب کسیناس ــه وا ــاه فاصل ــا 6 م ت
می شــود و بهتــر اســت تعــداد نوتروفیل هــای مطلــق خــون بــه حــد 
کســن 2 هفتــه قبــل از جراحی هــای  طبیعــی رســیده باشــد. تزریــق وا
عــوارض  و  جراحــی  متعاقــب  تــب  بــا  تــا  می شــود  توصیــه  الکتیــو 
مربوطــه اشــتباه نشــود. بــرای بیماری هــای خــود ایمنــی احتیــاط 
کــه در فــاز حــاد  و توصیــه اختصاصــی وجــود نــدارد ولــی در بیمارانــی 
کــردن بیمــاری بهتــر  بیماری هــای اتوایمیــون باشــند تــا زمــان فروکــش 
کسیناســیون در  کســن بــه تعویــق بیفتــد. راهنمــای وا اســت تزریــق وا

مــوارد خــاص همــواره در حــال تکمیــل و بــه روز شــدن اســت.
ــه  ــال ب ــراد 12 س ــه اف ــرای هم ــیون COVID-19 ب کسیناس CDC وا
بــاردار هســتند، در  کــه  از جملــه خانم هایــی  بــاال توصیــه می کنــد 
حــال شــیردهی هســتند، ســعی می کننــد در حــال حاضــر بــاردار شــوند 
یــا ممکــن اســت در آینــده بــاردار شــوند. شــواهد در مــورد ایمنــی و 

رو  بــارداری  دوران  در   COVID-19 کسیناســیون وا اثربخشــی 
می دهــد  نشــان  داده هــا  ایــن  اســت.  افزایــش  بــه 

   COVID-19کســن وا دریافــت  مزایــای  کــه 
یــا  شــده  شــناخته  خطــرات  از  بیشــتر 

کسیناســیون در دوران  احتمالــی وا
اســت  اســت. جالــب  بــارداری 

کسیناســیون  وا بدانیــم  کــه 
بــاردار  خانــم  هــزار   10
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اســت.  نــداده  نشــان  جــدی  عارضــه  بعــد  مــاه   3 تــا  آمریــکا  در 
کــه نشــان  ضمنــا در حــــــــال حاضــــــر هیــچ مدرکــی وجــود نــــــدارد 
  COVID-19 کســـــــن وا از جملـــــــــه  کســـــــن،  وا هـــــرگــــــــونه   دهــــــد 
باعــث مشــکالت بــاروری در زنــان یــا مــردان شــود. افــراد بــاردار در 
 COVID-19 ــاردار بیشــتر بــه بیمــاری شــدید ــا افــراد غیــر ب مقایســه ب
کســن  COVID-19 می توانــد آنهــا را در  مبتــال می شــوند و دریافــت وا
کنــد.  برابــر بیماری هــای شــدید ناشــی از  COVID-19  محافظــت 
کووید-19  کســن  که از وا که مادرانی  گزارشــات اخیر نشــان داده اســت 
کــرده انــد، آنتــی بادی هایــی در شــیر خــود  ــوع mRNA  اســتفاده  از ن
داده هــای  کنــد.  محافظــت  آنهــا  نــوزادان  از  می توانــد  کــه  دارنــد 
بیشــتری مــورد نیــاز اســت تــا مشــخص شــود ایــن آنتــی بادی هــا چــه 
ســطح محافظتــی بــرای نــوزاد ایجــاد می کننــد. در حــال حاضــر در 
کســن ســینوفارم و آســترازنکا مجــوز مصــرف اضطــراری در  ایــران وا
افــراد بــاردار دارد و توصیــه می شــود. پــس از 3 ماهــه نخســت بــارداری 
کســن ســینوفارم و  کسیناســیون انجــام شــود. در شــیردهی نیــز وا وا
ــد. بهتــر اســت از یــک هفتــه قبــل  گرفتــه ان اســترازنکا مجــوز مصــرف 
کســن انجــام  ــی 15 روز پــس از زایمــان تزریــق وا ــا 10 ال از زایمــان ت
نشــود تــا تب هــای پــس از زایمــان در صــورت وقــوع، بــه 

کســن نســبت داده نشــود. تــب ناشــی از وا
نیازمنــد  کــودکان  در  کســن  وا کاربــرد 
تحقیــق و مطالعــه بیشــتر در ســطح 
جامعــه اســت. در حــال حاضــر 
و پــس از مطالعــه روی 2200 
فایــزر  کســن  )وا کــودک 

و دارونمــا(، FDA و CDC بــه همــه افــراد 12 ســال بــه بــاال توصیــه 
کســن مربوطــه را  کــه بــرای محافظــت در برابــر  COVID-19وا می کنــد 
کمــک  گســترده یــک ابــزار مهــم بــرای  کسیناســیون  کننــد. وا دریافــت 
کســینه شــده انــد  کامــاًل وا کــه  گیــری اســت. افــرادی  بــه توقــف همــه 
گیــری انجــام می دادنــد،  کــه قبــل از همــه  می تواننــد فعالیت هایــی را 
کــودکان 12  البتــه بــا ادامــه رعایت هــای پیشــگیرانه از ســر بگیرنــد. 
کســن Pfizer-BioNTech  را بــا دوز مشــابه  ســال بــه بــاال می تواننــد وا
کــم تــا 15 دقیقه بعــد در درمانگاه  کننــد و بایــد دســت  بالغیــن دریافــت 
در  بیشــتر  پریکاردیــت  و  میوکاردیــت  مــوارد  باشــند.  نظــر  تحــت 
نوجوانــان و جوانــان بخصــوص مذکــر در ســن بــاالی 16 ســال عمدتــا 
Pfizer- یعنــی mRNAکســن پــس از دریافــت دوز دوم یکــی از دو وا

گزارش هــا نــادر  گــزارش شــده اســت. ایــن   Moderna یــا BioNTech
 COVID-19 کسیناســیون اســت و مزایــای شــناخته شــده و بالقــوه وا
بیشــتر از خطــرات شــناخته شــده و بالقــوه از جملــه خطــر احتمالــی 
گــذرا هســتند.  کــه اغلــب خفیــف و  ــا پریکاردیــت اســت  میوکاردیــت ی
کســن  COVID-19خــود را بــا یــک ســوم دوز  همچنیــن، Pfizer وا
کــودکان 5 تــا 11 ســال بــی خطــر و موثــر اعــالم می کنــد و  بزرگســاالن، در 
کــودکان زیــر 5 ســال مطالعــات ادامــه دارد. در حــال حاضــر ایران  بــرای 
کــودکان 6 تــا 17 ســاله را از مهــر 1400 بــا  کسیناســیون  تصمیــم دارد وا
کســن های ســینوفارم و پاســتوکوک و دوز مشــابه بزرگســاالن انجــام  وا
کــودکان مبتــال بــه  دهــد )دو دوز بــه فاصلــه 21 تــا 28 روز(. الویــت بــا 
دیابــت خواهــد بــود. البتــه نظریاتــی در مــورد تــک دوز انجــام دادن 

کوچکتــر وجــود دارد. کــودکان  کسیناســیون مذکــور در  وا
ابتــالی قبلــی بــه بیمــاری منعــی بــرای تزریــق نبــوده و پــس از 4 تــا 
کســن توصیــه  6 هفتــه )در مــوارد شــدید 8 تــا 10 هفتــه بعــد( تزریــق وا
کســن تزریــق شــود یــا هــر دو،  می شــود. البتــه اینکــه فقــط یــک دوز وا
مــورد اتفــاق نظــر نیســت و مطالعــات بیشــتر را طلــب می کنــد. در 
کســن نوبــت اول دچــار بیمــاری  کــه بیمــار بعــد از تزریــق وا صورتــی 
کســن را در صــورت بهبــود  کوویــد-19 شــود، می توانــد نوبــت دوم وا
ج شــدن از  کــم 24 ســاعت و خــار عالئــم و قطــع تــب بمــدت دســت 
گــر نوبــت تزریــق نیــز  کنــد البتــه ا قرنطینــه )حداقــل 10 روز( دریافــت 
گــر بیمــار عالمــت دار باشــد، تزریــق نوبــت دوم  فــرا رســیده باشــد. ا
کســن تــا زمــان بهبــود عالئــم بایــد بــه تعویــق بیفتــد. در صورتــی  وا
ــم  کسیناســیون دچــار عالئ کســن در روز وا کننــده وا ــه فــرد دریافــت  ک
لنفادنوپاتــی،  آرترالــژی،  میالــژی،  لــرز،  )تــب،  عفونــی  بیماری هــای 
شــکم،  درد  خلــط،  نفــس،  تنگــی  ســرفه،  اشــتهایی،  بــی  تهــوع، 
اســهال، دیــس اوری، درد ســوپراپوبیک و ...( باشــد، بهتــر اســت 
ــور  ــه ط ــم ب ــود و عالئ ــع ش ــار رف ــب بیم ــه ت ک ــی  ــا زمان ــن ت کس ــق وا تزری

ــد. ــق بیفت ــه تعوی ــد ب کن ــدا  ــود پی ــل بهب کام
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ــاری  ــه بیم ــال ب ــرد مبت ــا ف ــر ب ــه پرخط ــابقه مواجه ــه س ک ــرادی  در اف
کوویــد-19 را داشــته باشــند، ابتــدا بایــد تســت PCR انجــام شــود. 
کســن تزریــق شــود. در  در صــورت مثبــت بــودن تســت PCR نبایــد وا
ــا 14 روز  ــرای مــدت 7 ت ــه تســت PCR منفــی باشــد بیمــار ب ک ــی  صورت
کــه عالئــم  کوویــد-19 پایــش شــود. در مــواردی  بایــد از نظــر بــروز عالئــم 
کسیناســیون می توانــد انجــام شــود. بعــد از ایــن مــدت بــروز نکنــد، وا
کنــش  وا تســت  کوویــد-19،  بیمــاری  اصلــی  تشــخیصی  راه 
کــه قســمتی از ژنوم  زنجیــره ای پلــی مــراز یــا PCR از حلــق و بینــی اســت 
ــه  ک ــت  ــن اس ــم ای ــوال مه ــک س ــد. ی ــن می کن ــروس را تعیی )RNA( وی
کسیناســیون ســبب مثبــت شــدن ایــن تســت می شــود؟ چــون  ــا وا آی
کوچکــی از  کوویــد-19 تنهــا بخــش  کســن  mRNA مــورد اســتفاده در وا
کپی هایــی از خــود  کل RNA ویروســی اســت و همچنیــن نمــی توانــد 
کنــد،  بنابرایــن ســبب مثبــت شــدن تســت PCR نمی شــود.  ایجــاد 
کســن AstraZeneca نیــز فقــط بخشــی از DNA را شــامل می شــود و  وا
چــون در حامــل آدنوویــروس قــرار می گیــرد نمــی توانــد همانندســازی 
شــود بنابرایــن نمــی توانــد ســبب عفونــت یــا آزمایــش PCR مثبــت 
ــوم ویــروس نبــوده  کســن های زیــر واحــد پروتئینــی دارای ژن ــردد. وا گ
کامــل غیرفعــال شــده دارای ژنــوم  کســن های ویــروس  و هــر چنــد وا
ــی چــون تکثیــر نمــی شــوند و در مخــاط بینــی و حلــق  می باشــند، ول
ــاز هــم بعیــد اســت ســبب مثبــت شــدن تســت  تظاهــر نمــی یابنــد، ب
نشــان  کسیناســیون  وا از  پــس  تســت  شــدن  مثبــت  شــوند.   PCR
ــا  کمــی قبــل ی ــه  ــه فاصل ــا ب ــه قاعدت ک ــه عفونــت اســت  دهنــده ابتــال ب
کســب شــده ولــی لزومــا بــه بیمــاری عالمــت  کســن  پــس از تزریــق وا
کســن  کــه قبــال توضیــح داده شــد، وا گــردد. همانطــور  دار منجــر نمــی 

و  نمــوده  ایجــاد  را  کثــر خــود  ایمنــی حدا از دوز دوم  پــس  2 هفتــه 
اثربخشــی آن 100% نیســت. طبعــا بــه دلیــل ایجــاد آنتــی بــادی بــه 
مثبــت  بــادی  آنتــی  یــا  ســرولوژی  تســت  کسیناســیون،  وا دنبــال 
گاهــی در  کاربــرد داشــته و  کمتــر  می گــردد. البتــه ایــن تســت خیلــی 
مــوارد مشــکوک یــا عــوارض دیــررس بیمــاری بماننــد بیمــاری التهابــی 

ــی رود.  ــکار م ــتمی ب ــد سیس چن
محققــان  هســتند،  جدیــد  کوویــد-19  کســن های  وا کــه  آنجــا  از 
کــه محافظــت آن تــا چــه مــدت ممکــن اســت طول بکشــد.  نمی داننــد 
کسیناســیون، ســطح  کــه در ماه هــای پس از وا ایــن امــکان وجــود دارد 
کاهــش یابــد، امــا سیســتم ایمنــی  کشــنده   T آنتــی بــادی و ســلول های
همچنیــن شــامل ســلول های خاصــی بــه نــام ســلول های خاطــره ای 
ــرای  ــا را ب کرون ــه ویــروس  ــوط ب ــه ممکــن اســت اطالعــات مرب ک اســت 
کنــد. طبعــا ایــن پــس از بیمــاری  ســال ها یــا حتــی دهه هــا حفــظ 
کوویــد-19 امــروزه  کســن  خ می دهــد. تزریــق دوز ســوم وا طبیعــی هــم ر
منجــر  کســن  وا محافظــت  کــردن  طوالنــی  بــه  تــا  می شــود  توصیــه 
گــردد. الویــت بــا پرســنل بهداشــتی و پزشــکی و افــراد دچــار مشــکالت 
زمینــه ای بخصــوص بیماری هــای نقــص ایمنــی و افــراد مســن اســت. 
پاســخ  ایمنــی 28 روز و درصــورت  نقــص  مــواردی مثــل  فاصلــه در 

ــر می شــود. مناســب قبلــی 6 مــاه ذک
کوویــد-19 غیــر قابــل تعویض اســت. بعد  کســن  برندهــای تجــاری وا
کســن در  کســن بایــد از همــان برنــد تجــاری وا از تزریــق نوبــت اول وا
کســن زده انــد و بــه  کــه یــک نــوع وا نوبــت دوم اســتفاده شــود. افــرادی 
کــم  کســن دیگــری را هــم بزننــد، بایــد دســت  هــر دلیــل می خواهنــد وا

فاصلــه 28 روز را رعایــت نماینــد.
از  پـس  کوویـد-19  بیمـاری  بـه  ابتـال  گفـت  بایـد  نهایـت  در 
کسن جلوگیری از  کسیناسیون غیرممکن نیست اما ارزش اصلی وا وا
کشـنده بیماری اسـت. به عالوه، در صورت  ک یا  ابتال به انواع خطرنا
افـراد  از  باالیـی  درصـد  همزمـان  تقریبـا  و  موقـع  بـه  کسیناسـیون  وا
کرد.  کمـک  کنتـرل بیمـاری در سـطح جامعـه نیـز  جامعـه می تـوان بـه 
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عفونــت و بیماریهــای عفونــی در سالـــهای اول زندگــی بســیار رایــج 
کــودکان زیــر  کشــورهای در حــال توســعه،  کــه در  ــه شــکلی  هســتند ب
2 ســال بــه طــور متوســط ســه تــا پنــج بــار اســهال را در ســال تجربــه 
کــودکان  می کننــد )1, 2(. دورههــای اوج بــروز اســهال در 6-11 ماهگــی 
کــه نــوزادان بــرای اولیــن بار بــا غذاهــای جدید و  اتفــاق می افتــد زمانــی 
کــه ممکــن اســت آلــوده باشــند و بــه طــور هــم  مکمــل روبــه رو میشــوند 
کشــف محیــط پیرامونــی  زمــان در ایــن دوره، آنهــا شــروع بــه خزیــدن و 
کــه آنهــا را در تمــاس مســتقیم بــا منابع مختلــف پاتوژن  خــود می کننــد 
که رابطه بین  قــرار می دهــد )1, 3(. مطالعــات پیشــین نشــان دادهانــد 
کــودکان یــک رابطــه دو طرفــه اســت به  تغذیــه و بیماریهــای عفونــی در 
کــه بیماری هــای عفونــی مکــرر می توانــد وضعیــت تغذیــه ای را  شــکلی 
کافــی می توانــد خطــر ابتال  کــرده و در مقابــل تغذیــه ضعیــف و نا مختــل 
بــه بیماریهــای عفونــی را افزایــش دهــد عــالوه برایــن عفونت اثربخشــی 
کاهــش  مداخــالت تغذیهــای را تحــت تاثیــر قــرار داده و اثربخشــی آن را 
کنتــرل عفونــت  می دهــد و بلعکــس، ســوء تغذیــه تاثیــر اســتراتژی های 
کاهــش می دهــد )نمــودار 1( )1(. طــی یــک عفونــت،  کــودکان  را در 
سیســتم ایمنــی بــدن نیــاز بــه طیــف وســیعی از مــواد مغــذی بــرای 
دفــاع در برابــر ارگانیســم مهاجــم دارد و تغذیــه بهبــود یافتــه ممکــن 
کنــد و اثــرات  کــودک را بــرای مبــارزه بــا عفونــت تقویــت  اســت توانایــی 

کاهــش دهــد. منفــی عفونــت را 

1- استاد د.ع.پ.شهید بهشتی
2- دکتری علوم تغذیه

 نقش تغذیه در پیشگیری و 
کودکی درمان بیماری های عفونی دوران 

کالنتری دکتر ناصر 

کالنتری1، جمال رحمانی2 دکتر ناصر 

چکیده
بیماری هــای عفونــی در ســال های ابتدایــی زندگــی بســیار 
کــودک در معــرض مــواد غذایــی بــا  گیــری  رایــج اســت. قــرار 
ــا محیــط پیرامونــی او را  ــا ارتبــاط بیشــتر او ب منشــا خارجــی و ی
ــه  ــرار می دهــد. تغذی ــع مختلــف از پاتوژن هــا ق در معــرض مناب
ــش  ــی نق ــتم ایمن ــود سیس ــت و بهب ــا تقوی ــد ب ــب می توان مناس
کمک  اثرگــذاری در پیشــگیری از بــروز بیماری هــای عفونــی و یــا 
کاهــش شــدت و دوره بیماری  بــه بهبــود از ایــن بیماری هــای و 
ــل  ــا عوام ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــی ب ــتم ایمن ــد. سیس ــته باش داش
پاتــوژن تقســیم و تمایــز ســریع و پیشــرفته ای نســبت بــه ســایر 
ایــن  بیشــتر  حساســیت  باعــث  کــه  دارنــد  بــدن  بافت هــای 
کمبودهــای انــرژی، درشــت مغــذی و ریزمغذیهــا  سیســتم بــه 
میگــردد. عواملــی چــون انــرژی، پروتئیــن، ویتامین هــا و مــواد 
 D و  A ، B، C گــروه معدنــی مــن جملــه انــواع ویتامین هــای 
و همینطــور انــواع عناصــر فلــزی ماننــد روی، ســلنیم و آهــن 
نقــش موثــری در حفــظ و بهبــود سیســتم ایمنــی دارنــد. عــالوه 
کــودکان  گیــری ســیکل ســوتغذیه- عفونــت در  برایــن شــکل 
کنــد.  ایــن مقاله  می توانــد رشــد انهــا را بــه شــکل جــدی مختــل 
بــه بررســی تغذیــه در پیشــگیری و درمــان بیماریهــای عفونــی 

کودکــی می پــردازد. دوران 
کلیدواژه ها: تغذیه، سیستم ایمنی، عفونت، کودکان
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کــودکان جهــت پیشــیگری از بیماری هــای  بهبــود سیســتم ایمنــی 
عفونــی و یــا بهبــود پــس از ابتــال بــه ایــن بیماریهــا بســیار مهــم اســت و 
کافــی می توانــد عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن را مختــل  عــدم تغذیــه 
نمــوده و زمینــه را بــرای ابتــال بــه بیماری هــای عفونــی و طوالنــی شــدن 
گــردد )4(. سیســتم ایمنــی بــدن  رونــد بهبــودی و اختــالل در شــد انهــا 
که به این  مبتنــی بــر فرآیندهــای تکثیر، تکامل و ســوخت و ســاز اســت 
منظــور نیــاز بــه انــرژی و ریــز مغذی هــای غذایــی دارد علــل الخصــوص 
کثر  اینکــه ســلول های سیســتم ایمنــی بــا ســرعت بیشــتری نســبت بــه ا
بافت هــا و سیســتم های بــدن، تکثیــر و تمایــز انجــام داده و نســبت 
کمبــود  ــم  ــد و عالئ کمبودهــای غذایــی حساســیت بیشــتری دارن ــه  ب
ــردد )5,  گ ــر  ــی ظاه ــم بالین ــر از عالئ ــتم زودت ــن سیس ــذی در ای ــز مغ ری
کفایــت غذایــی و نقــص در تامیــن ریــز مغذی هــا باعــث  6(. عــدم 
کــه راه را بــرای  اختــالل در عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن می گــردد 
گیــری چرخــه معیــوب ســوتغذیه و  بــروز بیماری هــای عفونــی و شــکل 

ــد )10-7(.  ــم می کن ــت فراه عفون
بــا  مبــارزه  تغذیــه در  انــکار  و غیرقابــل  نقــش مهــم  بــه  توجــه  بــا 
بیماری هــای عفونــی و وابســتگی سیســتم ایمنــی بــدن بــه تغذیــه 
افــراد بــرای پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماریهــا، طــی ایــن مطالعــه بــه 
عفونــی  بیماریهــای  درمــان  و  پیشــگیری  در  تغذیــه  نقــش  بررســی 

می پردازیــم. کودکــی  دوران 

کودک: مکانیسم تغذیه، عفونت و رشد 
کاهــش مصــرف مــواد مغــذی و افزایــش  بیماری هــای عفونــی باعــث 

کاهــش جــذب روده ای، از دســت دادن مــواد  هــدر رفــت آن بــه علــت 
مغــذی در روده از طریــق افزایــش ترشــح، مصــرف مــواد مغــذی بــرای 
متابولیســم  میــزان  افزایــش  و  عفونــت،  بــه  متابولیــک  پاســخ های 
پایــه می شــود )11(. اســهال منجــر بــه اتــالف مســتقیم مــواد مغــذی از 
جملــه پروتئیــن و ریزمغذی هــا ماننــد روی و ویتامیــن A از روده یــا 
دســتگاه ادراری می گــردد )11, 12(. عــالوه بــر ایــن، اســهال حــاد اتــالف 
نیتــروژن مدفــوع را بــه همــراه دارد )12(. اســهال مزمــن بــا از دســت 
گــوارش ارتبــاط دارد و عفونت هــای  دادن پروتئیــن از طریــق دســتگاه 
گردنــد  کــودک  گــوارش ممکــن اســت منجــر بــه وقفــه در رشــد  دســتگاه 
)13(. تغییــرات نفوذپذیــری روده در پــی عفونــت ممکــن اســت منجــر 
کتریایــی شــده و خطــر مــرگ و میــر را افزایــش دهــد )14(.  بــه انتقــال با
کــه ممکــن اســت  عفونت هــا بــا افزایــش ســیتوکین ها همــراه هســتند 
ــا بعــد از  گشــته و مصــرف غــذا طــی ی ــی اشــتهایی عصبــی  ــه ب منجــر ب
کــودک در پــی عفونــت  کاهــش یابــد )15(. رشــد نامطلــوب  عفونــت 
کــم بــدن در هنــگام تولــد شــروع شــده و بــا تغذیــه  می توانــد بــا وزن 

کنــد. کمکــی ادامــه پیــدا  کافــی شــیر مــادر و غــذای  نا

تغذیه و سیستم ایمنی:
بــر توســعه سیســتم ایمنــی از مرحلــه  اثــر رژیــم غذایــی و تغذیــه 
جنینــی آغــاز می شــود بــه ویــژه در ســه ماهــه اول بــارداری مــادر. رشــد 
گــرو تامیــن  مناســب و خــوب بافت هــا و سیســتم های جنینــی در  
نیازهــای غذایــی مــادر ازجملــه انــرژی، پروتئیــن، ویتامین هــا و مــواد 
کافــی اســت و در صــورت تامیــن نیــاز مــادر، جنیــن بــه انــدازه  معدنــی 

نمودار 1- چرخه سوتغذیه-عفونت

کاهش وزن
کافی رشد نا

کاهش سطح ایمنی
آسیب الیه مخاطی

کاهش اشتها
کمبود ریزمغذی ها
مشکالت جذب
تغیير متابولیسم

کافی دریافت غذای نا

افزایش بيماری های عفونی:
وقوع	 
شدت	 
زمان	 



27

 بهار 1401    خـبــــر نــا مــه   

کــرده، وزن و انــدازه طبیعــی و سیســتم ایمنــی تکامــل  کافــی رشــد 
یافتــه ای خواهــد داشــت. پــس از تولــد، شــیر مادرمــی توانــد انــرژی، 
ایمنــی  بــرای توســعه سیســتم  کافــی  ویتامین هــا و مــواد معدنــی 
کــرده و او را در برابــر عوامــل بیمــاری زا ایمــن نگــه  کــودک را فراهــم 
 A، D، ویتامیــن  جملــه  از  ریزمغذی هــا  و  پروتئیــن  انــرژی،  دارد. 
C، E ،B9 ،B6، ســلنیوم، روی و آهــن نقــش اساســی در توســعه و 
تقویــت سیســتم ایمنــی دارنــد.  ســوء تغذیــه شــدید انــرژی پروتئیــن 
کــودکان می توانــد منجــر بــه آتروفــی تیمــوس  )PEM( در نــوزادان و 
ــای  گره ه ــد  ــی مانن ــیتی محیط ــای لنفوس ــپالزی های اندام ه و دیس
کاهــش ســطح ایمنــی همــراه  ــه  کــه منجــر ب لنفــاوی و طحــال شــود 
بــه CD8 و ظهــور ســلول های   CD4 کاهــش نســبت لکوپنــی،  بــا 

باعــث  می توانــد   A ویتامیــن  کمبــود   .)16( می شــود   T نابالــغ 
گشــته و تولیــد ســلولهای  ایجــاد اختــالل در تولیــد آنتــی بــادی 

کنــد )17, 18(. ایــن  کمتــر  کشــنده  را   Tو ســلولهای B
کنشــهای  وا از  مختلفــی  انــواع  می توانــد  ویتامیــن 

)IFN-γ و   IL-12، TNF-αســرکوب(  التهابــی 
کنــد و در نتیجــه باعــث حفــظ پاســخ   را مهــار 
 .)21-19( می گــردد   Th2 لنفوســیت های 

در  پپتیدهایــی  بیــان  باعــث   D ویتامیــن 
اپیتلیــال  ســلولهای  و  مونوســیتها  نوتروفیلهــا، 

مجــاری تنفســی شــده باعــث محافظــت از ریــه در برابــر 
کننــده  عفونــت نقــش می شــود و همیــن طــور یــک تعدیــل 

سیســتم ایمنــی بــوده و از بیــان بیــش از حــد ســیتوکین های 
التهابــی جلوگیــری می کنــد )22, 23(. ویتامیــن B6 نقــش موثــری 
ــرات خــود  ــا اث در تمایــز و بلــوغ لنفوســیتها دارد )24, 25( و فــوالت ب
بــر متابولیســم اســیدهای نوکلئیــک نقــش مهمــی در سیســتم ایمنی  
ــود  ــیدانی خ کس ــی ا ــت آنت ــا ظرفی ــن C ب ــد )26(. ویتامی ــازی می کن ب
کــرده می توانــد خطــر ، شــدت  کسیداســون حفــظ  بافت هــا در برابــر ا
 E ویتامیــن  کاهــش دهــد )27(.  را  بیماری هــای عفونــی  مــدت  و 
گوســیتوز را بهبــود  پاســخ ایمنــی خونــی و ایمنــی ســلولی و هــم فا
می بخشــد و باعــث تکثیــر لنفوســیت ها می شــود )28, 29(. عنصــر  
کســیداز و تیورودوکســین  گلوتاتیون پرا ســلنیوم ، به عنــوان یــک جزء 
کســیدانی دارنــد ، از بافت هــا  کــه هــر دو خاصیــت آنتــی ا ردوکتازهــا، 
کســیداتیو محافظــت می کنــد )30, 31(. عنصر روی  در برابــر اســترس ا
باعــث یکپارچگــی سیســتم ایمنــی شــده و بــرای بلــوغ لنفوســیت ها 
و  کروفاژهــا  ما گوســیتوز  فا آن  کمبــود  و   )33  ,32( اســت  ضــروری 
نوتروفیل هــا را مختــل می کنــد )33, 34(. آهــن نیــز نقــش مهمــی 
کمبــود آهــن، تعــداد  کــودکان بــا  در سیســتم ایمنــی داشــته و در 
کاهــش یافتــه و اســتعداد ابتال به  ســلولهای T ایمنــی بــدن بــه شــدت 
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عفونت هــا افزایــش می یابــد )35-37(. در نتیجــه داشــتن یــک تغذیــه 
کــه نیازهــای انــرژی، پروتئیــن و ریزمغذی هــای مــورد  ســالم و مناســب 
گیــری سیســتم یــک  نیــاز او را تامیــن می کنــد می توانــد منجــر بــه شــکل 
گشــته و احتمال  پارچــه و قــوی سیســتم ایمنــی در برابــر عوامــل بیگانه 

کاهــش دهــد. ــی را  ــه بیماریهــای عفون کــودک ب ابتــالی 

کودکان )11(: کاهش اثرات منفی عفونت در  بهبود تغذیه دریافتی و 
کودکان  کاهــش خطر ابتــال به بیماری هــای عفونــی در  تغذیــه بــز جــز 
کاهــش عــوارض ابتــال نیــز  از طریــق بهبــود سیســتم ایمنــی می توانــد در 
نقــش داشــته باشــد. بهبــود تغذیــه می توانــد تاثیــر منفــی عفونــت بــر 
کاهــش داده و یــا حتــی از بیــن ببــرد. ایــن تغییــرات  کــودک را  رشــد 

گــذار باشــد: میتوانــد از مکانیســم های احتمالــی زیــر اثــر 
کاهــش شــدت و  کــودک، در نتیجــه   )1( تقویــت سیســتم ایمنــی 
طــول مــدت عفونت هــا و تأثیــر آنهــا بــر رشــد؛ )2( جبــران مــواد مغــذی 
عفونــت  طــول  در  کــه  کســانی  بــرای  عفونــت  طــی  رفتــه  دســت  از 
ــا افزایــش ســوخت و ســاز مــواد مغــذی طــی عفونــت  کاهــش جــذب ی
داشــته اند و یــا مقادیــر زیــادی از مــواد مغــذی را طــی  اســهال از دســت 
ــت؛  ــس از عفون ــد پ ــرای رش ــذی ب ــواد مغ ــم اوری م ــد؛ )3( فراه داده ان
کمبــود مــواد مغــذی؛ و )5(  ــا  )4( افزایــش اشــتها ناشــی از عفونــت و ی
ــود  ــه بهب ــودمند روده و در نتیج ــم های س ــد میکروارگانیس ــود رش بهب

عملکــرد جذبــی و دفاعــی آن.

مداخالت تغذیه ای در بیماری های عفونی )11(:
ــوان  ــی میت ــای عفون ــن بیماری ه ــا در حی ــش و ی ــه پی ک ــی  مداخالت

مــد نظــر قــرار داد عبارت انــد از:
الف( مداخالت مشترک برای عفونت و تغذیه شامل: 

ارتقــاء تغذیــه بــا شــیر مــادر، مداخــالت و مراقبت هــای بهداشــتی در 
حیطــه آب و فاضــالب، مکمــل یــاری عنصــر روی.

ب( مداخالت اختصاصی اسهال شامل: 
کســن برای پیشــگیری از عفونت روتا ویروس  حیطه پیشــگیری( وا

کســن برای پیشــگیری از وبا.  و وا
حیطــه درمــان( رهیدراتــه شــدن بــا محلول هــای نمکــی، مکمــل 
رژیــم  بهبــود  و  تغذیــه  اســتراتژی  اســهال،  مدیریــت  بــرای  روی 
ــیگال،  ــرای ش ــی ب ــک درمان ــهال، آنتی بیوتی ــرل اس کنت ــت  ــی جه غذای

وبــا. و  کریپتوســپوریدیوز 
ج( مداخالت اختصاصی پنومونی شامل:

کســن بــرای پیشــگیری  کســن بــرای پیشــگیری از ســرخک، وا  وا
عفونت هــای  از  پیشــگیری  بــرای  کســن  وا آنفلوآنــزا،  بیمــاری  از 
بیمــاری. مدیریــت  و  درمــان  بــرای  آنتی بیوتیک هــا  پنوموکــوک، 

د( مداخالت تغذیه شامل:
 ،A ویتامیــن  یــاری  مکمل هــای  تکمیلــی،  تغذیــه  ارائــه  و  ارتقــاء 
مکمــل آهــن، مکمــل یــاری ریزمغذی هــا بــه صــورت ترکیبــی. مکمــل 
کاهــش میــزان بــروز اســهال و ســرخک می تواننــد مــرگ  ویتامیــن A بــا 
کلــی را بــه میــزان 24% و مــرگ و میــر مرتبــط بــا اســهال را تــا %28  و میــر 
کاهــش دهــد )38(. مکمــل یــاری آهــن  کمتــر از 5 ســال  کــودکان  در 
کــم خونــی را بــه میــزان 49  کمتــر از 2 ســال می توانــد خطــر  کــودکان  در 
کاهــش دهــد )39(. مکمــل یــاری بــه  کمبــود آهــن 76 درصــد  درصــد و 
کودکان  گانــه نقش موثرتــری خواهد داشــت.  صــورت مولتــی و نــه جدا
زیــر 3 ســال ســن، دارای باالتریــن نســبت نیــاز بــه پروتئیــن و نیازهــای 
کیلوگــرم وزن بــدن هســتند. عفونت هــای تنفســی و دیگر  انــرژی در هــر 
عفونت هــا اغلــب منجــر بــه یــک تعــادل منفــی پروتئیــن و انــرژی ناشــی 
کاهــش جــذب می شــود  کاتابولیــک و  از بــی اشــتهایی، فرآیندهــای 
کاهــش میــزان رشــد وزن و قــد می گــردد. بــرای  کــه نهایتــا منجــر بــه 
کــودکان، دو  کمبود هــای تغذیــه ای ناشــی از عفونــت در  بــرآورد میــزان 
کاهــش  کــه  گرفتــه اســت. اول ایــن اســت  رویکــرد مــورد اســتفاده قــرار 
کنیــم. بــرای مثــال  گیــری  مصــرف غــذا را در طــول دوره بیمــاری انــدازه 
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کاهــش یابــد. بــا  کل انــرژی می توانــد تــا %40-20  طــی اســهال مصــرف 
ایــن حــال، ایــن روش از دســت دادن مــواد مغــذی ناشــی از اســهال و 
ــب را  ــت و ت ــه عفون ــوط ب ــم مرب ــی از متابولیس ــالف ناش ــا ات ــتفراغ و ی اس
محاســبه نمیکنــد. یــک رویکــرد جایگزیــن، تخمیــن مقــدار انــرژی و 
کانــال رشــد طبیعــی آن  کــودک بــه  پروتئیــن مــورد نیــاز بــرای برگردانــدن 
کمبــود مصــرف و اتــالف متابولیــک را در طــول  اســت. ایــن روش هــر دو 

دوره بیمــاری پوشــش می دهــد )40(.
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در بیــن بیماریهــای عفونی ســرخك یکی از مســری ترین بیماری ها 
در  حســاس  افــراد    %90 از  بیــش  کــه  طــوری  می شــود؛  محســوب 
تماس هــای نزدیــك بــا بیمــاران آلــوده می شــوند. در صــورت عــدم 
هــر 3  اپیدمیولوژیــک   اســاس پیش بینی هــای  بــر  کسیناســیون  وا
گیــری ایجــاد  ــا 5 ســال بــه دلیــل تجمــع افــراد حســاس، یــك همــه  ت
می شــود. در حــال حاضــر نزدیــک 10% از مرگ هــای قابــل پیشــگیری 
درکــودکان زیــر 5 ســال جهــان، بــه علــت ابتــالی بــه ســرخك اســت. 
کــه بیمــاری مخــزن مهمــی غیــر از انســان نــدارد، اجــرای  از آن جــا 
کســن  کامــل دو نوبــت وا گســترده ایمــن ســازی و پوشــش  برنامــه 
کــدام از  حــاوی ســرخک، مهمتریــن راهــکار حــذف بیمــاری در هــر 
کشــورهای جهــان می باشــد. حــذف ســرخک هــم جــزو اولویت هــای 
کشــورهای عضــو  کار  ســازمان جهانــی بهداشــت بــوده و در دســتور 

ــرار دارد.  ــران ق ــه ای ایــن ســازمان از جمل
کشــور عضــو منطقــه  دســتیابی بــه هــدف حــذف ســرخك در 22 
 2015 ســال  ابتــدا  بهداشــت  جهانــی  ســازمان  شــرقی  مدیترانــه 
علیرغــم  امــا  بــود،  شــده  بینــی  پیــش   2020 ســپس  و  میــالدی 
برخــی  ویــژه در  بدلیــل مشــکالت  آمــده  بــه دســت  موفقیت هــای 
کسیناســیون  کشــورهای ایــن منطقــه، امــکان افزایــش پوشــش وا
کــه تاییدیــه حذف ســرخک  بــاالی 95% میســر نبــوده و لــذا مقــرر شــد 
کشــوری داده شــود. حــذف ســرخک بــه معنــی صفــر  بــه صــورت 
گــردش  کشــور نیســت بلکــه بــه معنــی قطــع  بــودن بــروز بیمــاری در 

ویــروس بومــی ســرخک بــه مــدت حداقــل 12 مــاه اســت. 

کشــوری صــادر می شــود  بــرای  تاییدیــه حــذف ســرخک وقتــی 
ــی  ــروس بوم ــردش وی گ ــع  ــداوم قط ــی بهداشــت ت ــازمان جهان ــه س ک
بــا توجــه بــه  ســرخک را بــه مــدت 3 ســال متوالــی تاییــد نمایــد. 
مرتبــط  یــا  و  وارده  مــوارد  کــه  اســت  ذکــر شــده مشــخص  تعاریــف 
بــروز  امــکان  و  داشــت  خواهنــد  بــروز  امــکان  همــواره  وارده  بــا 
طغیان هــای ســرخک نیــز وجــود خواهــد داشــت. چنانچــه ویــروس/

کشــوریکه تاییدیــه  ویروس هــای وارده بــه مــدت حداقــل 12 مــاه در 
تاییدیــه  کشــور  آن  عمــال  دهنــد  ادامــه  چرخــش  بــه  دارد،  حــذف 
حــذف را از دســت داده و آن ویروس/ویروس هــا بعنــوان بومــی آن 

کشــور تلقــی خواهنــد شــد.
ــروس  ــذف وی ــات ح ــرای اثب ــاز ب ــورد نی ــاخص های م مهمتریــن ش
کســن  کشــور عبارتنــد از پوشــش باالی 95% وا بومــی ســرخک در یــک 
ســرخک در ســطح شهرســتان، اثبــات عــدم وجــود شــکاف ایمنــی 
کسیناســیون تکمیلــی  قابــل توجــه در جامعــه، انجــام عملیــات وا
نظــام مراقبــت  برقــراری  بومــی،  گــردش ویروس هــای  بــرای قطــع 
اســتاندارد ســازمان جهانــی بهداشــت،  و  بــا شــاخص های دقیــق 
و در  گــردش  ویــروس ســرخک در  ژنوتایپ هــای  بررســی مولکولــی 

نهایــت شــاخص های تــداوم و اســتمرار برنامــه حــذف ســرخک.
کشــوری  بــا جداســازی ویروس هــای ســرخک در آزمایشــگاه مرجع 
کمــک ســازمان جهانــی بهداشــت  و انجــام بررســی مولکولــی آنــان بــا 
کشــور  کــدام  کــه از  کــرد  می تــوان منبــع و منشــا ویــروس را تعییــن 
وارد شــده اســت. عــالوه بــر ایــن بدلیــل تنــوع ژنوتایپ هــای ویــروس 

گیر 1-استاد بیماریهای عفونی، مرکز مدیریت بیماریهای وا
گیر کارشناس ارشد بهداشت، مرکز مدیریت بیماریهای وا  -2

 مروری بر وضعیت حذف بیماری سرخک و 
چالش های موجود

دکتر سید محسن زهرایی

دکتر سید محسن زهرایی1،  اعظم صبوری2
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ــا 4 ژنوتایــپ ویــروس در  ســرخک، ممکــن اســت حتــی همزمــان 3 ی
کــه از نظــر اپیدمیولــوژی بســیار معنــی دار  کشــور وارد شــده باشــند 
کامــل ارائــه شــده از ســوی وزارت بهداشــت در  اســت. مســتندات 
حــذف  تاییدیــه  ای  منطقــه  کمیتــه   2019 ســپتامبر  مــاه  نشســت 
گرفــت و  قــرار  بررســی  مــورد  ســرخک در منطقــه مدیترانــه شــرقی 
کشــورمان بــه تاییــد ســازمان جهانــی بهداشــت  حــذف ســرخک در 
کــه در منطقــه مدیترانــه شــرقی فقــط  رســید. الزم بــه ذکــر اســت 
کشــور بحریــن، عمــان و ایــران توانســته اند ایــن تاییدیــه را دریافــت   3
ســالیانه  موظفنــد  کشــورها  تاییدیــه،  دریافــت  از  بعــد  نماینــد. 
مجــددا  چنانچــه  و  نماینــد  ارســال  بررســی  بــرای  را  مســتندات 
ویروس هــای وارده بــه مــدت 12 مــاه یــا بیشــتر در چرحــش داخــل 
کشــور مجــدد  گرفتــه باشــند تاییدیــه حــذف ملغــی شــده و  کشــور قــرار 
کشــور  گشــت. بــه عنوان مثال  بــه وضعیــت بومــی ســرخک بازخواهــد 
کــرده بــود در ســال 2018 کــه ســال 2014 تاییدیــه دریافــت   انگلســتان 
فهرســت  در  مجــددا  وارده،  ویروس هــای  گــردش  تــداوم  بعلــت 

گرفــت.  قــرار  بومــی  ســرخک  کشــورهای 
بــه ترتیــب تعــداد 19 و 3 مــورد بیمــاری  در  ســال 2019 و 2020 

پاندمــی  بدنبــال  شــد.  شناســایی  کشــور  در  وارده  ســرخک 
بــه  مختلــف  کشــورهای  در  بهداشــتی  مراقبت هــای  کوویــد-19 
کشــورهایی  کــه ایــن آســیب در  درجــات متفاوتــی دچــار آســیب شــد 
کشــورهای  در  بــود.  شــدیدتر  داشــتند  ضعیف تــری  ســاختار  کــه 
کسیناســیون جــاری نوبــت اول  همســایه شــرقی ایــران پوشــش وا
و  اســت   %60 زیــر  شهرســتان ها  کثــر  ا در  ســرخک  کســن  وا دوم  و 
دوره ای  به صــورت  تکمیلــی  ایمن ســازی  عملیــات  انجــام  بــا  لــذا 
عملیات هــای  ایــن  می نماینــد.  اقــدام  برنامــه  تقویــت  جهــت  در 
متوقــف  کوویــد-19  پاندمــی  بدلیــل  نیــز  تکمیلــی  کسیناســیون  وا
کســتان بــا همه گیــری بــزرگ  کشــورهای افغانســتان و پا شــد و لــذا 
ســرخک در ســال 2021 مواجــه شــدند. ایــن امــر منجــر بــه ورود مــوارد 
ــی(  ــر قانون ــا غی ــی و ی ــردد مســافرین )قانون بیشــتر ســرخک بدنبــال ت
ــال 2021 نیمــه  ــاری ســرخک در س ــورد بیم ــن م ــد. اولی ــور ش کش ــه  ب
ــا اســتان های  آوریــل در سیســتان و بلوچســتان ثبــت شــد و متعاقب
مختلــف تــا انتهــای ســال 2021 شــاهد مــوارد وارده و یــا مرتبــط بــا 
کل موارد ســرخک شناســایی شــده  وارده شــدند. در مجمــوع تعــداد 
کشــور 103 مــورد بــود. در ادامــه بــا افزایــش میــزان ورود  در ســال 2021 
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گذاشــت و  کشــور مــوارد وارده رو بــه افزایــش  اتبــاع افغانســتان بــه 
تعــداد مــوارد شناســایی شــده از ابتــدای 2022 تــا 15 آوریــل 2022 

بــه 69 مــورد رســیده اســت. 
همــکاران محتــرم نظــام ســالمت اعــم از پزشــکان، پرســتاران و 
کــه بــرای حفــظ وضعیــت  کارکنــان بهداشــتی بایــد توجــه نماینــد 
در  کسیناســیون  وا پوشــش  بایــد  کشــور  در  ســرخک  حــذف 
باقــی بمانــد و همــه  بــاالی %95  کشــور  همــه شهرســتان های 
بثــورات جلــدی  بــه همــراه  )تــب  بــه بیمــاری  مــوارد مشــکوک 
اطــالع  شهرســتان  بهداشــت  کــز  مرا بــه  فــورا  کولوپاپولــر(  ما
ــه  ــه ب ــا امــکان بررســی اپیدمیولوژیــک، ارســال نمون داده شــود ت
کشــوری ســرخک، یافتــن منبــع احتمالــی ابتــال  آزمایشــگاه مرجــع 
و همچنیــن انجــام اقدامــات پیشــگیرانه جهــت افــراد در معــرض 

تمــاس، فراهــم شــود. 
بیمــاری ســرخک مســری تریــن بیماری عفونی شــناخته شــده 
اســت و براحتــی از طریــق تنفــس قابــل انتقــال اســت لــذا چنانچــه 
بیمــاری ضــرورت بــه بســتری داشــت حتمــا بایــد عــالوه بــر رعایــت 
احتیاطــات همــه جانبــه، بیمــار در شــرایط ایزوالســیون تنفســی 
گیــرد. در مــورد بیمــاران ســرپایی نیــز آمــوزش جداســازی  قــرار 
بیمــار حداقــل تــا 5 روز پــس از بــروز راش جلــدی ضــروری اســت. 
ــروز راش جلــدی، بیمــاری ســرخک  ــه اینکــه قبــل از ب ــا توجــه ب ب
براحتــی بــه دیگــران ســرایت می کنــد و تــب و بثــورات جلــدی علــل 
متعــدد ویروســی و غیــره دارد لــذا از همــکاران محتــرم درخواســت 
مــورد  بعنــوان  را  جلــدی  بثــورات  و  تــب  مــوارد  همــه  می شــود 
گزارش  کــز بهداشــت شهرســتان  مشــکوک بــه ســرخک فــورا بــه مرا
ع  دهنــد و منتظــر تاییــد آزمایشــگاهی بیمــاری نماننــد تــا در اســر

گرفتــه شــود. وقــت امــکان قطــع زنجیــره انتقــال بــه دیگــران 
درمانــی  اقدامــات  بــر  عــالوه  ســرخک  درمــان  خصــوص  در 
شــدت  کاهــش  در   A ویتامیــن  تجویــز  حمایتــی،  و  عالمتــی 
بیمــاری و عــوارض آن بویــژه نابینایــی اهمیــت ویــژه ای دارد. 
ــد در  ــرخک دارن ــاری س ــه بیم ک ــی  کودکان ــه  ــن A ب ــز ویتامی تجوی
کشــندگی بیمــاری موثــر بــوده  کاهــش شــدت بیمــاری و میــزان 
کــودکان  کــه ویتامیــن A بــه همــۀ  اســت و WHO  توصیــه می کنــد 
دارای بیمــاری ســرخک حــاد داده شــود. یــک دوز )50000 واحــد 
کــودکان   کمتــر از 6 مــاه ، 100000 واحــد بــرای  کــودکان ســن  بــرای 
کــودکان بزرگتــر از 12 مــاه( بایــد  11-6 مــاه و 200000 واحــد بــرای 
کــه بیمــاری ســرخک تشــخیص داده می شــود تجویــز  در روزی 
ــود  ــورت وج ــود. در ص ــر در روز دوم داده ش ــردد و یــک دوز دیگ گ
کمبــود ویتامیــن A دوز ســوم بعــد از 4 تــا 6 هفتــه بعــد نیــز  عالئــم 

می شــود. توصیــه 

جمع بندی: 
کشــور های  در  ســرخک  بیمــاری  شــدید  همه گیــری 
در  را  کشــورمان  اســتان های  همــه  شــرقی،  همســایه 
بــرای  اســت.  داده  قــرار  ســرخک  بیمــاری  تهدیــد  معــرض 
اســت  ضــروری  کشــور  در  ســرخک  حــذف  وضعیــت  تــداوم 
)ســرخک،   MMR کســن  وا نوبــت  دو  کــودکان  همــه  کــه 
را در ســنین 12 و 18 ماهگــی دریافــت  اوریــون(  ســرخجه و 
نماینــد. آمــوزش و تشــویق خانواده هــا بــه انجــام بــه موقــع 
کارکنــان نظــام ســالمت بویــژه  کسیناســیون توســط همــه  وا
بــروز  از  پیشــگیری  در  ارزشــمندی  بســیار  نقــش  پزشــکان، 
کسیناســیون  ســرخک در جامعــه خواهــد داشــت. چنانچــه وا
کــودک یــک یــا دو نوبــت  کــودک در زمــان مقــرر انجــام نشــده و 
کســن تزریــق  ع وقــت وا ــد در اســر را هنــوز دریافــت نکــرده بای
کســن نیســت.  گــردد و افزایــش ســن دلیــل بــر عــدم نیــاز بــه وا
ــی بیمــاری در  ــر ایــن شناســایی ســریع مــوارد احتمال عــالوه ب
کــه  جلوگیــری از انتقــال بــه دیگــران نقــش بســیار مهمــی دارد 
گــزارش دهــی مــوارد  نیازمنــد مشــارکت جامعــه پزشــکی در 
کــز  کولوپاپولــر( بــه مرا مشــکوک بیمــاری )تــب و راش جلــدی ما

اســت. بهداشــت 
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در  ایســتادن  و  تعــادل  عــدم  شــکایت  بــا  ســاله   2 دختــر  بیمــار 
گردیدنــد.  ک جهــت درمــان بســتری  تاریــخ 1400/12/26 در شــهر ارا
ــرد و  کار می ب ــه  کلمــات شکســته ب ــرده و  ک ــر پیــدا  ــودک تغیی ک ــار  گفت
در آن زمــان دارای تــب) تــب از دو هفتــه قبــل آغــاز شــده بــود و بــا 
کنتــرل می شــد( بــوده اســت. ســابقه ترومــا ســر  شــیاف اســتامینوفن 
نداشــته، تهــوع ، اســتفراغ و ســابقه تشــنج در خــود و خانــواده نــدارد. 

ــود.  ــرژی منفــی ب تاریخچــه دارویــی و تاریخچــه آل
PMH: ســابقه یــک نوبــت بســتری قبلــی بــه علــت اســهال خونــی 

داشــته اســت.
تاریخجـه تولـد: تـک فرزند، تولـد در 37 هفتگی، وزن هنگام تولد 

کنونی 86cm می باشـد. کیلوگرم،  قد  کنونی 10  گرم و وزن    2850
کتور هــای التهابــی،  ــز آزمایشــات CBC و بیوشــیمی و فا در آن مرک
گزارش  Brain و Cervical و Thoracolumbar ام آر آی و MRV نرمال 
شــده بــود و در تاریــخ 1401/01/2 بــه علــت عــدم تشــخیص بیمــاری، 
کــودکان مفیــد ارجــاع  بــا رضایــت شــخصی از آن مرکــز بــه بیمارســتان 
ــود. در زمــان  ــی stable ب ــم حیات ــد. حــال عمومــی خــوب و عالی گردی
ورود شــکایات قبلــی  بیمــار هــم چنــان وجــود داشــت. در معاینــه 
کرانیال  گردنــی نداشــت، Red reflex نرمــال دیــده شــد، اعصاب  ردور 
1 بــود. آزمایشــات ایــن مرکــز 

نرمــال و Force انــدام فوقانــی 55  تحتانــی 5
نکتــه قابــل توجهــی نشــان نــداد. بــا اســتناد بــه Imaging هــای قبلــی 
گــزارش شــد.  کــه نرمــال  گردیــد  بیمــار فقــط ســونوگرافی شــکم انجــام 
R/O مســایل عفونــی  بــا  و  گردیــد  گــزارش  منفــی   PCR Covid19
کاندیــد  گردیــد. بیمــار  بــرای بیمــار، بســتری در بخــش عفونــی انجــام 
ــد و حــرکات  گردی ــم بیمــار تشــدید  انجــام LP شــد. در آن زمــان عالی
گردیــد   LP، Hold .اپســوکلونوس و میوکلونــوس در چشــم ایجــاد شــد

کولومبــار درخواســت و انجــام شــد  و مجــددا MRI مغــز و نخــاع و تورا
.)1401/01/8(

Brain  و Cerivical ام ار ای: نرمال
 Thoracolumbar MRI: Solid mass )30 * 18 * 10( in Rt
 neural foramine of L1-L2 without intracanal component,
 neurogenetic tumor is the first possibility )schwannoma( and
DDX neuroblastoma. No disk hernaition.

کنتراســت  کولومبــار بــا  مجــددا در تاریــخ MRI  1401/01/10 تورا
گردیــد : انجــام 

 30*16*13 Rt paravertebral deep psoas mild enhancing mass
 at level of L1-L2 without intra canal extension, neurogenic
tumor is the first possibility.

ــه علــت عــدم درگیــری نخــاع از ســرویس نوروســرجری ترخیــص  ب
گزارشــات تصویــر بــرداری مشــاوره جراحــی انجــام  گردیــد. بــا توجــه بــه 
پاراورتبــرال  تــوده  گرفــت.  قــرار  بیمــار تحــت عمــل جراحــی  شــد و 
 1*1  cm لنفائــی مجــاور  غــده  بــه همــراه دو    L1-L2 در محاظــات
گردیــد و لنفادنکتومــی رتروپریتویــن از طریــق شــکم انجــام  ج  خــار
ــی  ــخیص احتمال ــا تش ــد و ب ــص ش ــی ترخی ــرویس جراح ــد. از س گردی
ــوژی ارجــاع  ــه ســرویس هماتول نوروبالســتوم جهــت ادامــه درمــان ب

گردیــد. تشــخیص نوروبالســتوم بــا پاتولــوژی تاییــد شــد. 
کــه دچــار تــب و عالیــم نورولوژیــک هســتند در تشــخیص  بیمارانــی 
می گیرنــد  قــرار  مرکــزی  عصبــی  سیســتم  عفونت هــای  افتراقــی 
ولــی بایــد در ایــن بیمــاران بــه دنبــال درگیری هــای دیگــر از جملــه 
گــر عالیــم نورولوژیــک پیشــرفت نمایــد و  بدخیمی هــا بــود بخصــوص ا

ــود. ــا داده نش ــرای آنه ــز ب ــی نی ــی عفون ــخیص قطع تش

کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  1- فوق تخصص عفونی 

کودک دو ساله   گزارش مورد بیماری 
با تب و اختالل تعادل

دکتر سید علیرضا فهیم زاد1
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کــودکان  در   19 کویــد  بیمــاری  درمــان  و  تشــخیص  و  اپیدمیولــوژی 
ایرانــی:

ــی در  کــودکان ایران ــد 19 در  کووی  بررســی اپیدمیولوژیــک بیمــاری 
ســال 1399 و 1400 از شــهرهای تهــران، اهــواز، اصفهــان، بندرعبــاس 
کلــی 278 مــورد تاییــد شــده  و خــرم آبــاد جمــع آوری شــد. بطــور 
کــه  داشــتند  ای  زمینــه  بیمــاری   %37.8 شــدند.  ارزیابــی  کرونــا 
کــودکان 5.3 ســال و %59.4  کثــرا بدخیمــی بــود. متوســط ســن  ا
آن هــا جنــس مذکــر بودنــد. شــایع تریــن عالیــم تــب و ســرفه بــود. در 
گرانــدگالس در یافته هــای رادیولوژیکــی وجــود  58.6% مــوارد تصویــر 
ــک  ــتند و 83.09% آنتی بیوتی ــور داش ــه ونتیالت ــاز ب ــت. 3.6% نی داش
کورتیکواســتروئید  کســون بــود. %10  کثــرا سفتریا کــه ا دریافــت نمــوده 
گــزارش شــد.)1( در ســال  کردنــد. میــزان مــرگ و میــر %4.3  دریافــت 
کــه در اثــر ایــن  کودکانــی  1400 در یــک بیمارســتان واقــع در تهــران 
گرفتنــد، بیشــترین  کــرده بودنــد مــورد بررســی قــرار  بیمــاری فــوت 
کــودکان مشــکالت نورولوژیــک بــود  مــورد بیمــاری زمینــه ای در ایــن 

و 91.52% مــوارد بیمــاری زمینــه ای داشــتند.)2(

:COVID-19 کودکان مبتال به اندیکاسیون تجویز رمدسیویر در 
روش تجویز:

ــا هیــچ  ــا 120 دقیقــه تزریــق شــود و ب ایــن دارو بایــد در عــرض 30 ت
داروی دیگــری بــه جــز نرمــال ســالین همزمــان تجویــز نگــردد. در 

بیمــاران بســتری: 

و  پنــه  کــی  تا دارای  بیمــاران  ایــن   :)Severe( شــدید  بیمــاری   -
گرافــی،SpO2<94%  در هوای  درگیــری تنفســی بیــش از 50 درصــد در 
کســیژن خــون شــریانی  اتــاق و  )PaO2/FiO2<300 mmHg(نســبت ا

کســیژن دمــی هســتند.  بــه ا
- بیمــاری بحرانــی )Critical(: ایــن بیمــاران وارد مرحلــه نارســایی 
کــرد در چندیــن  تنفســی، شــوک ســپتیک بــا یــا بــدون اختــالل عمــل 

ارگان می شــوند.)3(
کــه دارای ناتوانی یــا بیماری های  در بیمــاران غیربســتری: افــرادی 
زمینــه ای باشــند در ریســک مــرگ و افزایــش شــدت بیمــاری قــرار 
کلیــه،  ایــن مــوارد شــامل بدخیمــی، بیماری هــای مزمــن  دارنــد. 
)آســم،  ریــه  مزمــن  بیماری هــای  کبــد،  مزمــن  بیماری هــای 
ــه،  ــروز ری ــالزی، COPD، فیب ــری دیس پ ــکتازی، برونکوپولمون برونش
دیابــت  نورولوژیــک،  ریــه(، مشــکالت  ریــه، هیپرتانســیون  آمبولــی 
کانــال  تیــپ 1و 2، ناتوانی هــا مثــل اختــالل تمرکــز، CP، مشــکالت 
 ،HIV عفونــت  قلبــی،  مشــکالت  ژنتیکــی،  ســندرم های  نخاعــی، 
افــراد بــا نقــص ایمنــی، چاقــی بــا BMI  بیــش از 30، عــدم فعالیــت 
ابتــال  پیونــد،  بیمــاران  اســتروک،  بیمــاری ســیکل ســل،  فیزیکــی، 
طبــق  بیمــاران  ایــن  در  رمدســیویر  تجویــز  هســتند)4(.  ســل  بــه 
بیمــاران  ایــن  در  شــود.  نمــی  انجــام  ابتــدا  در  کشــوری  پروتــکل 
آزمایــش تشــخیصی شــامل تســت و PCR و آزمایشــات اولیــه مثــل
ــق  ــات طب ــایر آزمایش ــود و س ــت می ش CBC ، CRP وLDH  درخواس
صــالح دیــد پزشــک معالــج می باشــد. تصویــر بــرداری بــرای همــه 

کودکان ایران کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیات مدیره انجمن پزشکان  1-فوق تخصص عفونی 

 نکاتی در مورد اپیدمیولوژی و 
کودکان کوید 19 در  درمان بیماری 

دکتر فریبا شیروانی1
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بیمــاران نیــاز نیســت. توصیه هــا شــامل جداســازی بیمــار در منــزل، 
گــروه بیمــاران بــا عالئــم  کلیــه اقدامــات توصیــه شــده بــرای  انجــام 
ــه صــورت  کــم خطــر، عــدم تجویــز آنتی بیوتیــک ب ــروه  گ خفیــف و در 
کورتیکواســتروئید و بیمــار بایــد توســط پرســنل  معمــول، عــدم تجویــز 

بهداشــتی تــا حصــول بهبــودی پیگیــری دقیــق شــود )3(
افزایــش  کلینیکــی،  بدتــر شــدن وضعیــت  بیمــاران  از  بعضــی  در 
درگیــری ریــه، درگیــری ســایر ارگان هــا و پیشــرفت بیمــاری می توانــد در 
کنــد. بیمــار مبتــال و مشــکوک بــه COVID19 نیــاز بــه درمــان را مطــرح 

:COVID-19 اندیکاسیون تجویز کورتیکواستروئید در کودکان مبتال به
روی  بــر  کورتیکواســترویید  اثــر  یافته هــا درخصــوص  کلــی  بطــور 
بــه  نیــاز  مــوارد  میــزان  و  بــوده  موثــر  مــدت  کوتــاه  در  میــر  و  مــرگ 
تجویــز  اندیکاســیون های  اســت)5(.  کاهــش داده  را  ونتیالســیون 

اســت: زیــر  مــوارد  شــامل  کورتیکواســترویید 
- شرایط بحرانی و تحت تهویه مکانیکی 

کسیژن تکمیلی  - فاز ریوی شدید و نیاز به ا
MIS-C تشخیص سندرم التهابی در چندین ارگان -

- شوک سپتیک
کورتیکواســتروئید  - در بعضی از موارد خاص دیگر ممکن اســت از 
در  التهابــی،  مارکرهــای  افزایــش  و  پایــدار  تــب  مثــل  ببریــم  بهــره 
 Cytocaine Release و Macrophage Activating Syndrom صــورت

Syndrom
کورتیکواســتروئیدها بســته بــه موقعیــت شــامل دگزامتــازون  انــواع 
ــزون در  ــدید، هیدروکورتی ــا ش ــط ت ــوی متوس ــاز ری ــن در ف ــا دوز پایی ب
 MIS-C شــوک ســپتیک، متیــل پردنیزولــون و یــا پالــس تراپــی در

ــت.)3( اس

:COVID-19 درکودکان مبتال بهIVIG  اندیکاسیون تجویز
)Hemophagocytic lymphohistiocytosis( HLH وجود -

- شیرخواران بدحال
گرم در دسی لیتر کمتر از 400 میلی  گلوبولینمی  - هیپوگاما

Kawasaki Like Syndrome -
  MIS-C -

 IVIG نیــاز بــه درمــان بــا MIS-C و COVID-19 تفــاوت مهــم در
در بیمــاران MIS-C می باشــد )3(

:COVID-19 کودکان مبتال به اندیکاسیون تجویز آنتی بیوتیک در 
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن بیمــار ویروســی اســت تجویــز آنتی بیوتیــک 
شــروع  درصــورت  نــدارد.  اندیکاســیون  آن  در  قطعــی  بطــور 

آنتی بیوتیــک بایــد وجــود عفونــت را اثبــات نمــود و در صــورت رد 
بــه  نیــاز  مــوارد  نمــود.  قطــع  را  آنتی بیوتیــک  می تــوان  آن  شــدن 

ح ذیــل اســت: بــه شــر تجویــز شــامل 
کــه شــبیه ســندرم شــوک  - در بیمــاران مبتــال بــه MIS-C شــدید 
کســون و ونکومایســین  توکســیک می باشــد و معمــوال شــامل سفتریا
کــه احتمــال مــورد مشــکلToxin Mediated  مانند  اســت. درصورتــی 
کــرد  کلیندامایســین اســتفاده  اریترودرمــی منتشــر باشــد می تــوان از 

.)6(
در   COVID-19 بــه  مشــکوک  بیمــاران  در  بســتری  بــدو  در   -  

عفونــی  مــوارد  ســایر  یــا  و  کتســابی  ا پنومونــی  بــه  شــک  صــورت 
کــه در ســیر بســتری   COVID-19 در بیمــاران بســتری بعلــت -
ح اســت )بــروز تــب و  کتریــال ثانویــه برایشــان مطــر احتمــال عفونــت با

گرافــی قفســه ســینه( ــد در  ایجــاد یافته هــای جدی
- وجــود برخــی یافته هــا ماننــد پلــورال افیــوژن، پنومونــی لوبــار، 

پنوماتوســل)3(
کــودکان مبتــال بــه COVID-19 در بســیاری از مــوارد نیــاز   درمــان 
بــه دیــد بالینــی پزشــک معالــج در موقعیــت خــاص دارد. اســتفاده از 
ــرف  ــرا مص ــود زی ــی ش ــه نم ــاران توصی ــه بیم ــده در هم ــر ش ــوارد ذک م
گروه هــای دارویــی ممکــن اســت بــا عارضــه و مشــکالت  هــر یــک از 

همــراه باشــد.
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از 12 اردیبهشت ماه 1400 بخش بین الملل انجمن پزشکان 
کودکان ایران فعالیت خود را آغاز نمود. پس از تدوین  عفونی 
و برنامه ریزی نقشه راه و با راهنمایی جناب استاد بلورساز، 
ابتدا با انجمن عفونی اطفال ترکیه تماس برقرار شد و انجمن 
ما آمادگی خود را جهت همکاری های بیشتر با انجمن عفونی 

کرد. کودکان ترکیه اعالم 
در ادامه راه، سایت و انجمن عفونی اطفال ترکیه، انگلستان، 
اروپا و... بررسی و آنالیز شد و در جهت آماده سازی بخش های 

گرفت. مختلف سایت و اهداف انجمن مورد استفاده قرار 
انجمن  در  انجمن ها  و  افراد  عضویت  شرایط  همچنین 
کودکان جهانی )WSPID( و اروپا )ESPID( مورد بررسی  عفونی 

گرفت. قرار 
کودکان ایران در  بخش بین الملل انجمن پزشکان عفونی 
تدوین و آماده سازی و ترجمه بخش های مختلف سایت به 
کنون این بخش از سایت  زبان انگلیسی همکاری نمود و هم ا

کامال مورد استفاده است.
پزشکان  انجمن  سالیانه  همایش  آغاز  از  پیش  ماه  چند 
کشورهای  کودکان ایران با چند نفر از اساتید عفونی در  عفونی 
مختلف برای شرکت در همایش به عنوان سخنران رایزنی شد 
و هماهنگی های الزم برای سخنرانی این افراد تا روز برگزاری 

کرد. کنگره ادامه پیدا 
بخش بین الملل انجمن از مرداد ماه 1400 شروع به مکاتبه 
با انجمن آسیایی عفونی اطفال)ASPID( نموده است و پس از 
گیری  کامل انجمن به انجمن آسیایی منتظر تصمیم  معرفی 
انجمن  در  ایران  عضویت  برای   2022 کتبر  ا در  انجمن  این 

آسیایی هستیم.

از دی ماه 1400 بخش بین الملل انجمن عفونی اطفال با 
کرد  برقرار  ارتباط    )WSPID( کودکان  عفونی  جهانی  انجمن 
انجمن  اساتید  از  نفر  ده  رایگان  حضور  موفق،  قدم  اولین  و 
کنگره جهانی WSPID  بود  کودکان ایران در  پزشکان عفونی 

گردید. که در مکزیک به صورت آنالین برگزار 
و  برگزار شد  فوریه 2022  تا 24  تاریخ 22  در  که  کنگره  این 
اولین  برای  کنندگان  شرکت  و  اعضا  ایمنی  حفظ  جهت  به 
در  جدید  موضوعات  درمورد  و  شد  برگزار  مجازی  بصورت  بار 
اطالعات  کرونا،  بخصوص  و  کودکان  عفونی  بیماری های 
گرفت. این فرصت در  کنندگان قرار  مفیدی در اختیار شرکت 
گرفت  کودکان ایران قرار  اختیار اعضا، انجمن پزشکان عفونی 
شده  مطلع  بیماری ها  به  مربوط  پیشرفت های  آخرین  از  تا 
جنبه های  همه  در  جهانی  متخصصان  با  مجازی  طور  به  و 

کودکان در تعامل باشند. بیماری های عفونی 
از  بعد  کودکان  عفونی  انجمن  بین الملل  بخش  همچنین 
مکاتبات چندین ماهه موفق شد در 20 خرداد 1401به عضویت 

کودکان (درآید. WSPID )انجمن جهانی عفونی 
عفونی  اروپایی  انجمن  با  مکاتباتی   1400 ماه  اسفند  در 
کنگره آتی  کودکان در جهت همکاری های بیشتر و اطالعات 
برای  اروپایی  انجمن  ساالنه  نشست  )چهلمین  انجمن  این 
آنالین، 9  و بصورت  آتن  در  که  کودکان(  بیماری های عفونی 
گرفته است و همچنان  تا 13 مه 2022 برگزار می شود صورت 

ادامه دارد. 
کودکان  پزشکان  انجمن  با  ارتباط  برقراری  راه،  ادامه  در 
الملل  بین  بخش  آتی  برنامه های  از  هندوستان،  و  امریکا 

انجمن می باشد.

گـزارش فعالیت های بخـش بین الملل 
کودکان ایران انجمن پزشکان عفونی 

دکتر پریسا بهمنی
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کودکان ایران کودکان، عضو هیات مدیره انجمن پزشکان عفونی  1-  -  فوق تخصص عفونی 

کودکان در تاریخ 22 تا 24 فوریه  کنگره جهانی انجمن پزشکان عفونی  دوازدهمین 
گردید. در سال 2022 برگزار 

و  ملی  کودکان  عفونی  انجمن های  مجموعه  از  غیرانتفاعی  تشکل  یک  انجمن  این 
بین المللی است. هدف اصلی WSPID ایجاد یک شبکه جهانی از انجمن های عفونی 
کشورهای مختلف است. WSPID به ویژه  اطفال برای تبادل اطالعات بین انجمن ها 
و  کمتر  درآمد  با  کشورهای  در  کودکان  عفونی  پزشکان  انجمن های  رشد  راستای  در 

کشورها می باشد.  کودکان در این  تالش در زمینه ارتقاء آموزش بیماری های عفونی 
که از نظر  کنگره در محل هایی برگزار می گردد  در راستای رسیدن به این هدف این 
کشور  2022در  سال  در  کنگره  این  برگزاری  محل  هستند.  پیشرفته  کمتر  اقتصادی 

مکزیک بود.
وب سایت این انجمن می تواند محلی برای دریافت اطالعات و بحث از هر انجمن 

ک منابع آموزشی بین اعضای انجمن ها فراهم شود. عضو باشد تا امکان اشترا
کودکان ایران در سال 2022 درصدد برقراری ارتباط با  انجمن فوق تخصصی عفونی 

گسترده در سطح بین المللی برآمد. این انجمن جهانی به منظور ارتباطات 
که با نظر موافق از طرف آنها در حال  بنابراین درخواست امکان عضویت داده شد 
کنگره اخیر برای عده ای از همکاران ایرانی با دریافت ده مورد  رایزنی هستیم. شرکت در 
کنگره فراهم شد و همکاران در سطح تهران و شهرستانها توانستند  کد رایگان ورود به 
کلی این سخنرانی ها در مورد  از سخنرانی های اساتید خارجی استفاده نمایند. محور 
و   COVID-19 به ویژه بیماری ها عفونب  تازه های تشخیص و درمان  و  اپیدمیولوژی 
نیز در قسمت  به سخنرانی ها در حال حاضر  امکان دسترسی  بود.  آن  کسیناسیون  وا
در  بین المللی  ارتباط  برقراری  نیاز  به  توجه  است.  فراهم   SCIENTIFIC SESSION
امور علمی برای پزشکان ایرانی امری الزم است و تالش در این زمینه یکی از اهداف و 

کودکان ایران می باشد. رسالت های انجمن پزشکان عفونی 

کنگره جهانی   گزارش دوازدهمین 
انجمن پزشــکان عفــونی کودکـان

دکتر فریبا شیروانی1
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    استاد لطفا اتریخچه ای از زندیگ پرابر خود را برای ما رشح دهید 
)دوران کودیک، مدرسه، نوجواین و...(:

من عباس مومن زاده متولد 9 خرداد سال 1313 از حومه اصفهان هستم. 
تحصیالت ابتدایی خود را در شهر اصفهان و تحصیالت دبیرستان را در تهران، 

گذراندم. دبیرستان رازی )برای فرانسه زبان ها( 
عازم  پزشکی  رشته  در  تحصیل  ادامه  برای  ش(   1334( 1955م  ل   سا  در 
سال  پاریس،  در  من  تحصیلی  سال  شروع  و  شدم  پاریس  شهر  فرانسه  کشور 
1956م)1335ش( بود. یک سال پیش دانشگاهی، شش سال دوره پزشکی 
تخصصی  فوق  دوره  هم  سال  دو  و  اطفال  پزشکی  دوره  سال  چهار  عمومی، 
حین  در  گذراندم.  پاریس  برنارد  کلود  بیمارستان  در  عفونی  بیماری های 
پزشکی  تحصیالت  دوره  در  اجباری  غیر  تکمیلی  کنکور  دو  پزشکی  تحصیل 
کسترن نام داشت در پاریس و دومی را در  کنکور اول ا که  فرانسه وجود داشت 

حومه شهر پاریس در مرکز پزشکی نانتر قبول شدم.
در سال 1348ش پس از اتمام تحصیالت خود در پاریس به ایران آمدم، 13 
گذراندم و بقیه دو سال سربازی را در بیمارستان  هفته دوره سربازی آموزشی را 

کردم. گروهی اطفال خدمت  شماره 2 راه آهن با سمت مدیر 
امام  بیمارستان  خدمتم  محل  و  رفتم  تهران  دانشگاه  به   1350 سال  در 
کنونی ) 1000 تخت خوابی سابق( بود. در سال 1350 بنا به درخواست  خمینی 
دانشگاه شهید بهشتی )دانشگاه ملی سابق( به دلیل نیاز به پزشک اطفال 

فرانسه زبان با سمت دانشیاری به این دانشگاه منتقل شدم.

مصاحبه با پیشکسوت طب عفونی اطفال
استاد محترم، جناب آقای دکتر عباس مومن زاده

مصاحبه کننده: خانم مریم مالیی  

پیش درآمد:
از  جنــاب آقــای دکتــر عبــاس مومــن زاده یکــی از جنــاب آقــای دکتــر عبــاس مومــن زاده یکــی 
ــه  ک ــتند  ــکانی هس ــن پزش ــن و موثرتری ــه پرافتخارتری ک ــتند  ــکانی هس ــن پزش ــن و موثرتری پرافتخارتری
کــودکان  کــودکان و عفونــی  کــودکان در ارتقــاء رشــته طــب  کــودکان و عفونــی  در ارتقــاء رشــته طــب 
بــرای ایــن مــرز و بــوم تــالش بی دریغانــه داشــته اند، بــرای ایــن مــرز و بــوم تــالش بی دریغانــه داشــته اند، 
کــه از حضــور پــر برکــت ایشــان  کــه از حضــور پــر برکــت ایشــان لیکــن بــر آن شــدیم  لیکــن بــر آن شــدیم 
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــره بری ــه به ــن مصاحب ــام ای ــرای انج ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــره بری ــه به ــن مصاحب ــام ای ــرای انج ب
ح مختصــری از زندگــی پربــار اســتاد را خدمــت  ح مختصــری از زندگــی پربــار اســتاد را خدمــت شــر شــر

گرامــی تقدیــم نمایيــم. گرامــی تقدیــم نمایيــم.شــما همــکاران  شــما همــکاران 



41

 بهار 1401    خـبــــر نــا مــه   

سال 1365 رتبه استادی را دریافت نمودم و سال 1383 در سن 70 
سالگی بازنشسته شدم.

 سمت های من در دانشگاه:
امام •  و  جرجانی  بیمارستان های  نوزادان  و  اطفال  بخش  رئیس 

حسین )از سال 1365 تا 1370(
گروه انتخابی اطفال )از سال 1357 تا 1383 به جز 4 سال - •  مدیر 

به مدت 22 سال(
استاد ممتاز دانشگاه در سال های 1366 و 1367 در دریافت لوح • 

تقدیر از وزیر بهداشت وقت.

کودکان  رشته  در  که  گرفتید  تمصیم  زماین  چه  استاد     
ادامه تحصیل دهید و هدف از این انتخاب چه بود؟

پــس از دریافــت دیپلــم دکتــری پزشــکی بــه ایــران آمدم و با مشــورت 
کشــور را بررســی نمودیــم، نهایتــا بــه  همــکاران، نیاز هــای روز پزشــکی 
کمبــود مبــرم رشــته های جراحــی، اطفــال، قلــب و عــروق، مــن  دلیــل 
رشــته اطفــال را برگزیــدم )بــه دلیــل تنبلــی چشــم راســت از تحصیــل در 

رشــته جراحــی صــرف نظــر نمــودم(.
رشــته اطفــال در آن زمــان بســیار مــورد نیــاز بــود و رشــته عفونــی 
کــه آن  اطفــال را نیــز بــه دلیــل شــیوع بیماری هــای عفونــی فراوانــی 
زمــان در مملکــت مــا وجــود داشــت، انتخــاب و بــه مــدت 2 ســال دوره 

کشــیک ICU میــدادم(. گذارنــدم )شــب ها  آن را 

   چگونه کالس های درس خود را مدیریت یم کردید و متایل 

آموزیش  و  اخالیق  نکات  چه  به  مشا  دانشجویان  که  داشتید 
بیشرت توجه داشته ابشند؟

را  بیمار  کودک  با  برخورد  در  توانایی  و  علمی  مطالب  باید  استاد 
و  بیمار  بالین  صبحگاهی،  گزارش  درس،  کالس  بیمارستان،  در 

کارگاه های آموزشی به دانشجویان خود آموزش دهد.
خود  دانشجویان  با  راحت  و  آرام  بایستی  استاد  درس  کالس  در 
از مطالب  آنها تدریس می کند فقط  که به  را  کند و مطالبی  برخورد 
نیز استفاده و  از مجالت علمی دیگر  کالسیک نباشند و  کتاب های 

دانشجویان خود را نیز در این مسیر تشویق نماید.
در پایان هر جلسه تدریس، خالصه ای از مطالب بیان شده جهت 
داشتن  صورت  در  و  نماید  ارائه  دانشجویان  به  بندی  جمع  و  مرور 
مطالب  بازخورد  تا  باشد  داشته  فعال  پاسخ  و  پرسش  اضافه  وقت 
توجه  برای  مطلوبی  اثرات  کار  این  که  نماید  دریافت  را  شده  گفته 

بیشتر دانشجویان به جلسات آتی درس استاد، خواهد داشت.
که قرار دارد  گردی در هر سطح علمی  در بیمارستان باید به هر شا
کامل داده شود و از ایشان بخواهد تا  مسئولیت چند بیمار به طور 
حصول نتیجه مطلوب این بیماران پیگیری نماید و روش برخورد با 

بیمار را در بالین به او آموزش دهد.

    استاد لطفا در خصوص خدمات علمی واجرایی فراواین که 
در طول عرم پرابر خود داشته اید هر آنچه را که الزم یم دانید 

برای ما رشح دهید:
خدمات علمی و اجرایی:

زمینــه . 1 در  تخصصــی  دوره  اتمــام  از  پــس  را  خــود  پزشــکی  تــز 
بــه  و  نمــودم  ارائــه  آلــرژی  بــه  مبتــال  کــودکان  کسیناســیون  وا
گرد ممتــازی دانشــکده پزشــکی  ــز و تیتــر شــا دریافــت مــدال برن
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پاریــس نائــل آمــدم.
کشور در سال های 1383 و 1398. 2 پزشک نمونه 
نام . 3 به  )ع(  حسین  امام  بیمارستان  اطفال  بخش  گذاری  نام 

پروفسور عباس مومن زاده سال 1392
بهشــتی . 4 شــهید  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  از  لیاقــت  مــدال 

 1384 /09 /30
در طــول دوران خدمــت خــود 73 مقالــه و ســخنرانی در ایــران و . 5

کشــور ارائــه نمــودم و حــدود 40 مورد سرپرســتی تزهای  ج از  خــار
تخصصــی و غیــر تخصصــی رشــته پزشــکی را بــر عهــده داشــتم.

کــز علمــی مختلــف دریافــت . 6 بــه 35 تقدیرنامــه از مرا نزدیــک 
تقدیــم حضورتــان  نمونــه  بــرای  آن هــا  از  عــدد  کــه 6  نمــودم 

می گــردد.

فعالیت آموزشی در سطح جهانی:
شــرکت در دوره آموزشــی عفونت های حاد تنفســی در اســکندریه . 1

مصر)ســازمان بهداشــت جهانــی( و گواهی نامــه دوره مربوطه

در . 2 اســهالی  بیماری هــای  کنتــرل  آموزشــی  دوره  در  شــرکت 
دوره  نامــه  گواهــی  و  جهانــی(  بهداشــت  )ســازمان  اصفهــان 

مربوطــه
در . 3 اســهالی  بیماری هــای  کنتــرل  آموزشــی  دوره  در  شــرکت 

دوره  گواهی نامــه  و  جهانــی(  بهداشــت  )ســازمان  بنــگالدش 
مربوطــه

بهداشــت . 4 ســازمان  جهانــی  برنامــه  دومیــن  دوره  در  شــرکت 
کــش  جهانــی مراقبــت ادغــام یافتــه ناخوشــی های اطفــال در مرا

گواهــی نامــه دوره مربوطــه و 

کشــور، با اســاتید علمی  پــس اتمــام هــر یــک از دوره هــا و بازگشــت بــه 
گرفتــه شــده  جلســه برگــزار می نمــودم و در خصــوص آموزش هــای فــرا 
بــا اســاتید محتــرم طــب اطفــال تبــادل اطالعــات انجــام مــی دادم 
و ســپس بــا همــکاری بخش هــای اطفــال بیمارســتان های شــهید 
ــرای  ــه مــدت 2 ســال و طــی 96 جلســه علمــی _ آموزشــی ب بهشــتی ب
ــزار  کارگاه هــای آموزشــی برگ دانشــجویان دهه هــای مختلــف پزشــکی 



43

 بهار 1401    خـبــــر نــا مــه   

می نمودیــم )بخش هــای اطفــال را بــه ســه واحــد تقســیم نمودیــم، هــر 
ــی  ــای آموزش ــال دوره ه ــل س ــر فص ــه در ه ک ــش،  ــامل دو بخ ــد ش واح
گوارشــی – احیــاء نــوزادان – برخــورد  شــامل: عفونت هــای تنفســی – 

گرفــت(. کــودک بیمــار انجــام  بــا 

عضویت در شوراها و کمیته ها
الف( نظام پزشکی: 

کمیته بررسی نسخ در پزشکان شهر تهران . 1 عضو 
کمیسیون های مشورتی نظام پزشکی )کارشناس در هیئت های . 2

بدوی و عالی نظام پزشکی(
ب( عضو کمیته های بدوی و عالی پزشکی قانونی کشور 

ج( عضو کمیته عالی ایمن سازی کشوری 
د( عضو هیئت ممتحه بورد تخصصی از سال 1365 تا 1379 و 

کنون سپس از سال 1383 تا 
کشوری تخصیص امتیاز برنامه های آموزشی از سال  کمیته  ه( 

کنون 1396 تا 
کنترل و درمان بيماریهای اسهالی از شروع  کشوری  کمیته  و( 

تا کنون
کنون ز( کمیته کشوری عفونت های حاد تنفسی از شروع تا 

کشوری استراتژی مراقبت ادغام یافته ناخوشی های  کمیته  ح( 
)IMCI( کنون اطفال از شروع تا 

کنون کودکان از سال 1386 تا  کمیته کشوری تغذیه  ط( 
ی( کمیته دانشگاهی )دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(:

1 . ( مامایی  و  پرستاری  و  پزشکی  دانشکده  تخصصی  کمیته 
کنون کمیته ارتقاء( از سال 1371 تا 

شورای آموزش پزشکی. 2
کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر. 3
کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان دانشگاه. 4 کمیته  عضو 
عضو کمیته علمی سل. 5
عضو کمیته ثبت سرطان دانشگاه. 6

    استاد در اپیان چه پیایم برای پزشکان جوان و شاگردان 
خود دارید؟

راه پزشکی یک راه طوالنی، پر پیچ و خم و مشکلی است، راهی 
گذاشتید باید تا پایان عمر  گر آن را برگزیدید و در آن قدم  که ا است 
خود این مسیر را ادامه دهید و هیچ جا تمامی ندارد. پس باید عاشق 

باشید و در این راه قدم بگذارید.
 عاشق یعنی اینکه ایثار نمایید و به جلو حرکت کنید. مقدمه اینکار 
کسب دانش و مهارت الزم است و همواره علم و دانش خود را به روز 

و در سطح باال نگه دارید.
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ــه  کمیت ــات  ــب در جلس ــور مرت ــودکان بط ک ــی  ــن عفون ــره انجم ــت مدی ــا هیی ــر از اعض ــک نف ی
گیــر وزارت بهداشــت ، درمــان و  کــه در مرکــز مدیریــت بیماریهــای وا کشــوری ایمــن ســازی 
نظــرات همــکاران متخصــص  نقطــه  و  تشــکیل می شــود شــرکت می کننــد  آمــوزش پزشــکی 
ح و بــه بحــث و  کــودکان را در مباحــث مختلــف مطــر کــودکان و فــوق تخصص هــای عفونــی 
کــودکان   کسیناســیون  تبــادل نظــر می پردازنــد و در تصمیــم ســازی های مهــم در زمینــه وا

می کننــد. مشــارکت 
گــزارش  از  پــس  گردیــد  کــه در اســفند مــاه 1400 تشــکیل  کمیتــه  ایــن  در آخریــن جلســه 
کشــور  انســتیتو پاســتور ایــران و ســخنرانی پروفســور ویســنته ورث ، رییــس انســتیتو فینــالی از 
کرونــا در ایــران بررســی  شــد  کســن  کوبــا ، مشــکالت و موفقیت هــای حاصلــه در زمینــه تولیــد وا
ــه  ــه ارِای کونژوک ــوک  ــروس و پنوموک ــن روتاوی کس ــل وا ــاخت داخ ــل س ــی از مراح گزارش ــپس  و س
کسیناســیون  کــه پــس از رفــع موانــع و طبــق برنامــه زمــان بنــدی بــزودی وارد برنامــه وا گردیــد 

کشــوری خواهنــد شــد. 

کودکــان   شرکت فعال انجمن عفــونی 
کشوری ایمن سازی کمیته  در جلسات 
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تولید، دانش بنیان ،اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری

۳۰۰/۶۴د

۱۴۰۱/۰۱/۰۸

ندارد

معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع:  هشدار طغیان سرخک ۲۰۲۲

با سالم و احترام

به استحضار می رساند طغیان شدید سرخک در افغانستان همچنان ادامه دارد و از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا 

کنون ۴۸۳۶۶ مورد ابتال و ۲۵۰ مورد مرگ را به همراه داشته که از این تعداد ۱۴۲ مورد مرگ در کودکان 

بوده است. سازمان جهانی بهداشت نسبت به افزایش نگران کننده موارد در این کشور هشدار داده بویژه اینکه 

پوشش پایین واکسیناسیون با شیوع باالی سوءتغذیه در افغانستان همراه شده است. در طی دو هفته گذشته 

نظام بهداشتی کشور افغانستان عملیات واکسیناسیون تکمیلی برای ۱.۲ میلیون کودک در ۴۹ شهرستان از ۲۴ 

استان را به اجرا گذاشته است تا شاید بتواند همه گیری یاد شده را مهار نماید.

به تبعیت همه گیری شدید سرخک در افغانستان، در طی ماههای اخیر تعداد موارد وارده کشور رو به افزایش 

بوده و بیماران در استان های مختلف شناسایی شده اند که می تواند وضعیت حذف بیماری سرخک را در 

کشورمان متاثر نماید لذا ضروری است اقدامات ذیل به دقت مورد توجه قرار گیرد:

موارد تاخیری نوبت اول و دوم MMR در اسرع وقت شناسایی و نسبت به واکسیناسیون آنها اقدام شود. -

آموزش و بازآموزی کارکنان بهداشتی و واکسیناتورها در خصوص نحوه نگهداری، بازسازی واکسن و  -

تزریق صحیح آن انجام شود.

در تمامی شهرستان ها پوشش نوبت اول و دوم MMR باید باالی ۹۵% باشد معیار محاسبه پوشش نیز  -

سامانه های الکترونیک سالمت هستند لذا ورود داده های واکسیناسیون در سامانه ها، مورد تاکید و نظارت 

دقیق قرار گیرد. 

حساس سازی و هشدار به مراکز بهداشتی درمانی (سرپایی و بستری) اعم از دولتی و خصوصی در  -

خصوص طغیان سرخک انجام تا در برخورد با هرگونه تب و بثورات جلدی ماکولوپاپولر بالفاصله اقدامات 

جداسازی تنفسی برای پیشگیری از انتقال احتمالی سرخک به سایرین انجام شود.

گزارش فوری هر گونه تب و بثورات جلدی (بخش دولتی و یا خصوصی) الزامی است تا به سرعت بتوان در  -

جهت تایید و یا عدم تایید آزمایشگاهی آن اقدام نمود. تاخیر در شناسایی و یا عدم گزارش موارد سبب 

چرخش ویروس سرخک در جامعه و عدم کنترل آن می شود. 

بررسی اپیدمیولوژیک کامل موارد، جستجوی دقیق منشا ابتال و تهیه نمونه ویرولوژی برای تعیین ژنوتایپ  -

ویروس برای طبقه بندی نهایی بیمار الزامی است.  
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عنوان تاریخ برنامه

آبله میمونیتیرماه 1401

توبرکلوزیسمردادماه 1401

عفونت روتاویروسشهریورماه 1401

آنفلوانزامهرماه 1401

کودکان و آبان ماه 1401 هجدهمین همایش سالیانه انجمن پزشکان عفونی 
چهاردهمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی

کودکانآذرماه 1401 پنومونی در 

کودکاندی ماه 1401 HIV در 

عفونت سایتومگالو ویروس)CMV(بهمن ماه 1401

مقاومت میکروبی)AMR(اسفند ماه 1401

جدول برنامه 
وبینار ماهیانه انجمن عفونی کودکان ایران
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Congress Name Location Virtual/in person Date Web site

 The 12th World
 Congress of the
 World Society
for Pediatric In-
fectious Diseases

 Cancun,
Mexico virtual

 22-24
 February

2022 
https://wspid2022.com

 40th Annual
 Meeting of the
 European Society
for Paediatric In-
fectious Diseases

Athens Online   9-13 May
2022

https://espidmeeting.
org/

 21st Annual St.
Jude/PIDS Con-
ference

Tennes-
see, Unit-
ed States

 In Person and
 virtual

 March
3-5, 2022.

https://na.eventscloud.
com/ereg/inactive.

php?eventid=635538

 39th Annual
Dwight A. Pow-
ell Pediatric In-
 fectious Diseases
 Conference in
 conjunction with
37th Annual Pe-
 diatric Infectious
 Diseases Nursing
Conference

Colum-
bus, Ohio virtual  April 1,

2022

https://nationwidechil-
drens.cloud-cme.com/

course/courseover-
view?P=0&EID=20790

 The 10th Asian
Congress of Pe-
 diatric Infectious
 disease

 Seoul,
Korea

 In Person and
 virtual

 26-28
 October

2022
https://Aspid2022.org

Infectious dis-
 ease in Children
(symposium)

 New York,
 United
States

In Person
 19,20

 November
2022

https://www.healio.
com/meeting/idcnewyo-

rk/home

کنگره های عفونی کودکان بین المللی






