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بیمـاری مزمن کلیـوی و افزایش
سـمت
نفروتیک در بیمـاران میپـردازد .این اختالل از جهت پیشـرفت به کلیـوی کمک کنـد .ارزیابیها شـامل
ایـن مقالـه بـه بررسـی پروتئینوریای غیـر نـوع پروتئینوریـا میتوانـد بـه تشـخیص نـوع بیمـاری مزمـن زندگی و آنتاگونیسـتهای رنین-
ضرورت اسـت .تغییرات سـبک
اختـالالت قلبیعروقـی اهمیـت دارد.
سـرولوژیک و بیوپسـی کلیه در صـورت
هسـتند .درمانهـای مبتنی بر
ریسـک
بیمـاری کلیـوی پروتیینوریک
نشـینهای ادراری ،ارزیابیهـای
محافظهکارانـه در تمـام بیمـاران با
درمانـی اختصاصی دیگر بـرای کاهش
بررسـی ته
درمـان
باشـد .الزم اسـت راهکارهـای
آنژیوتانسین-آلدوسـترون پایههـای اصلـی بیمـاری کلیـوی ،میتواند مطلوب
اتیولوژی
سـرکوب سیسـتم ایمنی ،بسـته بـه بیماریهـای کلیوی ایجاد شـود.
پروتئینوریـا و کاهش سـرعت پیشـرفت

ر
اهکارهای ت
درمانی برای شخيصی و
دان
پيش از دبستان ش آموزان
مقدمه
مدتها پیش عالمت کالســیک
پروتئینوریا از
مبتال به

آلبومینوریــا و نتایج منفی حاصل
رتبهای بین
هــای کلیوی و دســتهبندیهای نرخ
از بیماری
فیلتراســیون گلومرولی ( )GFTمشخص شده
است.

کلیوی بوده است .امروزه پروتئینوریا
بیماریهای
بیــش از  150میلیگــرم پروتئین در
به دفــع
اطالق میشــود .انواع مختلفی از
 24ســاعت
ادرار افراد ســالم ممکن است یافت
پروتئین در
ازجمله آلبومیــن ،ایمونوگلوبولین ،تام
شــود،
موکوپروتیین که شایعترین پروتئین
هورسفال و
در ادرار افراد با کلیههای سالم است.
یافتشــده
نشانۀ کلیدی آســیب گلومرولی و
پروتئینوریا
تخریب فیلتراســیون گلومرولی است .رابطهای tion
with Atten

میکروگلوبولین و آلفــا  1ماکروگلوبولین،
بتا 2
نشاندهندۀ آســیب بالقوه به توبولها
میتواند
پروتئینوریای ناشــی از افزایش جریان باشد،
یا
ارتباط با آســیبهای گلومرولی هم
هرچند در
ممکن است مشاهده شود.
بیــش از  3/5گــرم در روز یــا
پروتئینوریــا
در رنــج ســندرم نفروتیــک با یا
پروتئینوریــا
عالئــم ســندرم نفروتیــک زمینهای،
بــدون
ناشــی از گلومرولوپاتــی مثــل
میتوانــد
مرولواســکلروز قطعهای موضعی (،)FSGN
گلو
غشــایی ،بیماری تغییرات مینیمال،
نفروپاتی

اختالل کم تو
جهی و بيشفع
تعریف پروتئینوریا

مختلفــی از پروتئینوریا وجــود دارد که
انــواع
نشــاندهندۀ محل آســیب نفرون
میتوانــد
آلبومینوریا نشاندهندۀ آسیب در سطح
باشــد.
فیلتراسیون گلومرولی اســت .درحالیکه
ســد
ادراری پروتئینهایی بــا وزن کم ،مثل
ترشــح
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zewski S, Rama
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Deficit/Hypera
ell P, Palum
 DSM-5ا
ختـالل کمتوجه
آشـکار میشـوند ،طبقه ی-بیشفعالـی
( )ADHDرا ا
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بنـدی میکند .شنا

الی
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سـایی
کاملـی
شـود که خـط اول
وجـود
زودهنـگام می
ای بـا عالئمـی
مـروری،دارنـد کـه مـا را از نحـوه اسدرمـان توصیهشـده برای بی توانـد منجر بـه اسـتفاده از کـه از سـنین
مط
پیشدبسـتانی
مـاران پیش از دب
ـتفاده از گزینه
العـات اخیـر
مداخـالت رفتار
در ارتبـاط با کـودکانِ هـای دارودرمانـی بهعنوان سـتان اسـت .از طرفـی ،داده درمانی مبتنی
پیـش
از دبسـتان مبتال به خـط دوم درمـان آگاه کننـد .هـای محدودی
جس
 ADHDشنا
تجویی در ed
در ایـن مطالعۀ
سـایی شـدهاند.
 PubMو .gov
clinicaltrials
انجام شد با هدف ش

ناسایی کار
از دبستان
تابهحال نشانههای تکامل
بر بازدهی و بیخطر بودن دا آزماییهایی مبنی
عصبی نرمال باشد.
کودکان کمتر از شــش روهای  ADHDبرای
اختالل مقیاسهای متعددی
کم
سال؛ ه
برای تشــخیص
مچنین متدهای
تشخیصی و کرا
از شــش توجهی-بیشفعالی
در کودکان یتریای شناسایی ا
در ســنین کمتر
ســال
ختالل ADHD
اعتبارســنجی
پیش از
و تأیید شدهاند.
مطالعهدرمانی
دبستان پایش شد.
 DSM-5تظا
بیشــترین دادهها
در
مورد
ب
هــرات بالینی متف
را تــا به امروز
ازدهی
و
اختالل  ADHDدر ســنین اوتــی در مورد
بیخطــر
( )MPHبــرای درمــان اخ بودن متیلفنیدات
مقایســه با سنین مدرســه پیش از دبستان ،در
ت
بیشفعالــی در کــودکان تــالل کمتوجهی-
کرایتریای تشخیصیای به ت وصیف میکند؛ اما
پیش
پیش
ــرفت
از دبســتان با
فکیک
های
سن
م
نمیکند.
شخص
در مقایسه با معنادار در بهبود
کودکان نکته مهم اینکــه ت
عالئم اختالل،
گروه شم،
ظاهرات ADHD
در
سنین
فراهم
م
کرده
عـ
درسه،
ـوارض
میتواند
است؛ اگرچه
در کودکان پیش
جانبی مرتبط با عدم
در کودکان
مصرف پیوســته
ســنین مدرســۀ
16
ماهنامه ب
مبتال بــه اختالل
هداشت /بهمن
ماه 1398

کمتوجه
ی-بیشفعالــی ،در م
مقایسه با مطالعات  ،MPHطالعــه  PATSدر
بیشتر
از انتشار
بوده است .پس
بررسی مطالعه  ،PATSتعداد
تأثیر
اندکی مطالعه برای
داروها بر ADHD
از سنین مدرســه طراحی در کودکان پیش
شده
حکایــت
از
است .مطالعهای
 ADHDبه نتایج پیشــرفت مع
نــادار در عالئم
وسیله متیل
ف
نیدات
مقایسه با
(سریع رهش) در
وجود گروه شم داشت .دو
تفاوت
مطالعه بیانگر عدم
یا  MPHمعنادار بین MPH
و رســپیریدون
به همراه
رســپیریدون
 ADHDب
در التیام عالئم
بودن ودنــد .یک مطالعه ن
اتوموک
شــاندهندۀ مؤثر
ســتین در مقابل
شــم برای عالئم

مقاالت ارسالی شما
الت ارســـالی شما
مقا
دکتر ژیال غفوریان
خصص زنان و زایمان
مت

سمنوره
دي 

همــراهبــاقاعدگــی
دردهــای

فراوردههای جانبی
مجدد
جلوگیری از تشــکیل مداوم هر  ۶تا  ۸ساعت
دگــی اســت .ایــن
ســتاگالندینی بهطور
قاع
باید در چند روز اول
پرو
از آندومتــر در طــی افزایش انقباضات رحمی
شــوند .درمان طبی
ژنیکولوژی شایعی
روستاگالندینها باعث
مصرف
دیسمنوره اختالل
و برای تعیین پاسخ
و افزایش حساسیت
پ
۶درصد زنان دارای
قاعدگی انجام شود
رحمی
ونریزی
باید یک دوره  ۴تا ۶
است که حدود  ۰کند .در دیسمنوره
و کاهش جریان خون ایجاد درد نقش دارند.
خ اســب بیماران به درمان،
می
اعصاب محیطی شده و در
قاعدگی را مبتال بدون پاتولوژی لگنی
من
معمو ًال چند ساعت
از دیسمنوره اولیه
اولیه درد قاعدگی که در دیسمنوره
ماهه درمان انجام شود .باید تغییر دوز و تغییر
درد ناشی
پریود قاعدگی آغاز
درحالی
نبود
درست بعد از شــروع
رخ میدهد ،های دردناک همراه با
اگر درمان اولیه موفق البته این درمان دارویی
یا
اعدگی
قبل
بکشد.
طول
است  ۴۸تا  ۷۲ساعت
مسکن امتحان شود.
ثانویه ق زمینهای وجود دارند.
های دستگاه گوارش یا
نوع
شده و ممکن
پاتولوژی
همــراه به آن ،درد
بیماران مبتال به زخم
دارد و
به آسپرین ممنوع
در
درد ماهیــت کولیکی تهوع ،استفراغ و اسهال
شــدید برونشها
اریابنده به قدام ران،
حساسیت
ًال خفیف و شــامل
انتش
دیده میشود .درد
عوارض جانبی معمو
حمالت ســنکوپ
دیسمنوره اولیه ســال بعد از شروع اولین
اســت.
گاهی خستگی است.
ندرت
بهتر
به
۲
و
تا
متقابل یا حرکت بدن
معمو ًال در عرض ۱
اسهال ،سوءهاضمه و
تثبیت ســیکلهای
ماساژ شکم ،فشــار
تهوع،
ضدبارداری بهاندازه
دگــی ،یعنی همزمان با
با
شده اســت قرصهای
پدیدار میشــود .این
قاع
دیده
آن دسته از بیماران
میشود.
بــا تخمکگذاری،
های گــروه NSAID
مؤثر هســتند .در
همراه
میدهد؛ اما گاهی تا
ســکن
مسکنها
که بــه جلوگیری از
در زنان جوانتر رخ
درمــان معمو ًال با م رکنندۀ پروستاگالندین
بــه دیسمنوره اولیه
اختالل
مها
مبتال
صــرف این قرصها
زندگی پابرجا میماند.
انجام میشــود که ســکنها باید  ۱تا  ۳روز
ملگــی هم عالقه دارند ،م
دهه پنجم
ســالها بعد از منارک
حا
منوره ثانویه معمو ًال
سنتاز هســتند .این م اعدگی و اگر قاعدگیها
بهترین روش درمان است.
دیس
عدم تخمکگذاری
از شروع خونریزی ق
 NSAIDو قرصهای
همراه با سیکلهای
قبل
آغاز اولین درد خفیف
توأم مسکنهای گروه
گاهی
هنگام
و
نامنظم هستند ،در
درمان
مچنین باید بهمنظور
دیده میشود.
زایــش تولید یا مقدار
ونریزی شروع شوند؛ ه
اولیه اف
یا خ
علت دیسمنــوره الندینهای ترشحشــده
عــادل پروســتاگ
نامت
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ديسمنوره

دردهای همراه با قاعدگی
دکتر ژيال غفوريان
متخصص زنان و زايمان
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مروری بر داروها و گايدالين ها
مروری بر دا
روها و گايدالين ها

فلوچ

ارت تشخيص

در سـ

و
درمان بيماری

ــطوح ارائـــه خ

فلوچارت تشخيص و درمان
بيماری COVID 19در سطوح
ارائه خدمات سرپايی و بستری

نسخه

30

ت

دوم  /سیزدهم ا
سفند ماه1398

بـا تمرکز بر
ضمیمـه "دسـتورالعمل ک
ف
شـوری کرونا
کـه در لوچارت نحوه برخورد با بیماران ویروس جدیـد" این
در
تاریـخ
راهنمـا به عنوان
دوازدهم اسـفند ماه سـال سـطوح سـرپایی و ب
کرونـا ویروس
سـتری اسـت
 1398بـه تصویب
رسـیده اسـت.
بر
ممکن اسـت ایـن پروتکل بـا نهایـی کمیته علمی
اسـاس شـواهد
نظر
علمی و ارزیابی
و میـزان
هـای میدانی
کمیتـه علمی و
تجویـز مصـرف
(من جمله تعداد
دارو) در فواصل
زمانی
بیماران بسـتری
موردنیاز به روز
رسـانی شـود.

عریفمواردبیماری

معمای بالينی

موردمشکوک
 بیمار با شرح
حال سرفه خشک
همراه با تنگی
یا لرز یا گلودرد
 بیمار با نفس با یا بدون تب
گردآوری و ترجمه:
عالئم
تنفسی فوقانی/ت
دکتر علی نادری  /پزشک
رادیولوژیک
عمومی بصورت انفیلترا حتانی با تظاهرات
یک یا دو طرفه در  CT scanســیون مولتی لوبولر
یا
گرافی قفسه صدری
موردمحتمل
 هر مورد مشـ
ـکوک
که
در
ع
سابقه تماس نزدیک با مورد ــرض  14روز قبل
داشتهباشد.
قطعی  COVID-19را
 هر مورد
مشــکوک که در ع
ســابقه حضور در مناطق با ا ــرض  14روز قبل
داشتهباشد.
پیدمی  COVID 19را
 فرد مبتال به پ
نومونی
کــه
علیرغم درمان های
مناسب  ،پاسخ
بالینی نامناسب
غیر معمول
و
داشته و به شکل
س
ــرعت غیرقابل ان
بالینی بیمار حادتر و وخیم تر تظاری وضعیت
شود.

پسریي
30

دمـــات ســـرپا
يی و بســـتری

موردقطعی
 جدا
ســازی ویروس -19
تنفسی
 COVIDاز فرد با عالئم

گروه های
در معرض خطر
19
ابتال به بیماری
 COVIDعارضه دار

دو گروه زیر
بعنوان افــرادی که
بیماری  COVID 19عارضه در معرض ابتال به
دار
قرار دارند ،در نظر
گرفته شده است،
در
این راهنما گروه
الف به عنوان پر
بعنوان
خطر و گروه ب
در معرض خطر
تلقی می شوند:
 گروه الف -ب
 تحت یماران با نقص ایمنی:
 g/dدرمان با کورتیکواس
تروئید (بیش از
 12.5mپردنیزولون
بیش از دو هفته)
 شیمی درمانی
 بدخیمی ها
 پیوند اعضاء
م
 بتالیان به HIV


گروه ب -بیماران با ب
یماری زمینه ای:
ب
یماری قلبی  -عروقی
 فشارخون
 دیابت
ب
یماری
های
تنفسی زمینه ای
BMI > 40 
بدیهی است
که اســتفاده از
تمام افرادی که دچار عالئم ماسک جراحی برای
کاهش میزان
تنفسی شده اند ،برای
انتقال به سایرین
ت
توصیه
می
وضیح:
شود.
ماسک  N95برای م
درمانی و عمدتاً در حیــن راقبین بیمار در مراکز
انجام ا
قدامات منجر به
تولید آئروسول
توصیه می شود.
این خدمات با
توجه به مالحظات
ا
جرایی تنظیم شده
نیاز به روزرسانی است و درصورت
خواهد شد:

خ
دمات تشخیص -
کلیه پزشــکان اعم از درمان سرپایی
بخش دولتی ،

ازدهسالهبااستفراغوکاهشوزن
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خصوصی و
خیریه ها باید به
این فلوچارت د
می توانند به عنوان قدم اول سترسی داشته و
در غر
بالگری بیماران
کمک کنند  .در
مراجعه فــرد به
سرپایی باید مطابق فلوچارت هر مرکز درمانی
 ،به
مصوب کمیته علمی
شرح زیر عمل نمود:
کلیه افرادی
که با عالیم گلو
درد،
سرفه
خشک ،با

معاینه کرد .بیمار و والدینش گزارش
استفراغ ،کاهش اشتها و کاهش وزن
شرححال بیمار
مراقبتهای اولیه بیمار را به دلیل تهوع،
افتاد ،در ادامۀ روز کاهش مییافت
استفراغ در اوایل صبح اتفاق می
مراجعه به اورژانس ،پزشک متخصص
هفته گذشته بدتر شده است .تهوع و
یک ماه قبل از
پنج روز قبل درمان با النزوپرازول
ً ماه زودتر شروع شده و در طی سه
متناوب در گلو شکایت میکرد .او از
دادند این عالئم تقریبا سه
احساس سوزش و بازگشت غذای
سانتیمتر (صدک  )58بود .در مراجعه
شد؛ همچنین بیمار از خستگی و
کیلوگرم (صدک  )37و قد 148/6
و با استرس تشدید می
پیدا نمیکرد .در معاینه ،وزن 36/4
صداهای روده معمولی و بدون تندرنس
شروع کرده بود ،ولی عالئم کاهش
سانتیمتر (صدک  )62بود .شکم نرم با
( )Lansoprazoleرا
کیلوگرم (صدک  )78و قد 143/5
است و بیمار در این بیمارستان به
های اولیۀ یازده ماه قبل ،وزن 40/5
امپرازول ( )Omeprazoleتجویز شده
به کلینیک مراقبت
در جدول  1نشان داده شده است.
معاینات طبیعی بود .نتایج آزمایشگاه
یا توده بود .سایر
شناس کودکان ارجاع شده است.
متخصص گوارش و روان

معمایبالينی

کلینیک گوارش کودکان بیمارستان
با مراجعه به
قبل از مراجعه به اورژانــس) ،بیمار
(ســه هفته
پس از شــروع درمان بــا امپرازول
گــزارش داد
 ،)Omeprazoleتهوع و استفراغ اندکی کاهش
(
سپس عالئم بدتر شده است .استفراغ
یافته است و
غیرصفراوی بود .اور روزی  2یا  3نوبت
غیرخونین و
اجابت مزاج غیرخونی و طبیعی داشت.
بود و در هفته سیوششــم بارداری
بیمار دوقلــو
ســزارین به دنیا آمد .در دوران نوزادی
بهوســیله
بیماری ریفالکس معده به مری ()GERD
مبتال به
رانیتیدیــن ( ،)Ranitidineامپرازول
بود که بــا

پسری يازدهساله با استفراغ و کاهش وزن
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) و النســوپرازول (�Lansopra
(Omeprazole
شــده بود .وی به دلیل برونشیولیت
 )zoleدرمان
 )Bronchiolitisدر پانزدهماهگی در بیمارستان
(
بستری شــده بود و پسازآن اپیزودهایی از
محلی
خسخس سینه را تجربه کرده بود.
پنج سال داشت ،دچار کاهش اشتها،
هنگامیکه
اپیزودهای استفراغ به دنبال گلودرد
کاهش وزن و
متخصص گوارش کودکان در بیمارستان
شــد و
معاینــه کرد .در آن زمان ،بررســی
دیگری او را
گوارش فوقانی پس از تجویز کنتراست
دســتگاه
و طبیعی بود .آزمایش برای IgA
باریم انجام شــد

گلوتامیناز بافتــی  IgAو  IgGمنفی بود.
ترانس
والنســوپرازول ( )Lansoprazoleو رژیــم ضــد
تجویز شد و عالئم در طی یک دوره
رفالکسپذیر
برطرف شــد؛ پسازآن مهارکنندۀ
تقریب ًا دوماهه
پمپ پروتون قطع شد.
بیمار شــش سال داشــت ،به دلیل
هنگامیکه
در بیمارســتانی دیگر به نفرولوژی
فشارخون باال
ارجاع شد .سونوگرافی کلیه طبیعی بود
کودکان
حاصل از نظارت ســرپایی بر فشــارخون
و نتایج
اثر «کت ســفید» (white coat
پیشنهاددهندۀ
بهعنوانمثال فشارخون باال فقط در
 )effectبود؛
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باشــگاه پزشــکان

پرسشوپاسخ

موردکنترلوپيشگيریازعفونت
در

برای مراقبين ســامت در مواجهه با

ـکوک يــا تاييد شــده 2019-nCoV
بيماران مشـ

ســالمت که نمونه هــای  NPو  OPرا از
مراقبین
خیساند ،با اســتفاده از چوب دستی هم زد
یا تأیید شــده ی COVID-19
بزرگ
بیماران مشــکوک
چگونهمی توانیدروتختی،حوله
پاشــیدن آب خودداری نمود .اگر آب گرم در

می کنند ،باید به خوبی آموزش دیده
و از
مالفه های آلوده ی بیماران مبتال به
جمع آوری
نیست ،پارچه را در کلر  0.05درصد برای
و
آستین بلند غیراستریل و تمیز ،ماسک
دسترس
بوده و لباس
 COVID-19را تمیز کنید؟
دقیقه خیس کنید و در آخر با آب تمیز
محافظ چشم (مانند شــیلد یا عینک)
حدود 30
پزشکی،
ال در نور آفتاب خشک شود.
که با تخت خواب آلوده ،حوله و لباس
بشویید و بگذارید کام ً
بپوشند .پروســیجر باید در یک اتاق
کلیه افرادی
دستکش
مبتال به  COVID-19هستند سروکار
وجداگانه/ایزوله انجام شــود و در طول جمع آوری
بیمارانی که
توصیهدرموردضدعفونیکردن
مراقبین ســالمت بایــد از بیماران

دارند:
نمونه ی ،NP
وارده
وسایل نقلیه ،کاالها و محصوالت
لمس هر نوع پارچه ی آلوده ،از وسایل
دهان خود را با ماســک پزشــکی یا
قبل از
بخواهند که
چین یا سایر کشورهای مبتال به
 شخصی مناسب استفاده کنید که شامل
کاغذی بپوشــانند .اگرچه امکان دارد
از
محافظ
دســتمال
های مناســب کار ســنگین ،ماسک،
 COVID-19چیست؟
ســوا ب های  NPو  OPباعث تحریک
دستکش
جمع آوری
چشــم (شــیلد صورت  /عینک) ،لباس
گردد ،اما درحال حاضر هیچ مدرکی
هیچ اطالعــات اپیدمیولوژیکی وجود
محافظ
سرفه ی بیمار
تا به امروز
پیش بند (در صورتی که لباس مقاوم
نیست که نشان دهد سرفه ی ایجاد شده
نشــان دهد تماس با کاالها ،محصوالت
آستین بلند،
در دست
ندارد که
باشد.
می
جمــع آوری نمونه های ، NP / OPمنجر
بسته
به مایع نیست) ،چکمه یا کفش
نقلیه حمل شــده از کشورهای مبتال به
از طریق
یا وسایل
خطــر انتقــال  COVID-19از طریق
نکنید.
است.
حمل
بوده
بدن
انسان
با
را
در
آلوده
COVID-19
 هرگز پارچه های
به افزایش
 ،COVID-19منبع
آلــوده را در یک حاملــی که واضحا
دالیل ،با توجه بــه اینکه هیچ مدرکی
آئروسل هامی گردد.
ملحفه های
به همیــن
شــده و ضدآب باشد ،قرار دهید( .به
این محصوالت خطری برای سالمت
برچسب زده
مبنی بر اینکه
آیا مراکز خون ()blood centers
در دسترس نیست ،هیچ توصیه ای
عنوان مثال کیف  ،سطل)
عمومی دارند

به طور مرتب محصوالت خونی را
ضدعفونی کاالهــا و محصــوالت وارده از
باید
صــورت وجود ضایعه ی جامد روی پارچه،
بــرای
ویروس COVID-19غربال کنند؟
 در
به  COVID-19وجود نداردWHO .
ازنظر
و یا استفراغ ،آن را با دقت بوسیله ی
کشورهای مبتال
مانند مدفوع
دقیق بر تکامل  COVID-19ادامه خواهد
قطعــات  RNAاز  SARS-CoV-2در
صاف و محکــم جدا کــرده و قبل از
به نظارت
خیر؛ اگرچه
یک شــیء
توصیه ها را در صورت لزوم به روز می کند.
بیمــاران مبتال بــه  COVID-19عالمت دار
پارچه در حامل مشــخص ،آن را در چاه
داد و
خون
قراردادن
شــده اســت ،این بدان معنی نیست
مشخص بریزید .اگر توالت در همان اتاق
مشــاهده
یا توالت
زنده  /عفونی اســت .بــه طور کلی،
قرار
بسته
شخصی
سطل
در
محافظ
بیمار نیست ،ضایعات آلوده را
 کدام تجهیزات
که ویــروس
تنفســی به اینکه بوسیله ی انتقال
دهید تا درون چاه یا توالت تخلیه نمایید.
( )PPEباید توسط مراقبین سالمت
ویروس های
شــوند ،معروف نیستند .مراکز خون
( )HCWکه از سواب های نازوفارنكس
ضدعفونی پارچه :برای تمیز کردن
خون منتقل
 شستشو و
جلوگیــری از اهدای خون افراد مبتال به
( )NPیا اروفارنجیال ( )OPدر در
کــردن پارچه ها ،توصیه می شــود
باید برای
و ضدعفونی
تنفســی یا تب ،اقدامات معمول غربالگری
بیماران مشكوك یا تأیید شده ی
توســط دســتگاه با آب گرم (90-60
عالئم
شستشــو
را انجــام دهند .به عنــوان اقدامات
 COVID-19استفاده می کنند ،به کار
ســانتیگراد) و مواد پاک کننده لباسشویی
اهداکننــده
درجه
مراکز خون می توانند افرادی که در 14
اگر شستن با دستگاه ممکن نیست،
احتیاطی،
برده شود؟
صورت گیرد.
توان در آب داغ و صابون در ســطل
پارچــه را می
ماهنامه
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سرمقاله

پزشکـی و فرهنـگ

دکتر علی نادری
پزشک عمومی

بهار نرم نرمک از راه رســیده و از پس روزهای دشوار ،سال نو را به ارمغان آورده است .نوروز بر شما مبارک
باد .در حال و هوای نوروز به عنوان مهمترین رخداد فرهنگی ســالیانه ایرانیان ،به نظر میرســد نگاهی به
نقش فرهنگ در پزشکی و در هویت یابی بدن به عنوان موضوع مورد بررسی پزشکی خالی از لطف نباشد.

فرهنگ ،مفهومی عام اســت که بــرای توصیف
جنبه های نهادی و آموخته در جوامع انســانی
مورد اســتفاده قرار می گیرد .این مفهوم ،شیوه
عمومی زندگی کردن گروه یا گروه هایی از مردم
اســت که عناصری از قبیل عــادات ،اعتقادات،
ارزش ها ،ســنت ها و روش های کاربرد اشــیاء
و وسایل را شــامل می شــود .در واقع می توان
گفت فرهنگ نحوه های ویژه ای از زیســتن را به
افــراد دیکته می کنــد .آداب و روش های حفظ
سالمت ،تشخیص فرد بیمار ،نحوه برطرف کردن
نیازمندیهای مربوط به بیمــار و رفتار با او ،تحت
تاثیر مســتقیم فرهنگ جامعه قرار دارد .در عین
حال ،عوامل فرهنگی می توانند دشــواری هایی
نیز در مواجهه با بیمــاری و پذیرش روش های
جدید پیشگیری و درمان به وجود آورد.
از طرف دیگر ،تعیین موضوع مورد بررسی و هدف
از توسعه شــناخت علمی ،از جمله شاخص های
دســته بندی و تعیین مرز علوم با یکدیگر است.
موضوع مورد بررسی پزشکی ،بدن انسان و هدف
از توسعه دانش پزشکی ،حفظ و ارتقاء تندرستی،
درمان بیماری و بازتوانی آسیب دیدگان تعریف
شده اســت؛ اما بدن ،قبل از پزشکی مورد توجه
علوم انسانی و اجتماعی و قبل از آن ،مورد توجه
ادیان نیز بوده اســت .در غالب ادیان ،بدن چیزی
اســت که در تقابل با روح و تعالی قــرار دارد در
نتیجــه ،بدن ،نیازهــا و خواســته های آن طرد
منابع:

می شوند تا برای رشد و تعالی روح ،جایی باز شود.
علم پزشــکی با تاکید بر ماده گرایی ،از دوگانگی
روح/بدن عبور کرد؛ اعتبار حیات را میان انســان
و حیوانــات به اشــتراک گذارده و انســان را به
اقتضائات و نیازهای بدن محدود نمود.
زندگی جمعی انســان ها ،تحت تاثیر تحلیل ها،
تجویزهــا و ارزش های علم پزشــکی تحوالت
مهمی را تجربه کرد که موجب جلب توجه علوم
انسانی و اجتماعی به بدن به عنوان موضوع مورد
بررسی علم پزشــکی و تندرستی به عنوان هدف
آن شد .از جمله این تحوالت می توان به تاثیرات
جمعیت شناختی علم پزشکی اشاره کرد .ارتقاء
سطح تندرستی و موفقیت در درمان بیماری ها
بــه عنوان دســتاوردهای مهم علم پزشــکی به
افزایش طول عمر انسان ها و سالمندی جمعیت
منجر شــد که ماهیت متغییر بدن ها را برجسته
نمود و پیوند بدن ها با تاریخ را عینیت بخشــید.
تغییر شــکل نهاد خانواده از خانواده پر جمعیت
و گســترده به خانواده هســته ای نیز مراقبت از
سالمندان را به مسئله ای اجتماعی تبدیل کرد.
به عالوه ،در جوامع ســکوالر مباحثی وجدانی-
اخالقی مانند اتانازی پرسش های مهمی درباره
مســئله مالکیت فرد بر بدن خود را ایجاد کرده
است.
بدن ها از منظر اقتصادی-فرهنگی نیز موضوعیت
یافته اند .برخــی باور دارنــد الگوهای فرهنگی

که زیبایــی را تعریف می کنند ،بــه بدن مربوط
می شــوند و بخش هایی از اقتصــاد را از طریق
تعیین شــکل و مقدار مصرف تحــت تاثیر قرار
می دهند .این الگوهای فرهنگی ،ظاهر زیبا را به
عنوان یکی از عناصــر مهم در پذیرش اجتماعی
و یک ســرمایه اجتماعی معرفــی می کنند که
افــراد حتی در ســنین باال نیز بــرای حفظ آن
تالش می کنند .به همین دلیل با توسعه جوامع
صنعتی ،مصرف کاالها و خدمات تجاری مرتبط
با سالمت و زیبایی توسط کسانی که می خواهند
بدنهای خوش ترکیب داشته باشند ،جوانی خود
را حفظ کنند یا مراقب بدن خود باشــند ،رشــد
شگفت انگیزی یافته است.
به نظر می رســد علیرغم ماهیت به ظاهر فردی
رابطه میان پزشــک و بیمار ،فعالیت پزشکی ،از
گروههای اجتماعــی و جامعه ای که این فعالیت
در آن انجام می شود جدا شدنی نیست .خدمات
پزشکی در هر شکل و قالبی که ارائه شوند (مطب
خصوصی ،بیمارستان ،مدیریت) ،پزشک در آن
با شــبکه ای در هم پیچیده از قوانین ،مقررات،
عادات ،رویه ها و ارزش های اجتماعی در ارتباط
اســت .پزشــکی ،خدمتی اجتماعی است که در
پرتو ویژگی هــای فرهنگی ،اجتماعی ،جمعیتی
و اقتصادی جامعه ارائه می شــود .این ویژگی ها
می توانند برای پیشــرفت و موفقیت پزشــکی
تسهیل گر یا مشکل آفرین باشند.

 اباذری ،یوسف؛ حمیدی ،نفیسه ( .)1387جامعه شناسی بدن و پاره¬ای مناقشات .پژوهش زنان دوره  ،6شماره .127-160 ،4
محسنی،منوچهر(.)1385جامعهشناسیپزشکی.انتشاراتطهوری،تهران.
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گردآوری و ترجمه:
دکتر میالد اکبرزاده

مــروری سيســتماتيک و متاآناليز

برارتباطبيناندومتريوزوسندرمرودهتحريکپذير
Review article: A systematic review and meta-analysis of the associations between
endometriosis and irritable bowel syndrome.
Khadija Saidi, Shantanu Sharma, Bodil Ohlsson
European Journal ofObstetrics& Gynecology and Reproductive Biology 246 (2020) 99–105

آندومتریـوز ( )Endometriosisبیمـاری مزمنـی اسـت کـه در صـورت وجود بافـت آندومتر
در خ�ارج از حف�ره رح�م تعریف میش�ود .ای�ن بیماری معم�والً خود را ب�ا دیس�منوره( (�Dys
 ،)menorrheaمنـوراژی ( ،)Menorrhagiaدرد مزمن لگن و عالئم گوارشـی نشـان میدهد.
ماننـد هـر بیماری مزمـن دیگـر ،تشـخیص زودهنـگام در مدیریـت آندومتریوز بـرای بهبود
پیشآگهـی و افزایـش کیفیـت زندگـی بیماران مهم اسـت.

بااینحال تشــخیص ســریع آندومتریوز اغلب
بهطور متوســط  5تا  6ســال به تأخیر میافتد و
بیماران اغلب به علــت هزینههای مراقبتهای
بهداشتی و ســامت جسمی ضعیف ،بار بیماری
زیــادی را تجربــه میکنند .قبل از تشــخیص
قطعی در مــورد بیمــاران آندومتریــوز ،چند
تشــخیص دیگر داده میشود .یکی از شایعترین
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آنها ســندرم روده تحریکپذیر ( )IBSاســت.
تصور میشود این دو بیماری دارای پاتوفیزیولوژی
متفاوت هستند؛ اما بحث و گفتگوهای زیادی در
مورد ارتباط نزدیک و ویژگیهای مشترک آنها،
ازجمله التهاب خفیف ،افزایش نفوذپذیری روده و
افزایش حساسیت احشایی وجود دارد .بااینحال
مدیریت این دو بیماری متفاوت اســت؛ بنابراین

تمایز آنها هم مهم است .درمجموع ،چالشی که
پزشکان با آن روبرو هستند ،چه پزشکان عمومی،
چه متخصصین گــوارش یا متخصــص زنان و
زایمــان ،تمایز این دو وضعیت اســت که غالباً با
ماهیت روشهای تشخیصی ارتباط دارد.
اســتاندارد طالیی برای تشــخیص آندومتریوز
شامل روشهای جراحی است که به دلیل ماهیت

A systematic review and meta-analysis of the associations between endometriosis and irritable bowel syndrome

تهاجمی و هزینههای انجام الپاروسکوپی ،معموالً
در شــرایط خاص اســتفاده میشــود؛ بنابراین
معموالً از تکنیکهای معاینۀ لگن و تصویربرداری
لگنی بهجای روشهای جراحی برای تشــخیص
بیمــاری مشــکوک بــه آندومتریوز اســتفاده
میشــود .از طرف دیگر ،هیچ روش اســتاندارد
تشــخیصی برای  IBSوجود ندارد و متداولترین
دســتورالعمل معیارهای  Manningو Rome
هستند؛ درنتیجه تشخیص قطعی  IBSبسته به
معیارهای تشــخیصی استفادهشده ممکن است
متفاوت باشــد؛ بنابراین جای تعجب نیست که
عالئم دســتگاه گوارش مرتبط با آندومتریوز نیز
ممکن است بهعنوان نشــانههای  IBSتشخیص
داده شــوند .این موضوع ،بحثی را مطرح میکند
راجع به اینکه آیا این دو وضعیت همزمان وجود
دارند یا اینکه  IBSتشــخیصی نادرست از عالئم
مرتبط با آندومتریوز است .تا جایی که میدانیم
هیچ بررســی سیســتماتیک و متاآنالیزی برای
ارزیابی ارتباط بین اندومتریوز و  IBSانجام نشده
اســت .در ادام ۀ این مقاله مطالعات انجامشده در
مورد مقایســه بین آندومتریوز و ســندرم روده
تحریکپذیر ( )IBDرا بررســی میکنیم تا فهم
بیشتری راجع به لزوم تمایز بین این دو وضعیت و
بزرگی مشکل به دست آوریم.
تشخیص آندومتریوز و IBS

ده مقاله بــرای تأییــد تشــخیص آندومتریوز
بــه روشهای جراحی تکیه داشــتند و شــامل
الپاروســکوپی ،الپاروتومی یا جراحــی و تأیید
هیســتوپاتولوژیکی بودند .فقط یک مقاله جدا از
اســتفاده از روشهای جراحی ،شامل تشخیص
آندومتریوز با اســتفاده از معاینۀ بینایی واژن در
3درصد از بیماران بود .هفت مقاله برای تشخیص
 IBSمتکی به معیارهای  Romeبود ،درحالیکه
ســه مقاله معیارهای استفادهشــده را مشخص
نکردند؛ اما تشــخیصها را پزشــکان عمومی،
متخصص گوارش یا جراحــان کولورکتال انجام
داده بودنــد .مطالعهای از معیــار ویژوال آنالوگ
برای ) IBS (VAS-IBSاســتفاده کرده است .دو
مطالعه کوهورت گذشتهنگر بزرگ و یک مطالعه
کنترل موردی بزرگ را که از طبقهبندی ICD-9-
CMبرای آندومتریوز و  IBSاستفاده کردهبودند،
بهکار گرفته بودند؛ زیرا این تشخیصها را حداقل
دو بار متخصصان زنان و زایمان و گوارش/داخلی

داده بودند یا تشخیص اندومتریوز با عمل جراحی
تأیید شــده بود؛ بنابراین تصور میشد آنها در
تحقق معیارهای ورود به این مقاله کافی هستند.
ســه مقاله از کد  ICD-9CMبــرای آندومتریوز
و دو مقاله از کد ICD-9CMبرای  IBSاســتفاده
کردهاند .ســه مقاله مرحله بیمــار را در چرخۀ
قاعدگی در نظر میگرفتند.
ارتباط بین آندومتریوز و IBS

از بین ســیزده مقاله شناساییشده ،نه مقاله در
درجه اول زنان مبتال به مشــکالت زنان را هدف
قرار دادهاند .دو مقاله زنان مبتال به آندومتریوز یا
 IBSرا هدف قرار دادهاند .مقالۀ دیگری زنان مبتال
بــه درد مزمن لگن و دیگری زنــان مبتال به IBS
را هدف قرار دادهاند .تمام مطالعات بررسیشــده
در مورد زنان مبتال به آندومتریوز نسبت به گروه
کنترل ،خطر بیشــتری برای تشــخیص  IBSیا
نشان دادن عالئم مشابه  IBSگزارش کردهاند.
بیشترین شیوع  IBSگزارششده در بین بیماران
آندومتریوز 52درصد بود .با تقســیم بیماران به
گروه اندومتریوز خفیف تا متوسط و شدید ،شیوع
 IBSبه ترتیب 65درصد و 55درصد بود .بیشترین
نسبت شانس تعدیلشــده (adjusted odds
) ratioدر مورد تشــخیص  IBSدر بین بیماران
آندومتریوز در مقایســه با گروه شــاهد  2/58و
نسبت خطر تعدیلشــدۀ (adjusted hazard
) ratioمربوط به آن 2/9 ،بود .افزایش خطر ابتال
به  IBSحتی پس از تشخیص قطعی آندومتریوز
همچنان ادامــه دارد .هنگامیکه بیماران بهطور
کامل بررســی شــدند و انواع اختالالت دستگاه
گوارش در نظر گرفته شــد ،شیوع  IBSفقط  2از
 44بیمار بررسیشده بود.
در متاآنالیــزی کــه فقط چهار مقاله را شــامل
میشد ،نسبت شــانس جمعشــده (pooled
) 2/39 odds ratioبه دست آمد که با 95درصد
اطمینــان) (confidence intervalبین 1/83
تــا  3/11همراه بود .ناهمگونی آماری بیشــتر از
ت در نتایج
86درصد بود که نشــاندهندۀ تفــاو 
ت در روشهای مطالعات است.
مطالعه و تفاو 
دروز و همکاران گــزارش دادند که در 41درصد
از بیماران مبتــا به  IBSهمزمان آندومتریوز هم
تشخیص داده شــده بود .به همین ترتیب ،مور و
همکاران گزارش دادنــد که 37درصد از بیماران
با  Romeمثبــت ،مبتال بــه آندومتریوز بودند،

درحالیکه فقط 15درصــد از بیماران با Rome

منفــی آندومتریوز داشــتند .ازآنجاکه تنها یک
مطالعه بیماران مبتال بــه  IBSرا هدف قرار داده
بود ،هیچ متاآنالیزی برای بررســی سؤال تحقیق
دوم وجود ندارد« :شانس آندومتریوز همزمان ،در
بیمارانی که مبتال به  IBSهستند چقدر است؟»

بحث

تا جایی کــه میدانیم ،این اولیــن مطالعه برای
مرور سیستماتیک مقاالتی است که ارتباط بین
آندومتریوز و  IBSرا مقایسه میکنند .این بررسی
سیســتماتیک و متاآنالیز نشــان داده است که
مطالعات از افزایش خطر ابتال به تشــخیص IBS
در بیماران مبتال به آندومتریوز خبر میدهند .این
خطر بعد از تشخیص بهوسیله جراحی تأیید شده
اســت .بااینحال ،ارزیابی ارتباط بین اندومتریوز
و  IBSدر مطالعات موجود باید با احتیاط تفسیر
شــود .با توجه به اینکه تشــخیص  IBSو گاهی
تشخیص آندومتریوز ،متکی به عالئمی است گه
بیمار گزارش میدهد ،در نظر گرفتن جنبههای
مختلفی که ممکن است بر عالئمشناسی نیز تأثیر
گذارد ،معقول است.
معلوم شده است درمان دارویی ،مانند اپیوئیدها
و آزادکنندههای هورمون گنادوتروپین)(GnRH
که برای درمان آندومتریوز اســتفاده میشوند،
شدت عالئم دستگاه گوارش را افزایش میدهد.
همانطور که در این مطالعه ذکر شــد ،فقط یک
مقاله به داروهای تجویزشده برای بیماران توجه
کرده است که ممکن است بر تفسیر نتایج مطالعه
حاضــر تأثیر بگذارد .به همیــن ترتیب ،در تمام
مطالعات دیگری کــه از معیارهای  Romeبرای
ارزیابی عالئم روده استفاده کردهاند و برای درمان
دارویی نقشی در نظر نگرفتهاند ،ممکن است به
دلیل عوارض جانبی داروهــا ،عالئم بیشازحد
گزارش شــده باشــد؛ بهعنوانمثال ،ســمن و
همکاران گزارش دادند خطر تشخیص  IBSپس
از تأیید تشخیص آندومتریوز در مقایسه با گروه
کنترل دو برابر میشــود .بااینحــال ،تاریخچۀ
داروهای تجویزشده را حساب نکردند.
با توجه به شــیوع زیاد  IBSدر زنان ،تأثیر مرحلۀ
چرخۀ قاعدگی ،یکی دیگر از عوامل مهم درخور
توجه است .مور و همکاران در بررسیای توضیح
دادند درد شــکم مربوط بــه آندومتریوز و عالئم
رودهای ،در هر دو گــروه اختالالت عملکردی و
ماهنامه بهداشت /بهمن ماه 1398
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غیرعملکــردی روده ،اغلــب در دوران قاعدگی
بدتر میشــود .در این بررســی ،فقط سه مقاله
مرحلۀ بیمار را در چرخۀ قاعدگی در نظر گرفته
بودند .مــور و همکاران و رمورجیــدا و همکاران
گزارش دادند قاعدگــی عالئم روده را در بیماران
آندومتریوز بدتر میکند .مورســجدا و همکاران
دریافتند 80درصد از بیماران آندومتریوز همراه
با  ،IBSدر دوران قاعدگی تشــدید عالئم رودهای
را تجربه میکنند؛ بنابراین نگرانکننده است که
نتایج ده مطالعه دیگر در این بررسی ،برای چرخۀ
قاعدگی تعدیل نشدهاند؛ بنابراین ممکن است در
نتایج بهدستآمده اغراق شده باشد.
هــم اندومتریوز ،هــم  IBSبا اســترس مزمن و
اختالالت روانی مرتبط هســتند و شدت عالئم
دســتگاه گوارش با میزان سالمت روانشناختی
ارتباط دارد .حساســیت احشــایی (visceral
) hypersensitivityکــه در هــر دو بیمــاری
شایع است ،ممکن است بهوسیله مکانیسمهای
محیطی ،مث ً
ال التهاب ایجاد شود؛ اما ممکن است
بهوسیله مکانیســمهای مرکزی نیز ایجاد شود؛
بنابراین وجود عالئم دســتگاه گــوارش ممکن
اســت نهتنها به اختالل اولیۀ دســتگاه گوارش
مربوط باشد ،بلکه ممکن است نتیجۀ جنبههای
روانی و سایکوســوماتیک نیز باشد .تعیین اینکه
آیا سالمت روانی مختلشــده ،اولیه یا ثانویه به
دردهای مزمن است ،سخت است.
با توجه به همپوشانی زیاد عالئم بین آندومتریوز و
 ،IBSاستفاده از پرسشنامه ممکن است بهتنهایی
برای تمایز بین دو شــرط کافی نباشد .با توجه به
تعداد بیماران با  Romeمثبت با سابقۀ تشخیصی
آندومتریوز یا آندومتریوز همزمان ،تشخیص اینکه
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آیا ایــن دو بیماری با هم همراهی دارند ،دشــوار
است .معیارهای  Romeممکن است برای افتراق
بین  IBSو عالئم اندومتریوز بســیار کلی و مبهم
باشد .تجدیدنظر در معیارهای  Romeبه نسخه
چهارم فعلی ،منجر به کاهش چشــمگیر شیوع
 IBSشده است .برآورد  IBSبا توجه به Rome IV
نسبت به ، Rome I-IIIاحتماالً میتواند منجر به
نتایج متفاوتی در رابطه با آندومتریوز شود .عیسا
و همکاران خاطرنشــان کردند اگرچه بسیاری از
بیماران آندومتریوز ممکن است معیارهایRome
را تکمیل کنند ،معیارهای استفادهشــده قادر به
تفکیک بین حساســیت احشــایی ایجادکنندۀ
عالئــم رودهای ،بهویژه مربوط بــه آندومتریوز یا
 IBSنیســتند .به همین ترتیب ،بــه دلیل عالئم
مشترک بیماری سلیاک و  ،IBSمعیارهای Rome
بهتنهایی برای تمایز دو بیماری کافی نیســت و
تجزیهوتحلیــل آنتیبادیهای مربوط به بیماری
سلیاک باید انجام شود .باوجوداین عالئم دستگاه
گوارش همچنان در زنان بــا اندومتریوز با تأیید
بافتشناسی ،یافتهای مهم است و تقریباً به اندازه
عالئم زنان و زایمان شــایع است؛ بنابراین توسعه
بیشتر ابزارهای تشخیصی بهتر برای تمایز عالئم
آندومتریوز و  IBSبرای مراقبت بهینه از سالمت،
بسیار مهم است .اگر در بیماران آندومتریوز تمام
انواع اختالالت دستگاه گوارش را در نظر بگیریم
و تنها بر پرسشــنامههای عالئمی تکیه نداشته
باشیم ،شــیوع کمی از  IBSبه دست خواهد آمد.
این موضوع بــر نیاز به معاینۀ مناســب عالوه بر
پرسشنامهها برای تعیین تشخیص نهایی تأکید
میکند.
نقاط قوت این مقاله شــامل بررســی مســتقل

مقــاالت منتشرشــدۀ نویســندگان و اتــکا به
معیارهای تشخیصی ساختاری برای اندومتریوز
و  IBSبرای انتخاب مقاالت مرتبط است .عالوه بر
این ،این بررسی شامل چندین مطالعۀ موردی-
شــاهدی ) (case-controlیا گروهی -موردی
) (case-cohortبود که قادر به ایجاد ارتباط بین
آندومتریوز و  IBSبودند .محدودیت اصلی تعدیل
نشــدن مخدوشکنندههای مهم ،مانند درمان
دارویی ،قاعدگــی و جنبههای روانــی ،در اکثر
مقاالت بررسیشده است .محدودیتهای دیگر
شامل مطالعات منتشرشدۀ بسیار کم در رابطه با
موضوع است؛ بهخصوص با ناهمگونی بسیار زیاد
و وجود همپوشانی نســبتاً زیاد عالئم که ممکن
است به تشــخیص غلط دو بیماری در مطالعات
مرورشده دامن زده باشد.

نتیجهگیری

این بررســی ،ماهیت پیچیدۀ آندومتریوز و  IBSو
چالشی را که پزشکان متخصص هنگام تشخیص
این دو بیمــاری در زنان با آنها روبرو هســتند،
نشان داده است .مهم است که در زنان جوان مبتال
به عالئم گوارشــی ،آندومتریوز رد شود .با توجه به
ارتباط نزدیک این دو بیماری و افزایش خطر ابتال به
هر دو بیماری ،نیاز به بررسی مدیریت  IBSمرتبط
با آندومتریوز)(endometriosis-related IBS
وجود دارد؛ بنابراین متخصصــان گوارش و زنان و
زایمان باید بهمنظور جلوگیری از ســوءمدیریت
بیماران و برای توســعۀ گزینههای تشــخیصی و
درمانی مؤثر ،همکاری کنند .به تحقیقات بیشتری
در این زمینه نیاز است.

طــب روز

ايمنی وکارايی
مکملها در

بارداری
Safety and efficacy of supplements in pregnancy
Benjamin Brown and Ciara Wright
)Nutrition ReviewsV R Vol. 0(0):1–14 (2020

شـواهد درخـور توجهـی در مـورد اهمیت رژیم غذایـی مادر برای سلامتی جنین وجـود دارد.
وضعیـت تغذیـۀ جنیـن عمدتـ ًا بـه تغذیـه مـادران وابسـته اسـت .سالهاسـت کـه میدانیم
کمبودهـای مـواد مغـذی بحرانـی میتوانـد منجـر بـه ناهنجاریهـا و پیامدهـای بهداشـتی
نامطلـوب هـم بـرای مـادر و هـم برای فرزند شـود .بـه همین دلیل اسـت کـه اغلـب زنانی که
قصـد باردار شـدن دارند ،بر روی سلامت و مصـرف مواد مغـذی خود تمرکـز میکنند .مصرف
مکمـل در بارداری بسـیار متداول اسـت .مطالعات نشـان میدهـد اسـتفاده از مولتیویتامین،
بهاسـتثنای اسـیدفولیک ،در گروههـای مختلـف در سراسـر ایاالتمتحـده ،کانادا و اسـترالیا
زیـاد اسـت (از  78تـا  98درصـد) .بااینحـال دانـش در مـورد ایمنـی یـا اثربخشـی مکملها
گسـترده نیست.

بســیاری از تولیدکننــدگان مکمــل از احتیاط
استفاده میکنند و از برچسبهای مشاورهای برای
جلوگیری از اســتفاده در دوران بارداری استفاده
میکنند .با توجه به شــیوع نســبتاً زیاد کمبود
مواد مغذی ،کاهش تراکــم مواد مغذی در غذاها
و مصرف بیشــت ِر غذاهای فرآورینشده ،مصرف
مکمل در دوران بارداری ممکن است گاهی مفید
باشد و خطرات ناشی از پیامدهای منفی را کاهش
دهد.
شــواهد ایمنیبخشی و اثربخشــی مکملهای
غذایی در دوران بارداری در این مقاله بررسی شده
است؛ همچنین توصیههایی برای گروههای خاص
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در معرض خطر یا افرادی که ممکن اســت عالوه
بر رژیم غذایی متعادل از مکمل بهرهمند شــوند،
ارائه شده است .شایانذکر است محدودیتهای
فراوانی برای ارزیابی صحت شواهد الزم بهمنظور
مصرف توصیههای تغذیهای وجود دارد .میتوان
این ادعا را در مورد بارداری برجســتهتر دانست.
با توجه به نقش کارآزمایی کنترلشــدۀ تصادفی
در تغذیه ،کاهش مصرف مواد مغذی در بارداری
بهعنوان گــروه کنترل کام ً
ال غیراخالقی اســت.
مطالعه در مــورد تغذیه نیز بــا مطالعه مداخلۀ
دارویی متفاوت اســت؛ زیرا اثبــات تأثیر کمبود
مواد مغذی ســختتر از تأثیر مصرف دارو است.

کمبودهای مواد مغذی ممکن است بهمرورزمان
ایجاد شــوند که در طول دورهای کوتاه از مصرف
مکملها برطرف نمیشود .میتوان ادعا کرد این
نکته در دوران بارداری اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا
شروع مکملها در سهماهه اول یا دوم ممکن است
بازه زمانی کافیای نباشد تا بتواند بر رشد جنین
تأثیر بگذارد .در این مقاله ویتامینها ،مواد معدنی
و چربیهای امگا  3با توجه به عملکرد و شناسایی
گروههای در معرض خطر ،بررسی میشوند.

K

E
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A

ویتامین  Aاحتماالً بحثبرانگیزترین مکمل در
دوران بارداری است و تا حد زیادی به زنان باردار
توصیه میشــود از مصرف آن خودداری کنند؛
پس یا از فرموالســیون مکمل حذف میشــود
یــا به دلیل خطر ابتــا به بیمــاری تراتوژنیک،
بتاکاروتن جایگزیــن آن میشــود .بااینحال،
ن دارد و
ویتامیــن Aنقش مهمی در رشــد جنی 
خطر تراتوژن بودن آن محدود است .هنگامیکه

Safety and efficacy of supplements in pregnancy

به اســید رتینوئیک تبدیل شود ،بهعنوان لیگاند
برای خانواده گیرندههای رتینوئید عمل میکند.
دو فاکتور رونویسی وابســته به اسید رتینوئیک
(گیرندههای اســید رتینوئیــک و گیرندههای
رتینوئیــد  )Xدر الگویــی مشــخص ،در جنین
ل رشــد بیان شــدهاند .افراط یــا کمبود
درحا 
ویتامین میتواند باعث ایجاد تغییرات اساســی
در بیان ژن شــود و ناهنجاریهای رشدی ایجاد
کنــد .رتینوئیک اســید در ارگانوژنــز ،ازجمله
ریه ،نقــش دارد .در مطالعــهای عملکرد ریه در
فرزنــدان افرادی که کمبود مکمــل ویتامین A
داشتهاند ،بررسی شــد؛ همچنین ویتامین Aدر
عملکرد سیســتم ایمنی نقش دارد و کمبود آن
در نــوزادان خطر ابتال بــه بیماریهای عفونی،
مانند اسهال ،ســرخک و بیماریهای تنفسی را
افزایش میدهد .مکمل ممکن است عفونتهای
مادر را کاهش داده و لنفوپوئزیس زودرس جنین
را بهبود دهــد .در اتحادیه اروپــا مقدار مصرف
روزانۀ توصیهشده در دوران بارداری معادل 54۰
میلیگرم رتینول ( )REاست و در ایاالتمتحده
 770میلیگرم  REاســت .بهعنــوان ویتامین
محلول در چربی ،ویتامین  Aاز قبل تولیدشــده

تأمین کافــی ویتامین  B6در بــارداری نقش
مهمی در رشد عصبی ،سنتز انتقالدهندههای
عصبی و متابولیسم جنین دارد .کمبود ویتامین
 B6با کاهش احتمــال حاملگی و افزایش خطر
از دســت دادن حاملگی ارتباط دارد .مطالعات
مداخلــهای نــادر اســت .البتــه متاآنالیزی از
ســه مطالعه کوچک نشــان داد تأثیــر مثبت
معنــیداری بر وزن هنگام تولــد دارد؛ اما هیچ
تأثیری بر ســایر پیامدهای بهداشتی نوزادان یا
عوارضی برای مادران نــدارد؛ همچنین تأثیری
بر روی مرگومیر مادران ندارد .طبق بررسیای
که بعد انجام شــد ،شواهد بیشتری برای تعیین
بحرانی مصرف آن در دوران
مزایا یا پیامدهــای
ِ
بــارداری ،برای مادر و نوزاد الزم اســت .مکمل

در روغن ماهی ،گوشت و محصوالت لبنی یافت
میشود .بتاکاروتن ،منبع اصلی گیاهی رتینول،
در بســیاری از میوهها و ســبزیها ،بهخصوص
هویج نارنجی ،سیبزمینی شیرین ،کدو و فلفلها
یافت میشود .کمبود این ویتامین در کشورهای
درحالتوسعه که دسترسی ضعیف به محصوالت
گیاهی تازه و مصرف محدود رژیم غذایی گوشتی
دارند ،شایع اســت .بااینحال در بررسی سازمان
بهداشت جهانی ( ،)WHOمقدار رتینول سرم<
 ۰/۷۰میلیمول در لیت ِر زنان بــاردار ،در آمریکا
فقط 2درصد بود؛ اما بهطــور نگرانکنندهای در
اروپا با ۱۱/6درصد ،زیاد بود .در حال حاضر ،این
تصور رایج وجود دارد که از مصرف هرگونه مکمل
با اسید رتینوئیک بهشدت جلوگیری شود؛ حتی
غذاهای پر از ویتامین  Aاز پیش آمادهشــده نیز
مصرف نشــود ،بهعنوانمثال کبد .میتوان گفت
خطر ناشــی از مصرف مکمل بســیار زیاد است.
بررســی  23000زن باردار در مجله پزشــکی
نیوانگلند ،آستانۀ بســیار محافظهکارانۀ 3000
میلیگرم RE / Dرا بــه علت مصرف ویتامین A
از پیش آمادهشــده که در مواد غذایی و مکملها

ممکن اســت شــدت تهوع خفیف در بارداری
را کاهش دهد؛ در صورتی کــه  30تا  75میلی
گرم در روز در دوز های تقســیم شــده مصرف
شــود .عالوه بر این ،زنان باردار کمخونی که به
مکمل آهن پاســخ نمیدهند ممکن اســت به
ویتامین  B6پاســخ دهند و توجه به این کمبود
در محیــط بالینی کمخونی مهم اســت .مقدار
مصرف توصیهشده برای زنان باردار در اتحادیه
اروپا  1/8میلیگــرم در روز و در ایاالتمتحده
 1/9میلیگرم اســت .منابع آن شــامل ماهی،
گوشــت ،مرغ ،تخممرغ ،حبوبات و آجیل است.
مکملها معموالً حاوی مقادیر بســیار بیشتری
هستند .دوزهای  50 mg /dتا  510گرفتهشده
در ســهماهه اول با نتایج نامطلوب جنین همراه
نبوده است .پیریدوکسین در دوزهای بیشتر از
 ،50 mg /dبا سمیت عصبی و نوروپاتی همراه
بوده است؛ البته پیریدوکسال-5-فسفات نوعی
ایمنتر از  B6اســت و با نوروپاتی همراه نیست.
هیچ مدرکی از عوارض جانبی یا سمیت عصبی
در دوز  25میلیگرم در روز در زنان باردار نشان
داده نشده است.

است ،مشــخص کرد .در همین حال ،تنها تعداد
کمی از پژوهشها این آســتانه را تأیید کردند و
طبق تعدادی دیگر از تحقیقات میتوان ســطح
ایمنی باالتر از این را تعیین کرد .بیشترین خطر
در  60روز اول بارداری است.

B9
پیشگیری از نقص لوله عصبی شناختهشدهترین
نقش اســیدفولیک در بارداری اســت .طبق
بررسی مروریای مصرف مکمل قبل از بارداری و
تا هفته دوازدهم بارداری برای جلوگیری از اولین
و دومین بروز نقص لوله عصبی مؤثر است .بسیاری
از کشــورهای جهــان ،ازجملــه ایاالتمتحده،
انگلیس ،کشورهای اتحادیه اروپا ،کانادا ،نیوزیلند
و چین ،در اوایل دهــه  1990توصیههایی صادر
کردند کــه زنان برای بارداری بایــد روزانه 400
میلیگرم اسیدفولیک مصرف کنند .باوجوداین،
مصــرف کمتر از حد الزم فــوالت همچنان زیاد
اســت و شــیوع حاملگیهای غیرمترقبه و عدم
انطبــاق وجود دارد؛ بهگونــهای که درصد نقص
لوله عصبی بهصورت هشــداردهنده زیاد است.
ارزیابــی واقعیت به دلیل بینظمــی در گزارش
دشوار است؛ اما از  5تا  20در  10هزار تولد حتی
در کشورهای توســعهیافته مانند بریتانیا متغیر
است .تالشهای مداوم برای آموزش وجود دارد
ماهنامه بهداشت /بهمن ماه 1398
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طــب روز
و در بیشتر کشــورها توصی ه به زنان برای مصرف
این ویتامین در سن باروری گسترش یافته است.
بررسیهای سیستمیک و متاآنالیزها نشان دادند
مصــرف مکمل اســیدفولیک در دوران بارداری
خطر پره اکالمپسی ،زایمان زودرس و پیامدهای
مربوط به ســن حاملگی ( )SGAرا کاهش داده
اســت .بااینحال،همانطور که آشــکار بود تأثیر
قابلتوجه در مورد زایمــان زودرس فقط زمانی
مشاهده شد که مصرف اســیدفولیک در دوران
بارداری(نــه با مصرف مکمل قبــل از حاملگی)
شروع شــد .مقدار  400میلیگرم مکمل تا حد
زیادی بیخطر اســت .شــواهد در مورد عوارض
جانبی ،مانند سرطان ،دیابت ،اختالالت تیروئید
و بیماری آلرژیــک در مصرف کمتــر از 1000
میلیگرم ضعیف اســت .شــواهد تجربی نشان
میدهد اسیدفولیک بیشتر از این مقدار ،ممکن
است خطراتی مربوط به تغییر در پیشرفت عصبی
داشته باشد؛ اما مطالعات بیشتری در رابطه با دوز
و زمانبندی الزم است .بهطور سنتی ،از دوزهای
 4میلیگرم برای بیماران پرخطر اســتفاده شده
اســت .بااینحال ،دوز  400تــا  800میلیگرم
اســیدفولیک خطر کمی برای بــروز نقص لوله
عصبی دارد .میزان مصرف روزانه توصیهشده در
دوران بارداری  600میلیگــرم در اتحادیه اروپا
و  400میلیگرم در ایاالتمتحده اســت ،جایی
که حداکثر مقدار قابلتحمل  1میلیگرم تعیین
میشــود ،البته به علت نقایــص ناهنجاریهای
خونشناختی و کمبود  B12است .منابع غذایی
شامل حبوبات (لوبیا و عدس) ،سبزیهای برگ
ســبز ،کلم بروکلی ،مارچوبه و آووکادو اســت.
تقریباً هشتاد کشــور در سراسر جهان سیاست
غنیسازی ،ازجمله ایاالتمتحده ،دارند که منجر
به کاهش چشمگیر بروز نقایص لوله عصبی شده
است .بسیاری از کشــورهای عضو اتحادیه اروپا
چنین سیاســتی ندارند .در این کشورها ممکن
است توصیه شود  800میلیگرم در روز برای به
حد مطلوب رسیدن فوالت گلبولهای قرمز الزم
باشــد تا از نقایص هنگام تولد در زنان جلوگیری
شود.

B12
ویتامین  B12کوفاکتوری در چرخه متیالسیون
اســت که برای اطمینان از وجــود فوالت کافی
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برای سنتز اسید دئوکسی ریبونوکلئیک و تکثیر
سلولی ضروری اســت .کمبود ویتامین  B12با
پیامدهای نامطلوب برای مادر و نوزاد همراه است؛
ازجمله سقطجنین خودبهخود ،پره اکالمپسی،
وزن کم هنــگام تولد و ناهنجاریهای رشــدی
(خصوصاً نقص لوله عصبــی) و تأخیر در میلینه
شــدن یا دمیلینه شــدن .یکــی از عالمتهای
شــایع کمبــود  B12کمخونی ماکروســیتیک
است که ممکن اســت در زنان باردار در آزمایش
خون معمولیای که در آن ســایر مارکرها مانند
هموسیستئین یا اســید متیلمالونیک آزمایش
نشده است ،تشــخیص داده شود .مکمل فوالت
میتواند کمخونی ماکروســیتیک کمبود B12
را برطرف کنــد .با توجه به اینکــه به خانمهای
باردار توصیه میشود اسیدفولیک مصرف کنند
و برخی مقادیر زیادی مصرف کنند ،ممکن است
اندازهگیری بهطورمعمول میزان  B12در بارداری
یــا در دوران پیش از بارداری مهم باشــد .مقدار
زیاد فوالت و مقدار کــم ویتامین  B12در دوران
بارداری ممکن است زنان را به دیابت دچار کند؛
کودکان با وزن کم هنگام تولد را بعدها
همچنین
ِ
مســتعد مقاومت به انسولین کند .میزان مصرف
روزانه توصیهشــده برای زنان باردار در اتحادیه
اروپا  ۴/۵میکروگرم اســت؛ اما در ایاالتمتحده
 ۲/۶میکروگرم است .بر اســاس شواهد موجود
در دوران بــارداری جــذب بهتری وجــود دارد.
هیچ عوارض جانبــی در نتایج بارداری با مصرف
زیاد مکمل ویتامین  B12همراه نیست .مصرف
معمول مکملها در دوران بارداری  35میکروگرم
است؛ اما تا  1000میکروگرم به خانمهایی که در
جذب مشــکل دارند داده میشود؛ بنابراین هیچ
سقفی در مورد مصرف ویتامین  B12برای زنان
بــاردار در اتحادیه اروپا یــا ایاالتمتحده تعیین
نشده اســت .برای درمان کمبود ،محدودهای از
 500تا  2000میکروگــرم ویتامین  B12در روز
ممکن اســت بهصورت خوراکی توصیه شود که
به همان اندازه دوزهای زیرزبانی یا عضالنی مؤثر
است.

C
مطالعات بالینی از مکملهای معمول ویتامین C

برای جلوگیری از پیامدهای مهم بارداری مانند
رشد جنین ،پره اکالمپسی ،تولد زودرس و مرگ

جنین یا نوزاد پشــتیبانی نمیکند .ممکن است
مکمل ویتامین  Cخطر پارگی زودرس غشــاها
را کاهش دهد ،همانطور کــه در تعداد کمی از
مطالعات مشاهدهای و مداخلهای مشاهده شده
است .عالوه بر این ،مصرف مکمل  100میلیگرم
(دوز محافظهکارانه) خطر ابتال به عفونت ادراری
در بارداری را نیــز کاهش میدهد .مقدار مصرف
روزانه توصیهشــده در دوران بارداری در اتحادیه
اروپا  105میلیگــرم و  85میلیگرم ،بهصورت
محافظهکارانهتــر ،در ایاالتمتحده اســت که
میتوان با مصرف پنج وعده میوه و ســبزیها در
روز به دســت آورد .بااینحــال ،کمبود ویتامین
 Cشــایع اســت که خطر را بیشــتر برای افراد
کمدرآمد ،زنــان باردار ،افراد ســیگاری باردار و
زنان باردار مبتال به دیابت نوع  1افزایش میدهد.
شواهد گستردهای از مصرف بهینه حداقل 200
میلیگرم ویتامین  Cدر روز پشتیبانی میکند و
 400میلیگرم در روز برای رســیدن به حداکثر
مقدار ویتامین  Cپالســما الزم اســت .تمرکز بر
منابع غذایــی با ویتامین  Cزیاد ،برای رســیدن
به این هدف الزم اســت .ویتامین  Cاز طریق بند
ناف به جنین منتقل میشــود؛ بنابراین مصرف
بیشازحد مادر ممکن اســت منجــر به افزایش
غلظت پالســمای جنیــن شــود .درنتیجه در
ایاالتمتحده حداکثر دوز مصرفی در بارداری را 2
میلیگرم در روز تعیین کردهاند.

D
سازمان بهداشت جهانی()WHOکمبود ویتامین
 Dرا کمتر از  50nmol /Lتعریف کرده اســت و
در زنان باردار در ســطح جهان بــا ارقامی از 35
تا  77درصد ،در شــمال اروپا تــا 33درصد ،در
ایاالتمتحــده تــا 70درصد و تــا 90درصد در
مناطق خاورمیانه مشــاهده میشــود .کمبود
ویتامین  Dبا تعدادی از پیامدهای بارداری منفی،
ازجمله پره اکالمپسی ،دیابت بارداری (،)GDM
زایمان سزارین اورژانسی ،وزن کم هنگام تولد و
 SGAهمراه است؛ همچنین بین کمبود ویتامین
 Dو افســردگی پــس از زایمان ارتبــاط وجود
دارد که با خطر  ۲/67برابر با ســطح ویتامین D
کمتر از  50nmol /Lهمراه اســت .ویتامین D
تقویتکنندۀ مهم سیستم ایمنی است .اختالل
در تنظیم سیستم ایمنی بدن میتواند در کاهش
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بارداری مکرر نقش داشته باشد .کاهش حاملگی
مکرر در  1تا  2درصد از زنان بــارور تأثیر دارد و
مطالعات نشــان میدهد با کمبــود ویتامین D
ارتباط دارد؛ بنابراین مصــرف ویتامین  Dاز نظر
بالینی مهم است ،بهخصوص اینکه علت کاهش
حاملگی مکرر اغلب روشــن نیست .معلوم شده
اســت مصرف مکمل  4000IUدر بارداری خطر
ابتال به آســم در فرزنــدان و بهویــژه در مادران
دارای کمبــود این ویتامیــن را کاهش میدهد.
بررســیها و مطالعات نشــان داد مصرف مکمل
ویتامیــن  Dباعث کاهش بروز پره اکالمپســی،
 ،GDM، SGAوزن کم ،زایمان زودرس و سزارین
نمیشود ،اگرچه تأثیر مثبتی بر وزن تولد داشته
است .مصرف توصیهشــده برای بارداری 600IU
در اتحادیه اروپا و ایاالتمتحده اســت .تاکنون
گزارشــی در مورد اثرات تراتوژنی ویتامین  Dدر
انسان منتشر نشده اســت .با مصرف 1500 IU
/dمکمل در زنان باردار و شــیرده ،سطح خون
 25هیدروکسی ویتامین  Dبهطور مداوم بیشتر
از  75nmol / Lافزایــش یافته اســت .حداکثر
مقدار پذیرفتنی برای زنان باردار  4000IUاست
و با استفاده از روشهای ارزیابی ایمنی متعدد به
دست آمده است که مؤثرتر از دوزهای کم است.
آزمایش سطح سرمی  25هیدروکسی ویتامین D
روشی ایدئال است برای تعیین افرادی که کمبود
ویتامین  Dدارند و باید از مکمل استفاده میکنند.
البته همیشه بهعنوان تستی معمول در دسترس

نیســت .در این صورت بایــد مالکهای دیگری
شامل قرار گرفتن در معرض آفتاب ،فصل ،محل
اقامت در عرض جغرافیایی و نژاد را در نظر گرفت.

E
ویتامین  Eآنتیاکســیدانی محلــول در چربی
اســت .پیشــنهاد میشود در شــرایط استرس
اکســیداتیو ،ازجمله پره اکالمپسی ،محدودیت
رشــد داخل رحمــی و پارگی زودرس غشــاها
محافــظ مصرف شــود .ویتامیــن  Eهمچنین
میانجی ترشــح پروستاســیکلین است و میزان
ویتامین  Eو پروستاســیکلین با ســن حاملگی
افزایــش مییابد .ایــن ممکن اســت در مهار
انقباضات رحمی و تجمع پالکتی و افزایش قطر
عروق نقش داشته باشد .غلظت پالسمایی اندک
آلفاتوکوفرول با افزایش خطر ابتال به  ،SGAپره
اکالمپسی GDM ،و ســقطجنین همراه است.
مطالعات کوچکتر نشان دادهاند مکمل ویتامین
 Eممکن اســت در پیشــگیری از گرفتگی پا در
دوران بارداری با دوز  100میلیگرم در روز مفید
باشــد؛ همچنین ممکن اســت در پیشگیری از
بیماری خسخس یا بیماری آســم در کودکان
بــا مصرف یــک دوز  8تا  18میلیگــرم در روز
نقش داشته باشــد .مصرف روزانه ویتامین  Eکه
برای بــارداری توصیه میشــود میتواند تا 11
میلیگــرم در اتحادیه اروپــا و  15میلیگرم در

ایاالتمتحده باشد .معلوم شده است مصرف 12
تا  15میلیگرم آلفا توکوفرول در روز باعث حفظ
ویتامین  Eکافی در بزرگساالن سالم میشود.

K
ویتامین  Kبرای فعالیــت بیولوژیکی تعدادی از
عوامل انعقادی الزم اســت؛ اما هیچ مطالعهای
خونریزی مادران را نتیجهای از مکمل ویتامین
 Kارزیابی نکرده اســت .نوزادان به دلیل ســنتز
محدود ویتامیــن در روده دچار کمبود ویتامین
 Kدر هنــگام تولد هســتند .باید افــزود مکمل
مادر در دوران بارداری ،لزوم مصرف ویتامین K
عضالنی را برای پیشگیری از بیماری همولیتیک
نوزادان نفی نمیکند .ویتامین  K2به میزان 45
میلیگرم در روز بهعنوان گزینۀ درمانی بیخطر
در یک ســری مــوارد پوکی اســتخوان مرتبط
با بارداری اســتفاده شده اســت .مقدار مصرف
توصیهشــده  70میکروگــرم در روز در اتحادیه
اروپــا و  90میکروگــرم در روز در ایاالتمتحده
تعیین شده است .بهترین منابع رژیم غذایی K1
سبزیها با برگ سبز تیره و سبزیهای خانواده
برزیکا مانند کلــم بروکلی ،جوانه بروکســل و
کلم اســت .ویتامین  K2در محصوالت حیوانی
به مقدار کمی یافت میشــود؛ اما در درجه اول
بهوســیله باکتریهای کولــون و باکتریها در
غذاهای تخمیری تولید میشود.
ماهنامه بهداشت /بهمن ماه 1398
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طــب روز

ید

ید ماده مغذی اساسی برای رشد و نمو جنین است
که ممکن اســت عموم مردم درکی اشتباه از آن
داشته باشند .ید برای سنتز هورمون تیروئید الزم
است و تحویل تیروکسین از طریق جفت ضروری
است تا زمانی که سنتز جنین ،تقریباً در هفته 17
تا  19بارداری ،کافی باشد .حتی کمکاری تیروئید
تحت بالینی میتواند خطر ســقطجنین و مرگ
نــوزاد را دو برابر کند .کاهــش عملکرد تیروئید
مادر و کمبــود ید مادر در تعــدادی از مطالعات
در مقیاس بزرگ با اختالل در رشد عصبی ،رشد
شناختی ،مسائل رفتاری ،مهارتهای یادگیری
و بهره هوشــی در کــودکان همراه بوده اســت.
مصرف بیش از حد ید ممکن اســت باعث ایجاد
تغییراتی در عملکرد تیروئید شود و باعث ایجاد
کمکاری تیروئید یا پرکاری تیروئید در برخی از
افراد ،بهویژه تولیــد آنتیبادیهای ضد تیروئید
شــود .مقدار مصرف روزانه توصیهشده در دوران
بــارداری 200 ،میکروگــرم در روز در اتحادیه
اروپا و  220میکروگــرم در روز در ایاالتمتحده
است .پاکسازی ید ادرار باید در بارداری از 150
میکروگرم در لیتر در حالت بهینه تا بین  150تا
 249میکروگرم در لیتر افزایش یابد .اندازهگیری
عملکرد تیروئید ازجمله وجود آنتیبادی همراه با
ید ادرار برای اطمینــان از مصرف مکمل ،ایدئال
خواهد بود .بااینحال ،تشخیص آن در زنان باردار
دشوار است ،اگرچه تخمین ممکن استWHO .
اســتفاده از  250میکروگرم در روز را برای زنان
باردار در کشورهایی که دسترسی به نمک یددار
ندارند ،توصیه میکند .در حالت ایدئال مکمل ،در
زنان دارای کمبود قبل از بارداری ،به بهینهسازی
وضعیت در دوران بارداری کمک میکند .توجه
به این نکته مهم اســت که در جایی که آزمایش
در دسترس نباشد ،در مصرف بیشازحد مکمل
بایــد احتیاط شــود .در اتحادیه اروپــا حداکثر
مقدار پذیرفتنی  600میکروگرم در روز اســت.
در ایاالتمتحده ،با توجه به شــیوع زیاد بیماری
تیروئید ،حتی بیشتر از  1100میکروگرم در روز
در نظر گرفته میشود.
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آهن

بــا توجه بــه اینکــه در برخی مطالعــات بین
کمخونــی فقر آهن و ســایر اشــکال کمخونی
تفاوت کمی وجــود دارد ،تخمین کمبود آهن
دشوار اســتWHO .شیوع کمخونی در سراسر
جهان را در بارداری 41/8درصد تخمین میزند
که تقریبــاً نیمــی از آن ،به فقر آهــن مربوط
میشــود .کمخونی فقر آهن در طی دوسهماهه
اول بارداری عاملی خطرزا برای زایمان زودرس
و وزن کم هنگام تولد اســت و کمبــود آهن را
در نوزادان باعث میشود .افزودن این نکته حائز
اهمیت اســت که هموکروماتــوز ارثی بیماری
ژنتیکی نسبتاً شایع اســت ،بهخصوص در اروپا
که اغلب تا بعد از بارداری ازنظر بالینی تشخیص
داده نمیشــود .مقــدار مصرف توصیهشــده
 16میلیگــرم در روز در اتحادیــه اروپا ،و 27
میلیگــرم در روز در ایاالتمتحده اســت .باید
به همه زنان باردار توصیه شــود رژیم غذایی را
افزایــش داده و جذب را بهینه کنند .ویتامین C
بهعنوان اسید اسکوربیک جذب آهن را از منابع
آهن غیرهم افزایش میدهد ،درحالیکه اســید
فیتریک موجود در غالت و حبوبات مانع جذب
آهن میشــود .در دوران بارداری ،درصورتیکه
هموگلوبیــن کمتــر از  110گــرم در لیتر در
سهماهه اول و سوم یا کمتر از  105گرم در لیتر
در سهماهه دوم باشــد ،کمخونی در نظر گرفته
میشود .در هنگام مصرف مکمل ،آهن خوراکی
باید طی دو هفته باعث افزایش هموگلوبین شود
تا تأیید کمبود آهن در نظر گرفته شود .عوارض
جانبی ،ازجمله ناراحتی دستگاه گوارش ،تهوع
و یبوســت ،معموالً در دوز  40تا  50میلیگرم
در روز گزارش میشــود و حداکثر دوز مجاز آن
در ایاالتمتحــده 45 ،میلیگرم در روز ،فقط بر
این اساس است .اینها شــکایات شایع در زنان
باردار اســت و مکمل آهن ممکن است ناراحتی
را تشــدید کنــد .مصرف منقطــع مکمل آهن
(دوز<ا 80mgدر هفتــه) به جای مصرف روزانه
آن (دوزهای<ا ) 40mg / dکمتر احتمال دارد
که عوارض جانبی ایجاد کند .گلیســینات آهن

شــاته در  15الی  25میلیگرم در روز نیز بهتر
تحمل میشــود و برای درمــان کمبود آهن در
زنان باردار نســبت به سولفات آهن در دوزهای
 40الی  50میلیگرم در روز مؤثرتر است.

زینک

روی برای فعالیت بیش از  300آنزیم الزم است و
برای زندگی ،رشد و نمو ضروری است .آنزیمهای
وابسته به روی و فاکتورهای رونویسی روی نقش
مهمی در تکثیر اســید دئوکسی ریبونوکلئیک،
تکثیر سلولی و رونویسی ژن دارند .کمبود روی
میتواند رشــد و نمو کودک را مختل کند ،خطر
ابتال به عقبماندگی یــا  SGAرا افزایش داده و
بــر فنوتیپ تأثیر بگذارد ،بهطوریکه بســیاری
از ویژگیهای ســندرم الکل جنیــن میتواند با
اختالل در متابولیسم روی ناشی از الکل مرتبط
باشــد .کمبــود روی در نوزادان ممکن اســت
خطــر عفونت را افزایــش داده و باعث درماتیت
شود .رشــد اولیه مغزی نوزاد ،بهویژه به کمبود
روی حســاس اســت .جــذب روی بــه میزان
زیادی تحت تأثیر محتــوای فیتات رژیم غذایی
اســت؛ بنابراین مقدار توصیهشــده در اتحادیه
اروپــا از  9/1میلیگرم در رژیــم غذایی فیتات
بســیار کم (گوشــت زیاد ،غالت و حبوبات کم،
غالت و حبوبات ،مصــرف حبوبات کم) تا 14/3
میلیگرم در رژیــم غذایی حــاوی فیتات زیاد
(مانند گیاهان و رژیم غذایی با گوشت کم) باشد.
مقدار توصیهشــده در آمریــکا  11میلیگرم در
روز تعیین شده اســت .این نکته همچنین حائز
اهمیت است که رژیمهای غذایی کمگوشت در
جمعیتهای کمدرآمد ممکن است وجود داشته
باشــد .حداکثر دوز پذیرفتنی  25میلیگرم در
روز در اتحادیه اروپــا و  40میلیگرم در روز در
ایاالتمتحده تعیین شــده اســت؛ اگرچه هیچ
مطالعهای باروری منفی را تــا  90میلیگرم در
روز نشان نداده است .قرار گرفتن در معرض روی
تراتوژن نیســت ،در مقابل ،مصــرف کافی روی
ممکن است از تراتوژنز جلوگیری کند.

طــب روز

راهکارهای تشخيصی و
درمانی برای دانش آموزان
پيش از دبستان مبتال به

اختالل ک م توجهی و بيشفعالی
Diagnosis and Treatment Options for Preschoolers with Attention
Deficit/Hyperactivity Disorder

Wigal S, Chappell P, Palumbo D, Lubaczewski S, Ramaker S, Abbas R.J Child Adolesc Psychopharmacol. 2020 Jan 20.

 DSM-5اختلال کمتوجهی-بیشفعالـی ( )ADHDرا اختلال عصبـی تکاملـیای بـا عالئمـی کـه از سـنین پیشدبسـتانی
آشـکار میشـوند ،طبقهبنـدی میکند .شناسـایی زودهنـگام میتوانـد منجر بـه اسـتفاده از مداخلات رفتاردرمانی مبتنی
بـر والد/معلـم شـود که خـط اول درمـان توصیهشـده برای بیمـاران پیش از دبسـتان اسـت .از طرفـی ،دادههـای محدودی
وجـود دارنـد کـه مـا را از نحـوه اسـتفاده از گزینههـای دارودرمانـی بهعنوان خـط دوم درمـان آگاه کننـد .در ایـن مطالعۀ
کـودکان پیـش از دبسـتان مبتال به  ADHDشناسـایی شـدهاند.
مـروری ،مطالعـات اخیـر در ارتبـاط با
ِ
جستجویی در  PubMedو clinicaltrials.gov

انجام شد با هدف شناسایی کارآزماییهایی مبنی
بر بازدهی و بیخطر بودن داروهای  ADHDبرای
کودکان کمتر از شــش سال؛ همچنین متدهای
تشخیصی و کرایتریای شناسایی اختالل ADHD
در کودکان پیش از دبستان پایش شد.
 DSM-5تظاهــرات بالینی متفاوتــی در مورد
اختالل  ADHDدر ســنین پیش از دبستان ،در
مقایســه با سنین مدرســه توصیف میکند؛ اما
کرایتریای تشخیصیای به تفکیک سن مشخص
نمیکند .نکته مهم اینکــه تظاهرات  ADHDدر
کودکان سنین مدرسه ،میتواند در کودکان پیش
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از دبستان نشانههای تکامل عصبی نرمال باشد.
تابهحال مقیاسهای متعددی برای تشــخیص
اختالل کمتوجهی-بیشفعالی در ســنین کمتر
از شــش ســال اعتبارســنجی و تأیید شدهاند.
مطالعهدرمانی بیشــترین دادهها را تــا به امروز
در مورد بازدهی و بیخطــر بودن متیلفنیدات
( )MPHبــرای درمــان اختــال کمتوجهی-
بیشفعالــی در کــودکان پیش از دبســتان با
پیشــرفتهای معنادار در بهبود عالئم اختالل،
در مقایسه با گروه شم ،فراهم کرده است؛ اگرچه
عــوارض جانبی مرتبط با عدم مصرف پیوســته
در کودکان ســنین مدرســۀ مبتال بــه اختالل

کمتوجهی-بیشفعالــی ،در مطالعــه  PATSدر
مقایسه با مطالعات  ،MPHبیشتر بوده است .پس
از انتشار مطالعه  ،PATSتعداد اندکی مطالعه برای
بررسی تأثیر داروها بر  ADHDدر کودکان پیش
از سنین مدرســه طراحی شده است .مطالعهای
حکایــت از نتایج پیشــرفت معنــادار در عالئم
 ADHDبهوسیله متیل فنیدات (سریع رهش) در
مقایسه با گروه شم داشت .دو مطالعه بیانگر عدم
وجود تفاوت معنادار بین  MPHو رســپیریدون
یا  MPHبه همراه رســپیریدون در التیام عالئم
 ADHDبودنــد .یک مطالعه نشــاندهندۀ مؤثر
بودن اتوموکســتین در مقابل شــم برای عالئم

Diagnosis and Treatment Options for Preschoolers with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

اختالل کمتوجهی-بیشفعالی در کودکان پیش
از دبستان بود.

خط اول درمــان برای کودکان پیشدبســتانی

مقدمه

معدودند ،نســخههای تأییدنشده اغلب استفاده
میشوند.
در میــان روانپزشــکان کــودک و نوجــوان
ایاالتمتحده71 ،درصد اغلب دارودرمانی را برای
ی رفتاردرمانی ناموفق
بیماران پیشدبستانی وقت 
باشــد ،توصیه میکنند .از پاســخدهندگانی که
دارو تجویز میکنند۶۴ ،درصد ۲۱ ،MPHدرصد
آمفتامین و ۱۶درصــد غیرمحرکها را بهعنوان
داروی خط اول تجویز میکنند.
با توجه به این الگوی عمل ،اســتفاده از داروهای
روانگردان در بیماران پیشدبســتانی مبتال به
 ADHDتحــت نظارت دقیــق  FDAقرار گرفته
اســت .کــودکان و نوجوانان  6تا  18ســال نیز
در بخش زیــادی از مطالعات بالینــی در مورد
اثربخشــی ،ایمنی و تحمــل داروهای ADHD
بررســی شــدهاند .بااینحال به دلیل تغییرات
جســمی ،عاطفی و رفتاری در این ســنین ،این
مطالعاتتعمیمپذیر به کودکان کمسنتر نیست؛
درنتیجه این مطالعه تحقیقات تأثیر دارودرمانی
بر کــودکان پیشدبســتانی ،با هــدف تبیین
شناختهها و ناشناختهها را بررسی میکند.

اختــال کمتوجهی-بیشفعالــی ( )ADHDدر
 5-DSMبهعنــوان اختالل عصبــی تکاملیای
با عالئمی که در ســنین پیشدبســتانی آشکار
میشــود ،طبقهبندی شده اســت .این بیماری
عموماً در کودکان در ســن مدرســه تشخیص
داده میشود؛ بااینحال بیشتر والدین کودکانی
که برای ارزیابی عالئم  ADHDارجاع میشــوند،
شروع عالئم را از چهارســالگی یا زودتر گزارش
میکنند؛ همچنین رشــد غیرعادی قشــر مغز
در کودکان مبتال به  ADHDدر اوایل ســالهای
پیشدبستانی مشاهده شده است .عالئم ADHD
ممکن اســت در طول دورۀ زندگی متفاوت باشد
و زمینۀ عالئم در کودکان خردســال در مقایسه
با کودکان یا نوجوانان مدرســهای متفاوت است.
شــناخت زودهنــگام  ADHDدر انجــام دادن
مداخالتی که میتوانــد از بروز نتایج اجتماعی و
عملکردی ضعیف درنتیجــۀ  ADHDجلوگیری
کند ،مهم است .مرور متون نشان میدهد آموزش
رفتاری والدین بیشترین اثربخشی را در معالجه
بیماران پیشدبستانی با  ADHDداشته است .در
تجزیهوتحلیلی بر دادههای کودکان  2تا  5ساله
در ســال 57/8 ،2009درصد بیماران داروهای
روانگردان دریافــت کردند .بااینحال ،دادههای
کمی برای دانستن استفاده از گزینههای خط دوم
دارودرمانی در این جمعیت وجود دارد.
بهترین مــدرک برای اثربخشــی دارودرمانی بر
کودکان کم سن و سال ،از مطالعۀ درمان ADHD
مرسوم به  PATSبه دست آمده است .این مطالعه،
کارآزمایی چندفازی کنترلشدهای با گروه شم،
بر اثر مصرف متیلفنیدات سریع رهش ( )IRبود
که بر روی  303کودک  3تا  5/5ســالۀ مبتال هب
 ADHDانجام شد.
داروهایی که  FDAبرای درمان  ADHDکودکان
 3تا  5ساله تأیید میکند ،شامل فرموالسیونی از
قرص آمفتامین ،محلول خوراکی و قرص دکسترو
آمفتامین و نمکهای ترکیبی آمفتامین هستند.
آددرال اولین داروی  ADHDدر کودکان سهساله
بود؛ اما تا به امروز فقط یــک مطالعه تأثیر آن را
تأیید میکنــد .به همین دلیل AAP ،اســتفاده
از داروهــای تأییدشــدۀ  FDAرا بهعنوان درمان

توصیه نمیکنــد .ازآنجاییکه داروهای ADHD
تأییدشدۀ  FDAبرای کودکان کمتر از شش سال

نتایج

تشخیص  ADHDدر کودکان پیشدبستانی
DSM-5تظاهــرات مختلفــی از  ADHDدر
کودکان پیشدبستانی در مقایسه با کودکان در
سن مدرسه توصیف میکند .بااینحال معیارهای
تشخیصی  ADHDرا در گروههای سنی مختلف
تفکیک نمیکند.
مطالعات زیادی میزان پایایی عالئم را از ســنین
مدرسه تا بزرگســالی بررسی کردهاند که منتج
به طیف گســتردهای از تخمینها شــده است.
بیشتر مطالعات نشان میدهد در مورد بسیاری از
کودکان سن مدرسه با تشخیص  ،ADHDعالئم
تا بزرگسالی ادامه خواهد یافت.
فاکتورهــای رایــج پیشبینیکننــدۀ پایداری
 ADHDاز سنین مدرســه به بزرگسالی ،شامل
شــدت  ،ADHDاختالالت همــراه و همچنین
ســامت روانی والدین بودهانــد .عالئم ADHD
ممکن است از پیشدبستانی شــروع شوند؛ اما
تعداد کمی از مطالعات از دورۀ ابتدایی بررســی

را شروع کردهاند .محققان  PATSنتیجه گرفتهاند
تشخیص  ADHDاز دوران پیشدبستانی تا سن
مدرسه نسبتاً پایدار است.
در برخــی مطالعات بیشفعالی با افزایش ســن
اندکی کم اســت و کمتوجهی افزایش پیدا کرده
است ،اگرچه پیچیدگی در ارزیابی بیتوجهی در
کودکان خردسال ممکن است عامل برخی از این
تغییرات نتایج باشد.
مطالعهای در مــورد کاربرد عالئــم  ADHDدر
 DSMبرای تشخیص در کودکان پیشدبستانی
انجام شــد .این مطالعه اشاره میکند بسیاری از
عالئم ارزیابیشــده برای تشخیص ،ممکن است
ازنظر رشدی نامشخص ،نامتناسب یا غیرممکن
باشند.
در میان
بیماران مطالعۀ  ،PATSاکثر عالئم موجود
ِ
در  DSM-IVوجــود دارد .بااینحال ،با توجه به
تفاوتهای گزارششــده در عالئــم  ADHDدر
پیشدبستانی در مقایسه با کودکان مدرسهای،
در ارزیابی باید روند رشد را در نظر گرفت .استفاده
از مقیاسهای ارزیابــی رفتاری که بهطور خاص
برای این کار طراحی شــده است ،ممکن است به
پزشکان اجازه دهد بیماران پیشدبستانی را بهتر
شناسایی کنند.

دارودرمانی در بیماران پیشدبستانی
مبتال به ADHD

مداخــات رفتاری در مورد بیمــاران  ADHDیا
سرپرستان آنها ،شامل آموزش والدین ،مدیریت
کالس و مداخالت همساالن است .گایدالینهای
 AAPرفتاردرمانــی والدمحور یــا معلممحور را
توصیه میکنند .گستردهترین دادههای کارایی
و ایمنــی در دارودرمانــی در مــورد  ADHDدر
کودکان پیشدبستانی تا به امروز یافتههای PATS
است .مجموعهای از مقاالت نیز اثربخشی درمان
بــا  MPH IRرا در مورد بیماران پیشدبســتانی
گــزارش میکننــد MPH IR .بهطورکلــی در
کودکان مقطع پیشدبســتانی بهخوبی تحمل
میشود؛ اما برخی از تفاوتها در ایمنی و تحمل
 MPH IRدر کودکان پیشدبســتانی در مقابل
سن مدرسه گزارش شده است.
محققــان  PATSنتیجــه گرفتنــد در کودکان
پیشدبســتانی MPH IR ،باید با دوز پیشنهادی
 2/5میلیگرم شــروع شــود که نیمــی از دوز
شــروع توصیهشــده برای کودکان شش سال و
ماهنامه بهداشت /بهمن ماه 1398
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طــب روز
بیشتر است.کارآزماییای نمره مقیاس درمان با
ریسپریدون را با  MPHمقایسه کرد که در مورد
هــر دو دارو ،بهطور درخور توجهی کاهش عالئم
 ADHDمشاهده شد؛ در مقایسه ،درمان ترکیبی
بــا  MPH IRبهعــاوۀ ریســپریدون نیز عالئم
 ADHDکاهش مشــابهی داشــتند؛ اما در مورد
کســانی که درمان ترکیبی دریافت کرده بودند،
دوز  MPH IRو میزان برخــی از عوارض جانبی
متداول  ،MPPمانند بیخوابــی ،بهطور درخور
توجهی اندک بود.
مطالعات دیگری اتوموکسســتین (مهارکنندۀ
انتخابی باز جذب نوراپی نفرین) یا گوانفاســین
(آگونیســت آلفا  )2را ارزیابی کردند .مطالعهای
اثربخشی اتموکســین در مقابل دارونما را برای
کاهش عالئم  ADHDدر کودکان پیشدبستانی
نشــان داد .اثربخشــی گوانفاســین در درمان
بیشفعالی و عالئم  ADHDنیز در یک کارآزمایی
ثبت شد.
هیــچ مطالعــهای در مــورد فرموالســیون
طوالنیمدت  MPHیا هر محرک دیگری ،وجود
ندارد .بااینحال بر اساس لیست clinicaltrials.
 ،govتعــدادی از کارآزماییهای بالینی در مورد
تأثیر داروهای  ADHDبر کودکان پیشدبستانی
ی شده است که یا در حال انجام شدن
برنامهریز 
ً
هســتند یا اخیرا به اتمام رســیدهاند .داروهای
ارزیابیشــده در این آزمایشها ،شــامل ،MPH
آمفتامین ،lisdexamfetamine ،اتوموکستین
و کلونیدین است.

بحث

تفاوت در رفتارهای متناسب ســن و رفتارهای
اجتماعــی و عملکــردی بــرای فعالیتهــای
پیشدبســتانی در مقابل سن مدرسه ،تشخیص
 ADHDرا در کودکان کم ســن و ســال پیچیده
میکند .برخی از رفتارهایــی که عالئم ADHD
در سن مدرسه اســت ،ممکن است در کودکان
کوچکتر ازلحاظ رشــدی متناســب باشــند.
باوجودایــن ،تشــخیص  ADHDدر کــودکان
پیشدبستانی نسبت به سالهای مدرسه نسبتاً
پایدار اســت .چندیــن مقیاس عالئــم در مورد
کودکان کمتر از شش ســال اعتبارسنجی شده
اســت .میتوان از آنها برای شناسایی ADHD
در این جمعیت استفاده کرد .دستورالعملهای
بالینی  AAPهمچنین بــر اهمیت غربالگری در
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مورد عوارض ،در هنگام ارزیابی هر بیمار ADHD

تأکید میکنند .این اختالالت از 50درصد تا بیش
از 80درصــد در بیماران  ،ADHDهمراه با ODD
و  ،CDاختــاالت اضطرابــی و اختالالت خلقی
هســتند .این اختالالت همراه به نظر میرســد
برای کودکان پیشدبستانی با کودکان مدرسهای
مبتال به  ADHDمشابه باشد .غربالگری اختالالت
همراه بسیار مهم اســت؛ زیرا ممکن است برنامه
درمانی برای  ADHDرا تغییر دهد.
دستورالعملهای درمانی فعلی در مورد ،ADHD
رفتاردرمانــی را بهعنوان درمــان خط اول برای
کودکان پیشدبستانی توصیه میکند؛ همچنین
دارودرمانــی را برای بیماران پیشدبســتانی با
 ADHDمتوســط تا شــدید وقتی رفتاردرمانی
نتیجه نمیدهــد ،توصیه میشــود .گزینههای
جایگزین برای درمان  ADHDشــامل استفاده از
مکملهای غذایی و فیزیوتراپی ،مانند ماســاژ،
است که سیستماتیک ارزیابی نشدهاند.
داروهــای متــداول بهمنظور درمــان،ADHD
ازجمله  ،MPHبــرای کودکان کمتر از شــش
ســال اندیکاســیون ندارند .درواقع فقط ســه
داروی آمفتامیــن ،نمک آمفتامیــن ترکیبی و
دکستروآفتامین در کودکان سهساله اندیکاسیون
دارند AAP .در مورد کودکان پیشدبستانی که
اختالل متوسط تا شدید دارند MPH ،را بهعنوان
گزینۀ دارویی خط اول توصیــه میکندPATS .
دارویی درمان
تا به امروز جامعترین دادههــای
ِ
 ADHDکودکان پیشدبستانی را ارائه داده است
و نشان میدهد داروهای محرک باید در سنین 3
تا  5/5سال با احتیاط مصرف شوند .اتوموکستین
همچنین بهطور معنــاداری عالئــم بیماری را
کاهش میدهد.
اندازه اثر متوســط و تحمل بالقــوه کاهشیافتۀ
داروهای  ADHDبر بیماران پیشدبستانی ،برای
طراحی مطالعات آینده چالشبرانگیز است.
تعداد کم درمانهــای  ADHDکه  FDAدر مورد
کودکان کمتر از شــش سال تأیید کرده است ،بر
لزوم ایجاد گزینههای دارودرمانی بیشــتر تأکید
میکند .شواهد موجود نشان میدهد در کودکان
پیشدبستانی که رفتاردرمانی برای آنها بهبود
کافی در عالئم  ADHDو توانایی عملکردی فراهم
نمیکند ،ممکن اســت درمان با دارویی محرک
یا غیرمحرک سودمند باشــد .الگوریتم PPWG
درمان بعدی
فرموالسیون آمفتامین را بهعنوان
ِ

توصیه میکند .گزینههــای دارویی بعدی برای
بیماران پیشدبســتانی ممکن اســت در آیندۀ
نزدیک در دسترس باشد.
این مطالعــه با مــروری بر مطالعــات ADHD
در ســنین پیشدبســتانی ،نشــان میدهد اثر
دارودرمانی در کودکان پیشدبستانی در مقایسه
با کودکان بزرگتر در مطالعات انجامشده متوسط
بوده اســت؛ اما ایــن موضوع میتواند ناشــی از
متدهای ناکارآمد در ارزیابی این گروه سنی باشد.
به ســبب کارآزماییهای در حال انجام ،پزشکان
باید منتظر باشــند که آرماتاریــوم درمانی برای
بیماران مبتال به  ADHDدر ســن پیشدبستانی
تغییر کند.

نتیجهگیری

عالئــم و زیرگروههای  ADHDممکن اســت در
کودکان پیشدبستانی ( 3تا  5سال) در مقایسه
با کودکان ششساله و بزرگتر ،متفاوت باشد؛ اما
 ADHDبیماری عصبی تکاملیای است که قبل
از رسیدن به سن مدرســه در کودکان شناخته
میشــود .به نظر میرســد تشــخیص ADHD
بهطورکلی از ســن پیشدبستانی تا سن مدرسه
پایدار است .مطالعات کمی در مورد تأثیر داروها
برای درمان  ADHDدر کودکان پیشدبســتانی
انجام شده اســت که بیانگر نیازی برآوردهنشده
اســت؛ درنتیجه باید تحقیقات بیشتری در این
زمینه انجام شود.

اهمیت بالینی

عالئــم و زیرگروههای  ADHDممکن اســت در
کودکان پیشدبستانی ( 3تا  5سال) در مقایسه
با کودکان ششســاله یا بزرگتر متفاوت باشد؛
بااینحال به نظر میرســد تشــخیص ADHD
عموماً در سنین پیشدبســتانی تا سن مدرسه
پایدار اســت PATS .همچنان بزرگترین داده بر
کارایی و ایمنی  MPHبرای  ADHDدر کودکان
پیشدبستانی اســت .تا به امروز مطالعات اندکی
بهمنظور ارزیابی دارودرمانی  ADHDدر کودکان
پیشدبســتانی انجام شده اســت .متخصصان
بالینی بایــد آگاه باشــند در حــال حاضر یک
نیاز برآوردهنشــده در مورد اطالعــات ایمنی و
تحملپذیــری داروهــای  ADHDدر کودکان
پیشدبســتانی وجود دارد؛ اما ممکن اســت در
آینده نزدیک تغییر کند.

طــب روز
رويکرد به بيمار با

پروتئينــــورياي
غيــر نفروتيک

Approach to the Patient with Non-nephrotic Proteinuria.
Renu Regunathan-Shenk, Ehsan Nobakht, Scott D. Cohen
Chronic Renal Disease, pp.961-973. January 2020

ایـن مقالـه بـه بررسـی پروتئینوریای غیـر نفروتیک در بیمـاران میپـردازد .این اختالل از جهت پیشـرفت به سـمت بیمـاری مزمن کلیـوی و افزایش
ریسـک اختلاالت قلبیعروقـی اهمیـت دارد .نـوع پروتئینوریـا میتوانـد بـه تشـخیص نـوع بیمـاری مزمـن کلیـوی کمک کنـد .ارزیابیها شـامل
بررسـی تهنشـینهای ادراری ،ارزیابیهـای سـرولوژیک و بیوپسـی کلیه در صـورت ضرورت اسـت .تغییرات سـبک زندگی و آنتاگونیسـتهای رنین-
آنژیوتانسین-آلدوسـترون پایههـای اصلـی درمـان محافظهکارانـه در تمـام بیمـاران با بیمـاری کلیـوی پروتیینوریک هسـتند .درمانهـای مبتنی بر
سـرکوب سیسـتم ایمنی ،بسـته بـه اتیولوژی بیمـاری کلیـوی ،میتواند مطلوب باشـد .الزم اسـت راهکارهـای درمانـی اختصاصی دیگر بـرای کاهش
پروتئینوریـا و کاهش سـرعت پیشـرفت بیماریهـای کلیوی ایجاد شـود.

مقدمه

پروتئینوریا از مدتها پیش عالمت کالســیک
بیماریهای کلیوی بوده است .امروزه پروتئینوریا
به دفــع بیــش از  150میلیگــرم پروتئین در
 24ســاعت اطالق میشــود .انواع مختلفی از
پروتئین در ادرار افراد ســالم ممکن است یافت
شــود ،ازجمله آلبومیــن ،ایمونوگلوبولین ،تام
هورسفال و موکوپروتیین که شایعترین پروتئین
یافتشــده در ادرار افراد با کلیههای سالم است.
پروتئینوریا نشانۀ کلیدی آســیب گلومرولی و
تخریب فیلتراســیون گلومرولی است .رابطهای
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رتبهای بین آلبومینوریــا و نتایج منفی حاصل
از بیماریهــای کلیوی و دســتهبندیهای نرخ
فیلتراســیون گلومرولی ( )GFTمشخص شده
است.

تعریف پروتئینوریا

انــواع مختلفــی از پروتئینوریا وجــود دارد که
میتوانــد نشــاندهندۀ محل آســیب نفرون
باشــد .آلبومینوریا نشاندهندۀ آسیب در سطح
ســد فیلتراسیون گلومرولی اســت .درحالیکه
ترشــح ادراری پروتئینهایی بــا وزن کم ،مثل

بتا  2میکروگلوبولین و آلفــا  1ماکروگلوبولین،
میتواند نشاندهندۀ آســیب بالقوه به توبولها
یا پروتئینوریای ناشــی از افزایش جریان باشد،
هرچند در ارتباط با آســیبهای گلومرولی هم
ممکن است مشاهده شود.
پروتئینوریــا بیــش از  3/5گــرم در روز یــا
پروتئینوریــا در رنــج ســندرم نفروتیــک با یا
بــدون عالئــم ســندرم نفروتیــک زمینهای،
میتوانــد ناشــی از گلومرولوپاتــی مثــل
گلومرولواســکلروز قطعهای موضعی (،)FSGN
نفروپاتی غشــایی ،بیماری تغییرات مینیمال،

Approach to the Patient with Non-nephrotic Proteinuria.

نفروپاتــی دیابتــی یــا آمیلوییــدوز باشــد.
پروتئینوریای غیــر نفروتیک تشــخیصهای
افتراقــی مشــخصی دارد .در ایــن مــورد
تشــخیصهای افتراقــی بــه بیماریهایی که
کمپارتمانهای کلیوی مختلفی ،مثل عروق کلیه
و اختالالت ســاختارهای توبولواینترستیشیال،
گسترش پیدا میکند.
پروتئینوریا ازنظر اتیولوژی بهطور کالســیک،
بــه دو دســته گلومرولی-توبولــی و افزایــش
جریان دســتهبندی میشود .ســاختار غشای
پایه گلومرولی بهصورت روزانه از طریق انتشــار
و همرفــت اجازه عبــور به مقدار محــدودی از
پروتئینها را میدهد .بخش اعظم این پروتئین
در ادامــه در لوله پیچ خــورده نزدیک بازجذب
میشــود .پروتئین تــام هورســفال در بخش
ضخیم صعودی قوس هنله ترشــح میشود .سد
فیلتراســیون گلومرولی از سه الیه تشکیل شده
اســت .الیه اول پنجرههای اندوتلیومی هستند
که بــا خون در ارتباط مســتقیم هســتند .این
پنجرهها ســوراخهایی به قطر  ۱۰۰ nmهستند
که بهوسیله گلیکوکالیکسی با بار منفی پوشیده
شدهاند و بهعنوان فیلتری برای ذراتی با بار منفی
و قطر بیش از  ،۱۰۰ nmمثــل آلبومین ،عمل
میکنند .دومین الیه غشــایِ پایــه گلومرولی
اســت که از کالژن نــوع چهــار و المینین به
همراه پروتیوگلیکانهایی بــا بار منفی ،ازجمله
هپارین ســولفات ،ساخته شــده است .سومین
و بیرونیتریــن الیــه از اپیتلیــوم احشــایی یا
پودوسیتهایی با زوائد پایی تشکیل شده است
که سوراخهایی با قطر کمتر از  nm۷میسازند.
این سد فیلتراسیون اجازه عبور به مولکولهای
کوچــک (تا  )nm۳۵بــدون بار یــا کاتیونی را
میدهد.
آلبومین بهوســیله گلومرولها فیلتر میشــود
و اکثر آن در لوله پیچ خــورده نزدیک بازجذب
میشــود .در حالــت نرمال روزانــه  ۲۰الی ۳۵
میلیگرم آلبومین ترشح میشود .پروتئینوریای
گلومــروالر و توبوالر یا پروتئینوریای ناشــی از
افزایش جریان کــه فراتر از توانایــی بازجذبی
توبولی باشد ،میتواند منجر به سطوح پاتولوژیک
پروتئینوریا شود .پروتئینوریای گلومرولی عمدتاً
آلبومینی و ناشــی از نقایص ســد انتخابی برای
سایز و بار الکتریکی است .این پاتوژنز در بسیاری
از بیماریهای گلومرولی ایجاد میشود.

افزایش آلبومینوریا ناشــی از آسیب اندوتلیومی
است و باعث افزایش خطر قلبیعروقی میشود.
پروتئینوریای توبوالر در ارتباط با پروتئینهایی
بــا وزن مولکولــی کــم اســت و در اختالالت
توبولواینترستیشیال یا گلومروالر ایجاد میشود.
پروتئینوریای ناشــی از افزایــش جریان نیز در
اختالالتی مثل مالتیپل میلومــا یا رابدومیولیز
ایجاد میشود.

شیوع پروتئینوریا

افراد بالغ ســالم روزانه کمتــر از  ۱۵۰میلیگرم
پروتئین از طریق ادرار دفع میکنند20 .درصد
از این مقــدار آلبومین و ســایر آن پروتئین تام
هورســفال ،قطعاتــی از ایمونوگلوبولینهــا و
پروتئینهایی با وزن مولکولی کم هستند .شیوع
میکروآلبومینوریا و یا آلبومینوریای متوسط رو
به باال بین  5/1تا  8/2درصد تخمین زده شــده
است .شیوع آلبومینوریای شدید که در گذشته
با عنوان ماکروآلبومینوریا شناخته میشد کمتر
از ۲درصد تخمین زده شده است.

اهمیت موضوع مطالعه

پروتئینوریا فاکتور پیشبینی کنندۀ معنادار در
پیشــرفت بیماریهای کلیوی و ایجاد نارسایی
کلیه ( )ESRDاست؛ همچنین با ریسک افزایش
مرگومیر در بیماریهای قلبیعروقی در ارتباط
است .بر اســاس گزارش  CDCدر سال ،2018
بیماریهای کلیوی پروتیینوریک ،نهمین علت
مرگومیر در سالهای  2015و  2016بودند.
کارآزماییهای متعددی ارتباط بین پروتئینوریا
با کاهش نرخ فیلتراســیون گلومرولی ( )GFRرا
تأکید کردهاند؛ همچنین کاهــش پروتئینوریا
بــا داروهای مهارکننــدۀ آنزیــم تبدیلکنندۀ
آنژیوتانسینی ( )ACEiیا بلوککنندههای گیرندۀ
آنژیوتانســینی ( )ARBsبا کاهش ریسک ایجاد
 ESRDو کاهش ریسک کاهش نرخ فیلتراسیون
گلومرولی را نشان میدهند.

شرححال و معاینه بالینی

هر شرححال و معاینه فیزیکی کامل باید با تأکید
بر عالئم و نشــانههای بیماریهای کلیوی اولیه
و ثانویه اخذ شــود .بیماریهای زمینهای مثل
فشــارخون ،بدخیمیها یــا عفونتهای مزمن
میتواننــد علت پروتئینوریا باشــند؛ همچنین

ســابقه خانوادگی بیماری کلیــوی میتواند در
انواع ارثی بیماری مثل نفریت ارثی مثبت باشد.
طیفی از بیماریهای کلیــوی به دلیل داروها یا
در ارتباط با داروها ایجاد میشوند؛ درنتیجه اخذ
شرححال دقیق دارویی ضروری است.
معاینــات بالینی شــامل گرفتن فشــارخون و
معاینه دقیــق قلبیریوی و همچنین بررســی
دقیق ضایعات پوســتی از جهت ارتباط برخی از
بیماریهای پوســتی با اختالالت کلیوی است.
ادم عالمت مهمی اســت که غالباً در بیماران با
پروتئینوریای نفروتیک دیده میشود.

مطالعات ادرار

قــدم اول در بررســی پروتئینوریا اخــذ نمونه
تصادفی ادرار برای تأیید آن و در ادامه نمونه ادرار
صبحگاهی برای رد پروتئینوریای ارتواستاتیک
است .پروتئینوریای ارتواســتاتیک و همچنین
پروتئینوریــای خوشخیــم عملکــردی در
ســطوح پایین پروتئینوریا (کمتر از  1gدر روز)
محتمل هستند .وجود فشارخون ،کاهش ،GFR
هماچوری میکروســکوپی و وجود کیستهای
سلولی رد کننده علل خوشخیم پروتئینوریای
عملکردی هستند.

 Dipstickادراری:
آنالیز  Dipstickادراری تســتی رایج در ارزیابی
اولیه بیماران با بیماریهای کلیوی است .درک
محدودیتهای این تســت بســیار مهم است.
نمونه ادرار غلیظ ،ادرار قلیایی یا داروهایی مثل
فنازوپیریدین ممکن است منجر به نتایج مثبت
کاذب در این تست شود .در مقابل ،ادرار اسیدی
یا ادرار رقیق میتواند منجر به نتایج منفی کاذب
در این تســت شــود؛ درنتیجه برای تفسیر این
تســت ،چگالی اختصاصی ادرار و همچنین pH
ادرار نیز باید در نظر گرفته شــوند .اخذ تســت
 Dipstickادراری پــس از دریافت ماده حاجب
یدی میتواند منجر به نتیجه مثبت کاذب شــو؛
همچنین این تســت فقط پروتئینوریــا از نوع
آلبومینوری ا را نشان میدهد.
نسبتآلبومینادراریبهکراتینین(:)UACR
در مقایســه بــا  dipstickادراری  UACRتوان
بیشتری در پیشبینی حوادث قلبیعروقی دارد.
 UACRدر شناســایی آســیب گلومرولی کمک
کننده اســت .نقص اصلــی در  ،UACRناتوانی
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طــب روز
آن در شناســایی پروتئینوریای ناشی از افزایش
جریان در انــواع پاراپروتیینمیــا مثل مالتیپل
میلوما اســت .اندازهگیری میزان کلی پروتئین
در برطرف سازی این نقص مؤثر است؛ درنتیجه
مطالعــات ادراری دیگری به همــراه  UACRدر
شرایط پاراپروتیینمیا ضروری است.
نسبت پروتئین ادراری به کراتینین (:)UPCR
همبســتگی نزدیکــی بیــن  UPCRتصادفی و
ترشح پروتئین ادراری  24ســاعته وجود دارد.
در مقایســه با ( UACR، UPCRشامل آلبومین
و پروتئینهای غیرآلبومینی میشــود) توانایی
پیشبینی مشــابهی برای عوارض بیماریهای
مزمن کلیوی دارد .فاصله پروتئینی بین پروتئین
کلــی ادرار و آلبومین ادرار میتواند بیانگر وجود
پاراپروتیینهــا در بیماریهایــی مثل مالتیپل
میلوما باشد.
 UPCRو  UACRمیتواننــد تحــت تأثیر نژاد،
جنســیت ،توده عضالنی و وضعیــت تغذیهای
قرار بگیرند .با توجه بــه اینکه غلظت کراتینین
ادرار مخرج تمامی این نسبتها است ،میتواند
در بیمارانــی با تودههــای عضالنی بزرگ منجر
به دســتکم گرفتن پروتئینوریا و در بیمارانی
با شــرایط تغذیهای ضعیف یا توده عضالنی کم
منجر به بیشتخمینی پروتئینوریا شود.

مطالعات ادراری  24ساعته:

این مطالعات اســتاندارد طالیــی اندازهگیری
پروتئینوریا هســتند ،بااینحال ممکن اســت
تحت تأثیر بیش جمعآوری و کم جمعآوری قرار
گیرد .اندازهگیری پروتئین ادرار بر اساس نمونه
تصادفی رویکردی رایج شده است .مطالعه ادرار
 24ســاعته همچنان برای تأیید تشخیص یا در
شرایط پایشی با درجههای باالی پروتئنوریا ،در
شــرایطی که نمونه تصادفی قابل اعتماد نباشد،
مثل بیماران با نفریت لوپوسی کاربرد دارد.

تهنشین ادراری):(Urine Sediment

بررسی میکروســکوپی تهنشــینهای ادراری
بــرای محدود کــردن تشــخیصهای افتراقی
پروتئینوریای غیر نفروتیک مفید اســت .حضور
RBCهــای دیســمورفیک ،آکانتوســیتهایی
بــا حبابهــای غشــایی و کیســتهای RBC
بیانگــر هماچــوری گلومروالر اســت .بیماری
با پروتئینوریــای غیر نفروتیــک و هماچوری
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گلومــروالر ممکن اســت گلومرولوپاتی اولیه یا
ثانویه داشته باشد.

ارزیابی سرولوژیک

هیچ ارزیابی ســرولوژیک روتینی برای بیماران
با پروتئینوریای غیر نفروتیک توصیه نمیشود.
وقتی هیچ اتیولوژی واضحــی برای پروتئینوریا
دیده نمیشــود ،مطالعات سرولوژیک برای علل
عفونــی ،خودایمنی یا نئوپالســتیک ضرورت
مییابد .این مطالعات سرولوژیک باید بر اساس
شرححال دقیق و معاینات بالینی طراحی شوند.
بررسی عللی مثل نقص ایمنی اکتسابی انسانی
( ،)HIVســفلیس ،هپاتیت  Bو  Cبهخصوص در
افراد پرخطر باید در نظر گرفته شــود .بیماران با
گلومرولونفریــت مرتبط با هپاتیت  Bو  Cممکن
است با پروتیینوریای غیر نفروتیک تظاهر یابند.
بیماران با نفروپاتی غشــایی مرتبط با سفلیس
ممکن است با پروتیینوریای خفیف تا نفروتیک
تظاهر یابنــد .فرایندهای خودایمنــی باید در
بیماران جــوان و بیماران با ســابقه خانوادگی
اختالالتی مثل لوپوس و واســکولیت بررســی
شوند .تســتهای سرولوژیک ،شــامل بررسی
آنتیبادی ضد هســتهای ،آنتیبــادی ضدds-
 ،DNAآنتیبادی ضد سیتوپالســم نوتروفیلی
و کمپلمانهــای ســرم میتواننــد در رویکرد
تشــخیصی به پروتئینوریای غیر نفروتیک مؤثر
باشند .ارزیابیهای سرولوژیک برای بدخیمیها
مثل مالتیپــل میلوما نیز ممکن اســت در نظر
گرفته شود.

تصویربرداری کلیه

اولتراســونوگرافی کلیه مدالیتــی رایجی برای
ارزیابــی اولیه بیماریهای کلیه اســت .ســایر
مدالیتیها شــامل گرافی ســادهCT ،ا اســکن
 ،MRIمطالعات داپلر اولتراســوند ،اســکنهای
هستهای کلیوی و مطالعات پیلوگرافی هستند.
تمام بیماران با کاهش عملکرد کلیه با اتیولوژی
نامعلــوم باید تحت بــا تصویربــرداری کلیوی،
بهویــژه بهمنظــور رد کــردن علل انســدادی
ارزیابی شــوند .در مورد بیمــاران با پروتئینوریا
با حفــظ  GFRنیز باید برای رد علل ســاختاری
بیماریهای کلیوی تصویربرداری انجام شــود.
اولتراســونوگرافی بــرای ارزیابی ســایز و بافت
کلیــه پیش از انجام بیوپســی ضروری اســت.

بیوپسی کلیه:

بیوپســی کلیــه ممکــن اســت در ارزیابــی
پروتئینوریــای غیــر نفروتیــک بــرای تأیید
تشــخیص انجام شــود؛ اما راهکارهای درمانی
فقــط در درصــد کمــی از بیمــاران تغییــر
کردهاند (>۱۵درصد) .درمجمــوع ،بیماران با
پروتئینوریــای ایزوله غیر نفروتیک پیشآگهی
بهتــری از بیماران بــا پروتئینوریای نفروتیک
دارنــد .بســیاری از نفرولوژیســتها تنها در
بیمارانی با پروتئینوریای بیش از  1gاز بیوپسی
کلیه استفاده میکنند.

مطالعات ژنتیک مولکولی

مطالعــات ژنتیکــی بهخصوص بایــد در مورد
بیماران بــا پروتئینوریــای غیــر نفروتیک با
ســابقه خانوادگی بیماریهای کلیوی استفاده
شود .بیماران با ســابقه خانوادگی شناختهشده
بیماری فابری ) (Fabry Diseaseیا ســندرم
آلپورت ممکن اســت بدون بیوپسی کلیه وارد
تستهای ژنتیک شــوند .مطالعه ژنتیکی برای
بیماری فابری تأیید کننده است .پروتئینوریای
غیر نفروتیک ممکن اســت اولین تظاهر بالینی
بیماری فابری در افراد بــا بیماریهای کلیوی
محدود باشد.
در بیماران با ســابقه خانوادگی سندم آلپورت
با یک جهش شناختهشــده ،تستهای ژنتیک
مولکولی میتواند برای ژن مدنظر انجام شــود.
یک تست مثبت برای موتاسیون شناختهشده،
میتواند ضرورت انجام بیوپســی کلیه را حذف
کند .سکانســینگ  DNAنیز روشی دیگر برای
بیمارانی با شــاخصههای دیگر سندرم آلپورت
و بدون ســابقه خانوادگی این ســندرم است؛
درنتیجــه تســتهای ژنتیکــی میتوانند به
بیمارانی با پروتئینوریای غیر نفروتیک که مایل
به انجام بیوپسی کلیه نیستند ،پیشنهاد شود.
تســتهای ژنتیکــی همچنین بــرای بیماران
با  FSGSدر دســترس اســت .نداشــتن سابقه
خانوادگی نیاز به تســت ژنتیکی را رد نمیکند؛
چراکه بســیاری از ژنهای شناختهشــده برای
 FSGSنفوذ ناقص دارند .نتیجه درمان مستقیم
فــردی را تحت تأثیر قــرار نمیدهد ،اما ممکن
است مشــاوره خانواده ،بهخصوص در ارتباط با
کیسهای دهنده پیوند کلیه را تحت تأثیر قرار
دهد.

Approach to the Patient with Non-nephrotic Proteinuria.

درمان

کنترل فشــارخون با هدف رساندن آن به کمتر
از  130/80 mmHgمهمتریــن درمــان برای
بیماران با پروتئینوریا است .مهار سیستم رنین-
آنژیوتانسین-آلدوســترون ( )RAASخــط اول
درمان ضدفشــار خون اســت .مهارکنندههای
 RAASشامل  ACEisو  ARBsهستند .این داروها
مستقل از تأثیرشان بر کاهش فشارخون ،منجر
به کاهش پروتئینوریا میشوند .کارآزماییهای
بالینی متعددی از اســتفاده از مهارکنندههای
 RAASدر درمان بیماران با بیماریهای کلیوی
غیر دیابتی حمایت کردهاند.
آنتاگونیســـــــــــــــتهای گیرندههــای
مینرالوکورتیکوئیدهــا ( )MRAsمیتوانــد در
صورت اندیکاســیون بــه  ACEIsو  ARBsاضافه
شــود؛ همچنین بالککنندههــای کانالهای
کلسیمی غیر دی هیدروپیریدینی ،مثل وراپامیل
و دیلتیازم از طریق کاهش فشــار فیلتراســیون

گلومرولی منجر به کاهش پروتئینوریا میشوند.
ویتامین  Dنیز ممکن اســت از طریق مهار بیان
ژنهای پرورنین و درنتیجه مهار سیستم RAAS
در کاهش پروتئینوریا نقش داشته باشد.
آنتاگونیستهای گیرندههای اندوتلینی ()ETA
برای اثــرات ضد پروتئینوریکشــان نیز در حال
بررسی هستند.
درمان بــا اســتاتینها نیز برای تمــام بیماران
مزمــن کلیوی با ســن بیشــتر از پنجاه ســال
توصیه میشــود.نقش محدود کــردن مصرف
پروتئین بهمنظور کاهش پروتئینوریا همچنان
مناقشهبرانگیز اســت؛ همچنین تغییرات سبک
زندگی ،مثل قطع مصرف سیگار و کاهش وزن،
ممکن است به کاهش پروتئینوریا کمک کند.
اگر بیوپســی کلیه انجام شــود ،درمان سرکوب
ایمنی ممکن است پایه درمان ضد پروتئینوری
بــرای بیماران با گلومرولونفریــت حاد و نفریت
توبولواینترستیشیل باشد.

جمعبندی

ایجــاد پروتئینــوری پیامدهای معنــاداری در
پیشآگهی بیماریهای مزمن کلیوی و افزایش
خطر قلبیعروقــی دارد .نوع پروتئینوریا ممکن
است کلیدهای تشخیصی مهمی در مورد تعیین
اتیولوژی بیمــاری مزمن کلیــوی فراهم کند.
ارزیابیها شامل بررسی تهنشــینهای ادراری،
ارزیابیهــای ســرولوژیک و بیوپســی کلیه در
صورت ضرورت اســت .تغییرات سبک زندگی و
آنتاگونیستهای  RAASپایههای اصلی مدیریت
محافظهکارانه برای تمام بیماران با بیماریهای
کلیــوی پروتئینوریــک را تشــکیل میدهند.
درمانهای مبتنی بر ســرکوب سیستم ایمنی،
بســته به اتیولوژی بیماری کلیــوی ،میتواند
مطلوب باشــد .الزم اســت راهکارهای درمانی
اختصاصی دیگر بــرای کاهــش پروتئینوریا و
کاهش ســرعت پیشــرفت بیماریهای کلیوی
ایجاد شود.
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طــب روز

کمکاریتيروئيدتحتبالينی
وبيماریهایقلبیعروقی
و ارتباط آن با مرگومير

Association of Subclinical Hypothyroidism and Cardiovascular Disease with
Mortality
Inoue K, Ritz B, Brent GA, Ebrahimi R, Rhee CM, Leung AM
JAMA Netw Open. 2020 Feb 5;3(2):e1920745.

کـمکاری تیروئیـد تحـت بالینـی یـا افزایـش سـطح تیروتروپیـن ( )TSHبـا سـطح طبیعـی
تیروکسـین آزاد ( ،)FT4اختاللی شـایع اسـت کـه تقریب ًا 10درصـد از افراد بالـغ را تحت تأثیر
قـرار میدهـد .یک مطالعـه مـروری قبلی ،در افـرادی کـه کـم کاری تیروئید آشـکار دارند و
حتـی افـرادی که کـم کاری تیروئید تحت بالینـی دارند ،نـا هنجاریهای قلبـی عروقی (مانند
اختلال عملکـرد بطن چـپ و اختلال درعـروق) گزارش کرده اسـت.

هورمون تیروئید ناکافی باعث اختالل در عملکرد
قلبی میشــود و ممکن اســت منجر به برادی
کاردی ،اختــال عملکرد اندوتلیــال ،افزایش
ضخامت اینتیما-محیط ،عملکرد دیاستولیک،
افزایــش مقاومت عروقــی و افیــوژن پریکارد
شود؛ همچنین ســایر مطالعات اپیدمیولوژیک
ارتباطی بین کمکاری تیروئیــد تحت بالینی یا
غلظت  TSHنرمال (غلظت  TSHسرم در انتهای
بــاالی محدوده طبیعــی) با دیــس لیپیدمی،
افزایش مقاومت به انســولین و فشــارخون باال
در ســندرم متابولیک نشــان دادهاند .با وجود
این مکانیسمها و شــواهد در مورد بار احتمالی
 TSHزیاد بر متابولیسم قلبی ،پیوند علیتی بالقوه
بین کــمکاری تیروئید تحت بالینــی ،بیماری
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قلبیعروقی ( )CVDو مرگ نامشخص است .در
همین حال ،برخی از مطالعات اخیر حاکی است
حتی غلظــت  TSHدر حد نرمال با افزایش خطر
ابتال به  CVDو مرگومیر در بین جمعیت عمومی
ایاالتمتحده یا بزرگســاالن مبتال به بیماری
مزمن کلیه همراه است که نشــانگر اهمیت در
نظر گرفتن تغییرات در محــدودۀ هنجار TSH
هنگام ارزیابی طوالنی عواقب نامطلوب سالمتی
اســت .این روش اپیدمیولوژیــک ،ارتباط کل
عاملی خطرزا با نتیجــه (بهعنوانمثال کمکاری
تیروئید تحــت بالینی یا غلظــت  TSHبا نرمال
زیاد با مرگومیر) را به ارتباطی مســتقیم (نه از
طریق  )CVDو ارتباطی غیرمســتقیم (از طریق
 )CVDتجزیه میکند .تمایز رابطههای مستقیم

و غیرمســتقیم به ما کمک میکند تا اثربخشی
بالقوه راهبردهــای مداخله را در نظر بگیریم .در
صورت وجود ارتباطات غیرمستقیم درخور توجه
برای کــمکاری تیروئید تحــت بالینی یا غلظت
 TSHدر حد زیاد نرمــال ،غربالگری فعال CVD
برای بیماران مبتال به کــمکاری تیروئید تحت
بالینی ممکن است برای کاهش خطر مرگومیر
در این گروه مفید باشــد .این مطالعه بر اســاس
ارتباط بین کمکاری تیروئید و  CVDدر جمعیت
عمومی ایاالتمتحده انجام شده است .برای آنالیز
کردن واسطهای بهمنظور بررسی قدرت هرگونه
واسطه ،از کمکاری تیروئید تحت بالینی یا غلظت
 TSHدر حد بــاالی نرمال گرفته تــا هم ه علل
مرگومیر از طریق  CVDاستفاده شده است.

Association of Subclinical Hypothyroidism and Cardiovascular Disease with Mortality

مواد و روشها

 منابع داده و جمعیت موردمطالعه
 ۱۰۱۲۶شــرکتکننده با ســن بیســت سال
یا بیشــتر در ثبت نام وجود داشــتند که غلظت
 TSHو  FT4ســرم آنهــا در دســترس بود که
شرکتکنندگان ذیل را حذف کردیم :بدون داده
برای آموزش (ده شرکتکننده)؛ سیگار کشیدن
(هفت شــرکتکننده)؛ سابقۀ مرگ در نزدیکان
(یازده شرکتکننده)؛ زنان باردار یا شیرده (189
شرکتکننده)؛ اســتفاده از داروهایی که ممکن
اســت عملکرد تیروئید سرم را تغییر دهد ،مانند
آمیــودارون ،جایگزینی هورمــون تیروئید و/یا
داروهای ضــد تیروئید ( ۵۰۸شــرکتکننده)؛
شــرکتکنندگان با غلظــت  TSHســرم زیر
حد کمتر از محــدودۀ طبیعی یــا غلظت FT4
غیرطبیعی سرم ( ۳۸۱شرکتکننده).
گروهتحلیلینهاییشامل 9020شرکتکنندهبود.
 تعریف عملکرد تیروئید سرم
 TSHسرم از شرکتکنندگان با استفاده از روش
ارزیابی ایمنی میکروذرات آنزیم اندازهگیری شد
و  FT4سرم با ارزیابی ایمنی آنزیمی دومرحلهای
اندازهگیــری شــد .دامنههای طبیعــی  TSHو
 FT4به ترتیب  0/۳۴تــا  mIU/L 5/60و  0/6تا
 1/6نانوگرم در دســیلیتر (برای تبدیل  FT4به
پیکومــول در لیتر ،ضــرب در  )12.871تعیین
شد .شرکتکنندگان با غلظت  TSHو  FT4سرم
در محــدودۀ طبیعی ،دارای عملکــرد تیروپید
نرمال در نظر گرفته شــدند .شرکتکنندگان با
غلظت  TSHسرم بیشــتر از حد باالیی محدودۀ
طبیعی و غلظت  FT4در محدودۀ طبیعی دچار
کــمکاری تیروئید تحت بالینــی در نظر گرفته
شدند.
 CVD و سایر متغیرها
بیماریهای عروق کرونر و حوادث غیرکشــنده
( CVDنارسایی احتقانی قلب ،آنژین ،انفارکتوس
میوکارد یا سکته مغزی) با گزارش خود شخص
در ابتدا مشخص شــد .متغیرهای دموگرافیک
شــامل ســن ،جنس ،نژاد/قومیــت و وضعیت
تحصیلی پاسخدهندگان بودند .وضعیت سیگار
کشیدن ،سابقه سرطان ،دیابت ،فشارخون باال یا
دیس لیپیدمی و دریافت نسخهای از استاتین نیز
گزارش شد .وزن و قد برای محاسبۀ شاخص توده

بدنی اندازهگیری شــد .اندازهگیــری کراتینین
ســرم مطابق کتابچه راهنمای آزمایشگاه برای
 ۲۰۰۱ NHANESتــا  2007 ،2002تا ،2008
 2009تا  2010و  2011تا  2012انجام شد که
از آن همانطور که قب ً
ال توضیح داده شــد ،نرخ
تصفیه گلومرولی تخمین زدهشده (میلی لیتر در
دقیقه در  1.73مترمربع) محاسبه شد.

بحث

با اســتفاده از تجزیهوتحلیلهــا ،دریافتیم که
 14.3 ،CVDدرصــد از همبســتگی کمکاری
تیروئید تحت بالینی و 5/9درصد از همبستگی
 TSHبا حد باالی نرمال را با همه علل مرگومیر،
در نمونــه هــای نماینده ی جمعیــت عمومی
بزرگســاالن ایاالتمتحــده میانجیگــری
میکنــد .میانجیگری  ،CVDبهویــژه در زنان
و شــرکتکنندگان شصت ســال و بیشتر ،در
طبقهبندی بر اســاس جنس و ســن مشاهده
حد پاییــن نرمال با
شــد .درحالیکه  TSHبــا 
افزایــش خطر علــل مرگومیر همــراه بود ،ما
شــواهدی مبنی بر میانجیگری  CVDبرای این
گروه پیــدا نکردیم .رهنمودهــای بالینی فعلی
انجمن تیروئیــد آمریکایی و انجمــن تیروئید
اروپایی درمان کــمکاری تیروئید تحت بالینی
را هنگامیکــه  TSH mIU/L۱۰یا کمتر (بدون
عالئم در افراد جوانتر) اســت ،توصیه نمیکند.
این توصیــه با توجــه دو بررســی جامع اخیر
انجام شده اســت که شــواهد راجع به مزایای
بالینی درمان جایگزینی هورمون تیروئید برای
کیفیت زندگــی یا عالئم کــمکاری تیروئید در
بزرگساالن ،بهویژه افراد سالخورده با کمکاری
تیروئید تحت بالینی ،انجام شده است .متاآنالیز
قبلی گزارش داد کمکاری تیروئید تحت بالینی
با خطر بیشتر  CVDهمراه است؛ بنابراین درمان
با لووتیروکســین توصیه میشود .وقتی غلظت
 TSHســرم به  ۱۰ mIU /Lیا بیشــتر برســد.
یافتهها در مورد افزایش خطر مرگومیر در میان
شرکتکنندگان با کمکاری تیروئید تحت بالینی
(تعریفشــده بــا  ) TSH > 5.6mIU / Lبا CVD
میانجیگری شده است ،در مقایسه با کسانی که
غلظت  TSHآنها متوسط است ،نشان میدهد
ســطح باالتر  TSHممکن اســت عاملی خطرزا
برای  CVDو همچنین مرگومیر باشــد ،حتی
هنگامیکه سطح  TSHفقط در حد متوسط باال

میرود .در مطالعه حاضــر ،ارتباطی منحنی U
بین غلظت  TSHســرم و خطر مرگومیر ،حتی
در غلظــت نرمال  TSHو  FT4ســرم مشــاهده
کردیم .عالوه بر این CVD ،ارتباط بین حد باالی
نرمال  TSHو مرگومیر را میانجیگری میکند.
درحالیکه تأثیر غیرمســتقیم تخمین زدهشده
برای  TSHبا حــد باالی نرمال کم اســت ،باید
تأثیر این رابطه در نظر گرفته شــود ،با توجه به
اینکه شرکتکنندگان با  TSHبا حد باالی نرمال
تقریباً یکسوم از کل جمعیت (طبق تعریف) را
در مطالعه حاضر تشکیل میدهند .نتایج حاصل
از مطالعات قبلی که به بررســی ارتباط عملکرد
تیروئید ســرم در محدودۀ طبیعی و پیامدهای
جانبی مختلــف طوالنیمــدت پرداختهاند در
جمعیتهای مختلف ناسازگار بوده است.
 Rheeو همکارانــش ارتباطی بیــن حد باالی
غلظت نرمال  TSHو میــزان مرگومیر در بین
مبتالیان به بیماری مزمن کلیه ،ازجمله افرادی
که دیالیــز دریافت میکنند ،گــزارش دادهاند.
یافتههای ما پشــتیبانی بیشتری درباره اهمیت
در نظر گرفتن تغییرات در محدوده نرمال سطح
هورمون تیروئید (ازنظر آمــاری که بین درصد
 2/5و 97/5در جمعیت سالم تعریف شده است)
هنگام ارزیابی خطــرات مرگومیر در جمعیت
عمومی ایاالتمتحده ارائــه میدهند .چندین
مکانیســم بالقــوه وجود دارد که ممکن اســت
ارتباط کــمکاری تیروئید تحــت بالینی و حد
باالی نرمــال ( TSHحد پاییــن نرمال عملکرد
تیروئید) را با مرگ میانجیگریشــده از طریق
 CVDتوضیح دهــد .هورمــون تیروئید یکی از
تنظیمکنندههای بســیار مهــم عملکرد قلب و
همودینامیک قلبیعروقی است؛ بنابراین سطح
ناکافی هورمــون تیروئید باعث به اســتراحت
درآمدن ســلولهای عضله صاف عروق و کاهش
انقباض قلبی بــا تنظیم جذب کلســیم و بیان
چندین پروتئین انقباضی در کاردیومیوسیتها
میشود؛ همچنین سطح پایین هورمون تیروئید
مقاومت عروقــی سیســتمیک را افزایش داده
و با کاهش اکســید نیتریک در دســترس باعث
اختالل در عملکرد اندوتلیال میشود .مطالعات
قبلی گــزارش دادهاند عملکــرد پایین تیروئید
حتی در محدوده طبیعی با ســندرم متابولیک
به دلیل افزایــش مقاومت به انســولین همراه
است و ممکن اســت در پیشرفت آترواسکلروز و
ماهنامه بهداشت /بهمن ماه 1398
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طــب روز
خطر ابتال به  CVDنقش داشته باشد .درحالیکه
مکانیســمهای زیربنایی دقیق هنوز مشــخص
نیستند ،مکانیســمهای بیولوژیکی از یافتههای
ما پشــتیبانی میکنند که  CVDتا حدی ارتباط
غلظتهای بیشتر  TSHبا مرگ را میانجیگری
میکند .در تجزیهوتحلیلهای طبقهبندیشده،
دریافتیــم میانجیگری از طریــق  CVDدر زنان
بیشتر اســت .بهطورکلی بهخوبی مشخص شده
اســت زنان در معرض خطر بیشــتری به سبب
کمکاری تیروئید تحت بالینی نسبت به کمکاری
عمومی هستند.
مطالعهای که پیشــتر در نروژ انجام شــده است
همچنین ارتباطی بیــن حد باالی نرمال غلظت
 TSHو  CVDدر زنان (نه در مــردان) ،مطابق با
نتایج ما نشــان داده اســت؛ همچنین دریافتیم
حد باالی نرمال غلظــت  TSHنرمال با افزایش
خطــر مرگومیــر در شــرکتکنندگان کمتر
از شــصت ســال و در شــصت ســال یا بیشتر
همراه اســت .بااینحال ،ما قــدرت کافی برای
برآورد میزان تأثیــر (ازنظر آمــاری معنیدار)
در شــرکتکنندگان جوانتر را نداریم؛ زیرا به
مطالعــات بزرگتر با دورۀ پیگیــری طوالنیتر
نیــاز دارند .میانجیگــری  CVDدر ارتباط بین
غلظت بیشــتر  TSHو مرگومیــر فقط در افراد
مســن مشــاهده شــد .اگرچه نباید هورمون
درمانی تیروئیــد بهطورمعمول به بیماران مبتال
به کمکاری تیروئید تحت بالینی پیشنهاد شود،
یافتههای ما حاکی از اهمیت تحقیقات بیشتر در
مورد اثربخشی بالینی مداخالت پزشکی (مانند
برنامه پیشــگیری از  )CVDبرای جمعیتهای
خاص با کمکاری تیروئید تحت بالینی یا حتی در
گروههایی با حــد پایینی عملکرد نرمال تیروئید
است؛ همچنین ارتباطی بین حد پایینی غلظت
نرمال ( TSHعملکرد تیروئید با حد باالی نرمال)
و مرگومیر ،بهویژه در آقایان و جمعیت جوانتر،
مشــاهده کردیم .بااینحال ،هیچ مدرکی برای
میانجیگــری از طریــق  CVDپیــدا نکردیم.
مطالعــات قبلی حاکی از افزایــش خطر ابتال به
 CVDو مرگومیــر در بین افــرادی با حد باالی
نرمال عملکرد تیروئید است .گزارش شده است
ســطح هورمون تیروئید افزایشیافته بر کیفیت
زندگی و عملکرد شــناختی و همچنین سیستم
قلبیعروقی در جمعیتهای جوان و میانســال
تأثیر منفی میگــذارد .عالوه بر ایــن ،کولت و
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همــکاران گــزارش دادند خطــر مرگومیر در
غلظتهای کمتر  TSHدر مردان کمی بیشتر از
زنان است .به مطالعات بیشتری برای شناسایی
عوامل مســئول برای ارتباط غلظت  TSHکمتر
با مرگ و تأیید ناهمگونی مشاهدهشــده ازنظر
جنس و سن نیاز داریم.

نقاط قوت و محدودیتها

قدرت اصلی این مطالعه تخمین مســیر بالقوه از
غلظت  TSHسرم به مرگومیر از طریق  CVDدر
نمونهای بزرگ از جمعیت عمومی ایاالتمتحده
است که از طریق ارتباط فردی با بانک اطالعاتی
مرگومیر ملی آمریکا بــا گرفتن دقیق گزارش
مرگ اســت .عالوه بر این ،از  TSHو  FT4ســرم
برای تعریف کــمکاری تیروئید تحــت بالینی
اســتفاده کردیم که در مطالعات قبلی به دلیل
کمبود داده  FT4اجرا نشــده اســت .بااینحال،
مطالعه ما نیــز محدودیتهای مختلفی دارد .در
مرحله اول ،در نظر گرفتن هرگونه روند یا تغییر
در عملکرد تیروئید در طول پیگیری امکانپذیر
نبود؛ بنابراین مطالعــه حاضر هیچ اطالعاتی در
مــورد اهمیت درمــان با جایگزینــی هورمون
تیروئید درصورتیکه ســطح باالی  TSHمتعاقباً
باعث اســتفاده از دارو در شرکتکنندگان شود،

ارائه نمیدهــد .دوم ،درحالیکــه بعید به نظر
میرسد  CVDغلظت  TSHســرم را تحت تأثیر
قرار دهد و باید احتمال رابطۀ معکوس را در نظر
بگیریم (اینکه وضعیت تیروئید شرکتکنندگان
قبل از  CVDمتفــاوت از وضعیــت تیروئید در
زمان ورود به مطالعه بود) .ســوم ،چون  CVDو
سایر تاریخچههای پزشکی بهوسیله خود بیمار
گزارش شده بودند ،ممکن است عامل میانجیگر
و مخدوشگر اشتباه طبقهبندی شده باشند.
نتیجهگیری
با اســتفاده از بانک اطالعاتی ملی بزرگساالن
در ایاالتمتحده ،این مطالعه نشــان داد CVD
ارتباط بین کمکاری تیروئید تحت بالینی و حد
باالی غلظت نرمال  TSHبا مرگومیر را ،بهویژه
در زنان و احتماالً در افراد مســن ،میانجیگری
میکند .شواهدی نیافتیم که  CVDارتباط بین
حد پاییــن غلظت نرمال  TSHتــا مرگومیر را
میانجیگری میکند .به مطالعات بیشتری نیاز
داریم تا فواید بالینی درمان جایگزینی هورمون
تیروئید در نظر گرفتهشده برای غلظت  TSHدر
اواسط نرمال یا غربالگری فعال  CVDبرای افراد
با غلظت زیاد  TSHرا بررسی کنیم.

مقاالت ارســـالی شما
دکتر ژیال غفوریان
متخصص زنان و زایمان

ديسمنوره
دردهــای همــراه بــا قاعدگــی

دیسمنوره اختالل ژنیکولوژی شایعی
است که حدود ۶۰درصد زنان دارای
قاعدگی را مبتال میکند .در دیسمنوره
اولیه درد قاعدگی بدون پاتولوژی لگنی
رخ میدهد ،درحالیکه در دیسمنوره
ثانویه قاعدگیهای دردناک همراه با
پاتولوژی زمینهای وجود دارند.

دیسمنوره اولیه

معموالً در عرض  ۱تا  ۲ســال بعد از شروع اولین
قاعدگــی ،یعنی همزمان با تثبیت ســیکلهای
همراه بــا تخمکگذاری ،پدیدار میشــود .این
اختالل در زنان جوانتر رخ میدهد؛ اما گاهی تا
دهه پنجم زندگی پابرجا میماند.
دیسمنوره ثانویه معموالً ســالها بعد از منارک
و گاهی همراه با سیکلهای عدم تخمکگذاری
دیده میشود.
علت دیسمنــوره اولیه افزایــش تولید یا مقدار
نامتعــادل پروســتاگالندینهای ترشحشــده
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از آندومتــر در طــی قاعدگــی اســت .ایــن
پروستاگالندینها باعث افزایش انقباضات رحمی
و کاهش جریان خون رحمی و افزایش حساسیت
اعصاب محیطی شده و در ایجاد درد نقش دارند.
درد ناشی از دیسمنوره اولیه معموالً چند ساعت
قبل یا درست بعد از شــروع پریود قاعدگی آغاز
شده و ممکن است  ۴۸تا  ۷۲ساعت طول بکشد.
درد ماهیــت کولیکی دارد و همــراه به آن ،درد
انتشاریابنده به قدام ران ،تهوع ،استفراغ و اسهال
و بهندرت حمالت ســنکوپ دیده میشود .درد
با ماساژ شکم ،فشــار متقابل یا حرکت بدن بهتر
میشود.
درمــان معموالً با مســکنهای گــروه NSAID
انجام میشــود که مهارکنندۀ پروستاگالندین
سنتاز هســتند .این مســکنها باید  ۱تا  ۳روز
قبل از شروع خونریزی قاعدگی و اگر قاعدگیها
نامنظم هستند ،در هنگام آغاز اولین درد خفیف
یا خونریزی شروع شوند؛ همچنین باید بهمنظور

جلوگیری از تشــکیل مجدد فراوردههای جانبی
پروســتاگالندینی بهطور مداوم هر  ۶تا  ۸ساعت
مصرف شــوند .درمان طبی باید در چند روز اول
خونریزی قاعدگی انجام شود و برای تعیین پاسخ
مناســب بیماران به درمان ،باید یک دوره  ۴تا ۶
ماهه درمان انجام شود.
اگر درمان اولیه موفق نبود باید تغییر دوز و تغییر
نوع مسکن امتحان شود .البته این درمان دارویی
در بیماران مبتال به زخمهای دستگاه گوارش یا
حساسیت شــدید برونشها به آسپرین ممنوع
اســت .عوارض جانبی معموالً خفیف و شــامل
تهوع ،اسهال ،سوءهاضمه و گاهی خستگی است.
دیده شده اســت قرصهای ضدبارداری بهاندازه
مسکنها مؤثر هســتند .در آن دسته از بیماران
مبتال بــه دیسمنوره اولیه که بــه جلوگیری از
حاملگــی هم عالقه دارند ،مصــرف این قرصها
بهترین روش درمان است.
درمان توأم مسکنهای گروه  NSAIDو قرصهای

Dysmenorrhea: Pain during menstrual period.

تخمــدان ،ناهنجاریهای مــادر زادی لگن و
تنگــی ســرویکس (دهانه رحم) .شــایعترین
علــت دیسمنــوره ثانویه اندومتریوز اســت و
بعــد از آن ادنومیوز و آیودی مطرح هســتند.
احتمــال جوابدهــی دیسمنــوره ثانویه به
مســکنها و قرصهای ضدبــارداری خوراکی
کمتر است.اندومتریوز :در زنان مبتال به غدد و
استرومای آندومتر در خارج از حفره رحم ،مثل
تخمدانها ،روده ،دیافراگم و بهطور پراکنده در
حفره لگن یافت میشوند.
عالئــم اندومتریــوز :دیسمنوره شــدید و درد
سیکلیک لگن که حدود دو هفته قبل از خونریزی
قاعدگی شروع میشود .عالئم دیگر عبارتاند از
درد در هنگام نزدیکی ،کاهش باروری ،خونریزی
نامنظم ،عفونت ادراری ،تکرر ادرار و بهندرت دفع
خون در مدفوع یا ادرار.
تشــخیص بر پایه عالئم بیمار بهصورت بالینی،
ســونوگرافی ،آزمایــش (افزایــش CA125که
البته برای اندومتریوز قطعی نیســت) ،مشاهده
مستقیم در حین عمل جراحی با الپاراسکوپی یا
الپاراتومی است .ضایعات مشکوک حین جراحی
باید نمونهبرداری شوند.

درمان دیسمنوره ثانویه:
ضدبارداری خوراکی ممکن است مؤثرتر از درمان
تکتک این عوامل باشــد .اگر بیمار به این رژیم
جواب نداد ،میتوان کدئین را به مدت  ۲تا  ۳روز
رژیم درمانی اضافه کرد.
در هرماه به این ِ
درمان غیردارویی ،بهویژه حرارت ،طب ســوزنی
یا تحریک عصب الکتریکی از طریق پوســت هم
ممکن است سودمند باشد.
دادههای کافــی در حمایــت از هیچگونه رژیم
ویتامینی یا گیاهی وجود ندارد.

دیسمنوره ثانویه

نوعی درد ســیکلیک مرتبط با قاعدگی اســت
کــه در ارتبــاط با اختــاالت زمینــهای لگن
رخ میدهــد .درد معموالً  ۱تــا  ۲هفته قبل از
خونریزی قاعدگی شروع میشود و تا چند روز
بعد از قطع خونریزی ادامــه مییابد .علتهای
زمینهســاز عبارتاند از اندومتریوز ،ادنومیوز،
عفونــت لگنی،آیــودی مســی کیســتهای

 درمان طبی که اولین خط درمانی است
و شامل قرصهای ضدبارداری همراه با
مسکنهای ضدالتهابی یا بدون آنهاست
 دومین خط درمان طبی شامل دوز زیاد
پروژسیتنها یا آنالوگهای هورمون آزادکنندۀ
گنادوتروپین ) )GnRhاست.

اگونســیتهای  GnRhرا باید حداقل شش ماه
ادامه داد .عوارض جانی در اثر کمبود اســتروژن
ایجاد میشــود و شــامل گرگرفتگی ،نوسانات
خلقــی ،خشــکی واژن ،کاهش میل جنســی،
دردهــای عضالنی و درنهایت اتالف اســتخوان
اســت .این عوارض درمان را میتــوان با مکمل
کلسیم و درمان پشتیبان هورمونی کاهش داد.
درمان جراحــی :الپاراســکوپی و الپاراتومی در
بعضی از بیماران روشهای مناســبی هســتند
و برای درمان درد دیسمنــوره ثانویه مرتبط با
اندومتریوز که به عوامل هورمونی پاسخ نمیدهند

میتوان این روشهــا را مدنظر قرار داد .ضایعات
اندومتریوزی باید تحت تخریب یا رزکشــن قرار
گیرند.در زنانی که تمایل به حفظ باروری ندارند
و دچار دیسمنوره ثانویه شدید هستند ،برداشتن
رحم و لولهها و تخمدانها و خارج کردن ضایعات
اندومتریوزی ترجیح داده میشــود .برداشــتن
رحم بدون تخمدانها سبب احتمال بیشت ِر عود
بیماری و احتمال ۳۰درصــدی جراحی مجدد
میشود.
اندومتریوز رکتواژینال اغلب از نوع عمقی است و
عصبگیری بسیار زیادی دارد و با درد سیکلیک
شــدید لگن و درد هنگام نزدیکی همراه اســت.
رزکشن الپاراسکوپیک این ضایعات ممکن است
ازنظر جراحی مشکلســاز باشد .در این وضعیت
هورمون درمانی ممکن است مؤثر باشد.
آدنومیــوز :وجود اســترما و غــدد اندومتری در
داخل عضله میومتر رحم بهصورت نابجا ،بهکرات
ادنومیــوز ،اندومتریــوز و فیبرومهــای رحمی
همزمان باهم وجود دارند .اگرچه گاهی ادنومیوز
در سنین کم باروری دیده میشود ،سن متوسط
زنان عالمتدار بیشتر از چهل سال است.
عالئم ادنومیوز :خونریزی شدید یا طوالنیمدت
قاعدگی ،دیسمنوره و درد هنگام نزدیکی است.
عالئم اغلب حدود دو هفته قبل از شروع خونریزی
قاعدگی آغاز میشوند و تا قطع خونریزی برطرف
نمیشــوند .رحم معموالً بهصورت منتشر بزرگ
میشــود؛ اما بیشــتر مواقع کوچکتــر از ۱۴
سانتیمتر است و اغلب حالت نرم و حساس دارد.
تشــخیص ادنومیوز بالینی بر اساس عالئم بیمار
است .تشخیص قطعی آن بهوسیله نمونهبرداری
است .سونوگرافی لگن یا  MRIمفید هستند.

روش درمان
به ســن بیمار و تمایل وی برای حفظ باروری در
آینده بستگی دارد .روش قطعی درمان ادنومیوز
برداشــتن رحم اســت؛ اما قبل از آن میتوان از
مسکنهای ضدالتهابی و قرصهای ضدبارداری
خوراکــی ،آیودیهــای حاوی لوونوژســترول،
مهــار قاعدگی بــا پروژســتینهای خوراکی یا
اگونیستهای  GnRhاستفاده کرد.
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فلوچارت تشخيص و درمان بيماری
در ســـطوح ارائـــه خدمـــات ســـرپايی و بســـتری
نسخه دوم  /سیزدهم اسفند ماه1398
بـا تمرکز بر "دسـتورالعمل کشـوری کرونا ویروس جدیـد" این راهنمـا به عنوان
ضمیمـه فلوچارت نحوه برخورد با بیماران در سـطوح سـرپایی و بسـتری اسـت
کـه در تاریـخ دوازدهم اسـفند ماه سـال  1398بـه تصویب نهایـی کمیته علمی
کرونـا ویروس رسـیده اسـت .ممکن اسـت ایـن پروتکل بـا نظر کمیتـه علمی و
براسـاس شـواهد علمی و ارزیابی هـای میدانی (من جمله تعداد بیماران بسـتری
و میـزان تجویـز مصـرف دارو) در فواصل زمانی موردنیاز به روزرسـانی شـود.

تعریفمواردبیماری

موردمشکوک
 بیمار با شرح حال سرفه خشک یا لرز یا گلودرد
همراه با تنگی نفس با یا بدون تب
 بیمار با عالئم تنفسی فوقانی/تحتانی با تظاهرات
رادیولوژیک بصورت انفیلتراســیون مولتی لوبولر
یک یا دو طرفه در CT scanیا گرافی قفسه صدری
موردمحتمل
 هر مورد مشــکوک که در عــرض  14روز قبل
سابقه تماس نزدیک با مورد قطعی  COVID-19را
داشتهباشد.
 هر مورد مشــکوک که در عــرض  14روز قبل
ســابقه حضور در مناطق با اپیدمی  COVID 19را
داشتهباشد.
 فرد مبتال به پنومونی کــه علیرغم درمان های
مناسب  ،پاسخ بالینی نامناسب داشته و به شکل
غیر معمول و ســرعت غیرقابل انتظاری وضعیت
بالینی بیمار حادتر و وخیم تر شود.

30

ماهنامه بهداشت /بهمن ماه 1398

موردقطعی
 جداســازی ویروس  COVID-19از فرد با عالئم
تنفسی

گروه های در معرض خطر ابتال به بیماری
 COVID 19عارضه دار
دو گروه زیر بعنوان افــرادی که در معرض ابتال به
بیماری  COVID 19عارضه دار قرار دارند ،در نظر
گرفته شده است،

در این راهنما گروه الف به عنوان پر خطر و گروه ب
بعنوان در معرض خطر تلقی می شوند:
 گروه الف -بیماران با نقص ایمنی:
 تحت درمان با کورتیکواستروئید (بیش از
 12.5mg/dپردنیزولون بیش از دو هفته)
 شیمی درمانی
 بدخیمی ها
 پیوند اعضاء
 مبتالیان به HIV

 گروه ب -بیماران با بیماری زمینه ای:
 بیماری قلبی  -عروقی
 فشارخون
 دیابت
 بیماری های تنفسی زمینه ای
BMI > 40 
بدیهی است که اســتفاده از ماسک جراحی برای
تمام افرادی که دچار عالئم تنفسی شده اند ،برای
کاهش میزان انتقال به سایرین توصیه می شود.
توضیح :ماسک  N95برای مراقبین بیمار در مراکز
درمانی و عمدتاً در حیــن انجام اقدامات منجر به
تولید آئروسول توصیه می شود.
این خدمات با توجه به مالحظات
اجرایی تنظیم شده است و درصورت
نیاز به روزرسانی خواهد شد:

خدمات تشخیص  -درمان سرپایی

کلیه پزشــکان اعم از بخش دولتی  ،خصوصی و
خیریه ها باید به این فلوچارت دسترسی داشته و
می توانند به عنوان قدم اول در غربالگری بیماران
کمک کنند  .در مراجعه فــرد به هر مرکز درمانی
سرپایی باید مطابق فلوچارت مصوب کمیته علمی
 ،به شرح زیر عمل نمود:
کلیه افرادی که با عالیم گلو درد ،سرفه خشک ،با

COVID 19

رژیم دو داروئی
یا بدون تب به مراکز جامع ســامت ،کلنیک ویژه
های منتخب  ،پزشکان بخش خصوصی مراجعه
می کنند باید از نظر عالئم تنفسی مورد ارزیابی قرار
گیرند .بیماری ممکن است در مراحل اولیه عفونت
بدون تب باشد و فقط با سایر عالئم تنفسی تظاهر
کند .تب بسیار باال عموما عالمت شایعی نیست:

جز گروه پرخطر الف باشــد الزم است CT scan
ریــوی ( )HRCTبــرای وی انجام شــود و برای
بیماران گروه پرخطر گروه ب با تب ()T > 37.8c
تصویر بــرداری ریه انجام شــود .یافته ها در CT
 scanشــامل پیشرفت ســریع از انفیلتراسیون
 Patchyمنتشر دوطرفه به  ground glassمی
باشــد .در صورت عدم دسترســی به CT scan
میتوان از ( CXRگرافی قفســه صدری) استفاده

نمود .انفیلتراسیون یک یا دوطرفه ریه ها ممکن
است در گرافی دیده شــود .با داشتن هر کدام از
عالئم رادیولوژیک یاد شــده فــرد باید به مراکز
بیمارستانی منتخب ارجاع شود .

درصورت وجود تنگی تنفس و یا سطح
اشباع اکسیژن کمتر از  % 93یا RR>30
بایــد فرد به یکی از مراکــز تخصصی منتخب (*
اســامی و آدرس این مراکز در هر اســتان توسط
دانشگاه علوم پزشکی اعالم می شود) ارجاع شوند.
توجه کنید تنگی نفس و هیپوکســمی می تواند
بیانگر احتمال پنومونی شدید ( )SARIباشد .اگر
تنگی نفــس و هیپوکســمی ()SpO2 < 93%
مشاهده شــود ،نیاز به تجویز اکسیژن و اقدامات
ایزوالسیون متناسب دارد و فرد باید سریعا به مراکز
بیمارســتانی منتخب ارجاع شود وپس از ارزیابی
بیشتردر مراکز بیمارســتانی  ،درخصوص نیاز به
بستری وی تصمیم گیری شود.

اگر فــرد تنگی نفس نداشــته باشــد ،
درصورتی که تب داشــته ( )T > 37.8cو

با توجه به اینکه در افراد با نقص
ایمنیتبمیتواندعالمتشایعی
نباشد  ،در صورت عدم مشاهده تب
 ،بر اساس وضعیت عمومی بیمار
پزشک می تواند تصویر برداری
را مطابق فلوچارت " بیماران تب
دار" انجام دهد .در این بین بیماران
پیوند  ،مبتال به سرطان  ،نقص ایمنی
پیشرفته به توجه بشتری نیاز دارند
و اگر امکان سی تی اسکن سرپایی
وجود ندارد برای ارزیابی بیشتر باید
بهبیمارستانمتنخبارجاعشوند.
برای بیمــاران پرخطر تب دار با گرافی قفســه
صــدری  CT scan /نرمال( ،یا در شــرایطی که
دسترســی به تصویر برداری ریوی وجود ندارد)
 ،مراقبت و جداســازی در منزل به همراه تجویز
رژیــم دو دارویی توصیه می شــود .بر حســب
تشخیص بالینی ممکن اســت آنتی بیوتیک نیز
برای فرد تجویز شــود .درهر استان تحویل دارو
به بیمار از طریق مراکز منتخب اعالم شده توسط
دانشگاه علوم پزشــکی صورت می گیرد .اصول
جدا ســازی در منزل ،نحوه مصــرف دارو ،عالئم
هشــداردهنده مهم به بیمار/همراه باید توضیح
داده شود.
به این منظور الزم اســت مراکــز منتخب تجویز
دارو ،کــد ملی ،نام و نام خانوادگــی فرد بیمار را
به مرکز بهداشت شهرستان اعالم نماید تا بهورز
و مراقب ســامت مربوطه در سامانه سیب ثبت
نموده و به شکل روزانه پیگیری نمایند.

رژیم درمانی دو دارویی در بیماران سرپایی:
اسلتامیویر+هیدروکسیکلروکین/کلروکین
 اُســلتامیویر  75میلی گرم دوبار در روز برای
 5روز
 هیدروکسی کلروکین ســولفات  200میلی
گرم یا کلروکین فسفات  250میلی گرم (معادل
 150میلی گرم مقدار پایــه) دو بار در روز بمدت
 5روز
اسلتامیویر کپسول  75میلی گرمی،
هیدروکسی کلروکین سولفات قرص200
میلی گرمی و کلروکین فسفات قرص
 250میلی گرم (معادل  150میلی گرم
پایه) موجود است.

از آنجا که افرادی که تحت درمان سرپایی قرار می
گیرند جز گروه هایی هستند که ممکن است دچار
عوارض شدید شــوند  ،لذا باید به صورت روزانه و
تلفنی توسط مراقبین سالمت پیگیری شوند و در
صورت بروز هر کدام از عالیم زیر سریعا بیمار را به
مراکز بیمارستانی منتخب ارجاع دهد:
 تنگی نفس و تنفس دشوار.
 عالئم کاهش سطح هوشیاری
در صورت وجود عالیم زیر به پزشــک مرکز جامع
سالمت ارجاع شود و پزشک تصمیم بگیرد که فرد
نیاز به ارجاع به مرکز تخصصی دارد یا ادامه درمان و
یا درمان های حمایتی اضافه شود :
 تشدید سرفه  ،ایجاد سرفه خلط دار
 عدم قطع تب بعداز  5روز از درمان
این عالیم به صــورت روزانه و فعــال طی تماس
تلفنی از بیمار سوال می شــود و در فرم پیگیری
مربوطه ثبت می شود.
ماهنامه بهداشت /بهمن ماه 1398
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پزشکان زیر مجوز تجویز داروی سرپایی را دارند :

 پزشکان مراکز جامع سالمت
کلیه پزشــکان مراکز جامع ســامت می توانند
مطابق دســتورالعمل برای بیماران واجد شرایط
درمــان ســرپایی دارو را تجویز کننــد  ،و داروی
تجویزی توسط پزشکان مراکز جامع سالمت  ،در
مراکز جامع ســامت منتخب ( 16یا  24ساعته)
تحویل می شود .
 پزشکان کلنیک های ویژه منتخب
پزشــکان کلینیک ویژه هایی که توسط معاونت
درمان دانشگاه علوم پزشــکی که به عنوان مرکز
ارائه خدمات درمان سرپایی  COVID-19انتخاب
شده اند .دانشگاه ها مکلف هستند در کلنیک های
ویژه منتخــب از ویزیت متخصصین عفونی ،فوق
تخصص ریه ،متخصص اطفــال ،متخصص زنان
و سایر رشــته های مرتبط (حســب صالحدید)
اســتفاده کنند .داروی تجویزی توسط پزشکان
کلکنیک ویژه  ،در داروخانه کلنیک ویژه (تعیین
شده توســط غذا و دارو) و یا مراکز جامع سالمت
منتخب ( 16یا  24ساعته) تحویل بگیرند.

 پزشکان بخش خصوصی
تعیین مطب های خصوصی که مجوز تجویز دارو
دارند بر عهده سازمان نظام پزشکی استان است .از
طرف سازمان نظام پزشکی برای پزشکان عمومی
– داخلی – عفونی – زنان و اطفال فراخوان داده می
شود .هر پزشــکی که موافقت نماید ،موظف است
با رعایت کامل دستورالعمل ،داروهای سرپایی را
برای افراد واجد شــرایط در قالب فرم درخواست
داروی سرپایی درخواست نموده و بیمار با در دست
داشتن فرم درخواست دارو به مراکز جامع سالمت
منتخب یا داروخانه کلنیک هــای ویژه منتخب
ارجاع می شود.
در هر دانشگاه علوم پزشــکی مراکز زیر به عنوان
مرکز ارائه خدمات درمان ســرپایی COVID-19
برای ارائه داروی سرپایی در نظر گرفته شده است:
 مراکز جامع سالمت با عنوان مراکز مراقبت
بیماریهای واگیر ( 16یا  24ساعته) که توسط
معاونت بهداشتی تعیین می شوند.
 داروخانــه ی کلنیک ویــژه منتخب که
توســط معاونت دارو و غذا دانشگاه تعیین
شده است.

جزئیاتبیشتردردستورالعمل
اجرایی نحوه تامین و توزیع داروی
مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت
درمان سرپایی COVID 19شرح داده
شده است.
دربیماران بدون تنگی نفس که تب ندارند و
یا تب داشــته اما جز گروه در معرض خطر
نیستند ،مراقبت و جداسازی در منزل توصیه می
شود  .بر حسب تشــخیص بالینی پزشک ممکن
است آنتی بیوتیک برای فرد تجویز شود.
الزم به ذکر است که یک یافته ارزشمند در ابتال
به این ویروس CRP ،مثبت همراه با لنفوپنی می
باشد .بنابراین در بیمارانی که تب نداشته و فقط
با عالئم تنفسی مراجعه کرده و تنگی نفس هم
نداشته باشــد ،می تواند توصیه شود در صورت
امکان  CBCو  CRPانجام شــود .در صورتی که
لنفوپنی کمترمساوی  1100/ mlوجود داشته
باشد ،ضمن مشــاوره تخصصی نیاز به مراقبت
فعال و پیگیری در منزل دارد.
سرفهخشک
گلودرد ،تب -/+

خیر

خیر

جزو گروه
در معرض خطر
است؟

بله

بیمار تب دارد؟

خیر

تنگینفس
یا PR>30
هیپوکسی

Sp02<93%

بله
آیاامکان

 CXRیا CT scan

بله

وجود دارد؟

انجام  CXRیا CT scan

بله

خیر
استراحت در منزلدرمان هایمناسب/حمایتی ممکن است آنتی بیوتیکتوصیهشود

استراحت در منزل شروع درمان  2دارویی درمان های حمایتی و در صورتشکبالینیآنتیبیوتیک
 -پیگیری فعال روزانه

خیر

انفلتراسیون
ریوی دارد؟

* در صورتی که فرد دارای نقص ایمنی است صرفنظر از وجود  /عدم تب مشابه مسیر افراد تب دار اقدام شود.
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 ارجاع به مراکز منتخب تخصصیبله جهتارزیابیبالینیوپاراکلینیک
رادیولوژیک و بستری در صورت نیاز
شروع رژیم 2یا 4داروییشروع درمان آنتی بیوتیکی در صوتشکبالینیبهعفونت هایثانویه
تنفسی

COVID 19

خدمات تشخیص -درمان بستری

موارد زیر باید جهت ارزیابی بیشــتر و در صورت
لزوم بستری به بیمارستانهای تخصصی منتخب
ارجاع شوند :
 افرادی که عالوه بر عالئم سرفه یا گلو درد با یا

بدون تب دچار تنگی نفس و هیپوکسمی (SpO2
) > 93%یا RR>30باشد نیازمند ارجاع فوری به

بیمارســتانهای منتخب می باشد .هر کدام از این
عالیم می تواند بیانگر پنومونی شدید باشد و ممکن
است نیاز به تجویز اکسیژن نیز وجود داشته باشد؛
اقدامات ایزوالسیون متناسب در هنگام ارجاع باید
رعایت شود .

 در افراد با نقص ایمنی صرف نظر از وجود/عدم
تب که امکان تصویر برداری ریه نیز وجود ندارد یا با
یافته های مثبت تصویر برداری ریه  ،برای ارزیابی
بیشتر به بیمارستان منتخب ارجاع شود.
 همچنین ســایرافراد در معرض خطر تب دار،
بدون تنگی نفس اما با یافتــه های مثبت تصویر
برداری ریه نیز باید به مراکز بیمارستانی منتخب
ارجاع شوند.

اندیکاسیونهایبستری

مطابــق فلوچارت برای بیمارانی اســت که عالوه
بر بیماری تنفســی حاد  (Influenzaیا
ILIیا(ARI
))–like Illness OR Flu – like symptoms

عالیم دشواری تنفس اعم از شکایت تنگی نفس
یا پالس اکسی متری کمتر از  93درصد یا RR>30
داشتهباشند.

نحوه پذیرش و روند بســتری بیمار در
بیمارستان)(Patient flow

بیمارانی که توسط مراکز سرپایی به بیمارستانهای
منتخب ارجاع شده اند و یا به اورژانس بیمارستان
مراجعــه کرده انــد وبا عالیم شــک بــه کرونا ،
اندیکاســیون بســتری را دارند تا زمــان تعیین
تکلیف نهایی و انجام ارزیابــی های پاراکلنیک و
تصویر برداری به صورت ایزوله تحت نظر خواهند
بود وخدمات حمایتــی الزم را دریافت می کنند .
درصورت تایید تشخیص (پاسخ نمونه وایرولوژیک
یا یافته های مطرح کننده  COVIDدر ســی تی
اسکن) و در مواردی که نتیجه ویرولوژیک موجود
نیســت (لنفوپنی و  CRPمثبت) بــه بخش ویژه
کرونا منتقل می شــوند  .الزم است در این بخش

به بیماریهای زمینه ای بیمار نیز توجه کافی مبذول
شده و در صورت نیاز مشاوره های تخصصی برای
بیماریهای زمینه ایی داده شود.
درصــورت وجود مــوارد زیر و یا با تشــخیص و
صالحدید متخصص بیهوشــی بیمــار به بخش
مراقبت ویژه منتقل می شود:
 هیپوکسمی مقاوم به درمان
 کاهش سطح هوشیاری
 ناپایداریهمودینامیک
هیپرکپنیا-خستگیتنفسی

شرایطنمونهگیری

برای بیماران ســرپایی نیازی به نمونه گیری نمی
باشد .هر بیماری که بســتری شود باید از نظر ژن
Eبررسی شود:
درصورت منفی بودن از نظر ژن  Eسایر بیماری ها
از جمله آنفلوآنزا درنظر گرفته شود و با نظر پزشک،
تعیین تکلیف شود .انجام آزمایش تایید تشخیص
فقط برای بیمارانی که تست ژن  Eمثبت و نیاز به
انتوباسیون دارند ،انجام شود و نیاز به تست تکمیلی
برای همه بیماران نیست.
توضیح  :به منظور تکمیل اطالعات
اپیدمیولوژیک؛تستهایتایید
تشخیص برای تعدادی از بیماران با
تست ژن Eمثبت انجام خواهد شد.

رژیم های درمانی

بیمــاری که عالیــم بالینــی همراه بــا تصاویر
رادیولوژیک مثبت داردوکه به عنوان مورد مثبت
در بخش کرونا بستری شده اند  ،ضمن ایزوالسیون
کامل باید تحت درمان متناسب قرار گیرد .ابتال به
ویروس منجر به اختالل در دفاع سیســتمیک و
موضعی تنفسی می شــود که نتیجه آن می تواند
بروز عفونت ثانویه باشــد .در این شرایط به دلیل
احتمال ایجاد عفونت ثانویه ،درمان آنتی بیوتیکی
متناسب نیز باید تجویز شود.
سهمیه داروی بیمارســتانی ،برای موارد بستری
 ،متناســب با تعداد موارد بستری توسط معاونت
بهداشتی دانشگاه تامین با همکاری معاونت غذا و
دارو؛ به بیمارستانها تحویل خواهد شد .بیمارستان
بر اســاس دســتورالعمل اعالم شــده از معاونت
بهداشتی ،موظف به ثبت اطالعات بیماران و ارائه
به معاونت بهداشتی است .بیمار در زمان ترخیص
داروی مصرفی برای ادامه درمان در منزل (مطابق

پروتکل) را از بیمارستان تحویل خواهد گرفت.
 رژیم سه داروئی
رژیم ضد ویروسی پیشــنهادی برای درمان موارد
بستریشامل:
رژیم درمانی سه دارویی در بیماران بستری:
اسلتامیویر+هیدروکسیکلروکین/کلروکین+
لوپیناویر/ریتوناویر
 اُســلتامیویر :کپســول  75میلی گرم هر 12
ساعت یک عدد برای حداقل  5روز
 دو قرص هیدروکسی کلروکین سولفات 200
میلی گرم یا دو قرص کلروکین فسفات  250میلی
گرم (معــادل  150میلی گرم مقدار پایه) تک دوز
(یک نوبت)
 قرص لوپیناویر/ریتوناویر  50 / 200میلی گرم
هر  12ساعت  2عدد به مدت حداقل  5روز
طول مدت درمان ترکیب اسلتامیویر +
لوپیناویر/ریتوناویرمتناسبباپاسخبالینی
بیمار می تواند تا  14روز افزایش یابد.

رژیم چهار داروئی

در شــرایطی که هر یک از عالئم زیر وجود داشته
باشــد ،بعنوان بیماری بسیار شــدید باید در نظر
گرفتهشود:
ﻋﻼﻣﺖ

ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﺸﯿﺎري
RR≥24
BP<90/60
Multi lobular infiltration (CXR/CT
)scan
Hypoxemia

در موارد با عالئم بسیار شدید می توان به ترکیب
سه دارویی فوق ریباویرین روزانه نیز اضافه نمود.
ماهنامه بهداشت /بهمن ماه 1398

33

مروری بر داروها و گايدالين ها

رژیم درمانی چهار دارویی در موارد بستری
بیماران با عالئم بسیار شدید:
اسلتامیویر  +هیدروکســی کلروکین/کلروکین +
لوپیناویر/ریتوناویر+ریباویرین
 اُســلتامیویر :کپســول  75میلی گرم هر 12
ساعت یک عدد برای حداقل  5روز
 دو قرص هیدروکسی کلروکین سولفات 200
میلی گرم یا دو قرص کلروکین فسفات  250میلی
گرم (معــادل  150میلی گرم مقدار پایه) تک دوز
(یک نوبت)
 قرص لوپیناویر/ریتوناویر  50 / 200میلی گرم
هر  12ساعت  2عدد به مدت حداقل  5روز
 قرص/کپســول ریباویریــن 200mgهر 12
ساعت  3عدد بمدت حداقل  5روز (روزانه  6قرص)
طول مدت درمان ترکیب اسلتامیویر +
لوپیناویر/ریتوناویرمتناسبباپاسخبالینی
بیمار می تواند تا  14روز افزایش یابد.

 در انتخاب کلروکین از کلروکین فســفات و یا
هیدروکسی کلروکین سولفات می توان استفاده
نمود.
 خاطر نشان می شــود تجویز همزمان کلترا و
کلروکین می تواند منجر بروز عوارض قلبی (نظیر
آریتمی) شود لذا احتیاطات الزم در این خصوص
باید مد نظر باشد.
 خاطــر نشــان مــی شــود کــه مصــرف
کورتیکواستروئید در عفونت های وایرال تنفسی
هرگز در قدم اول توصیه نمی شــود .استفاده از
کورتیکواســتروئید در بیمــاری  COVID 19در
شرایط خاص و بر اســاس تصمیم گیری بالینی
پزشک متخصص ممکن است صورت گیرد.
 تاکید بر تغذیه سالم و استراحت کافی ضروری
است .
 بطور کلی هیچکدام از مکمل ها شامل ویتامین
سی ،زینک ،ســلنیوم ،ویتامین دی ،ویتامین آ،
اکیناسه ،کورکومین ،زنجبیل ،جین سینگ و ...
بصورت اختصاصی نقشی در پیشگیری از ابتال به
کورونا ویروس جدید ندارند .ولی بطور مشخص
کمبــود پروتئین ،ویتامین دی ،ویتامین ســی،
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ویتامین آ و ســلنیوم در ناتوان کردن سیســتم
ایمنی برای مقابله با هر عفونتی دخیل هســتند.
پس توصیه به مصرف این مکمل ها تنها در افراد
با کمبود ریز مغذی ها توصیه می شــود .همواره
باید مراقب اثرات ســوء مصرف بیش از اندازه این
مکمل ها باشیم .اغلب افراد با تغذیه سالم نیاز به
مکمل ندارند.
 هیچ دارویی برای پیشگیری از ابتال به ویروس
کرونا توصیــه و تایید نشــده اســت .از تجویز
هیدروکســی کلروکین به عنوان پروفیالکسی
اجتناب کنید .
 درمان اختصاصی برای این عفونت وجود ندارد
و اصل درمان اقدامات حمایتی است .بیش از 90
درصد مبتالیان نیاز به درمان دارویی ندارند.
 درمانهای دارویی پیشنهادی و شاید موثر ،تنها
در بیماران با مشــکالت زمینه ای ,نقص ایمنی و
بدحال توصیه می شود .
 احتماال مهم ترین دارو در کوکتل پیشنهادی
برای بیماران بســیار بدحال لوپیناویر/ریتوناویر
است .

 به موارد منع مصرف و تداخالت دارویی بویژه
در خصوص هیدروکســی کلروکین و ریباویرین
دقت شود .
 اوســلتامیویر در ایــن ترکیب برای پوشــش
آنفلوانزا نیست! مراقب باشیم تجویز اوسلتامیویر
در آینده خطر آنفلونزای مقاوم را افزایش می دهد
.
 حتی بیماران بدحال اغلب نیاز به تجویز آنتی
بیوتیک ندارند .غیر از بحث تداخالت و عوارض،
نگران شــیوع عفونتهای مقاوم بعد از اپیدمی ها
باشیم.

نکات کلیدی تجویز و پایش درمان

 کپسول اسلتامیویر به منظور تحمل گوارشی
بهتر است همراه غذا تجویز شــود .در بیماران با
 NGمحتــوای کپســول در  20میلــی لیتر آب
(ترجیحا آب مقطر) سوسپانســیون شده و گاواژ
شــود .بعد از گاواژ دارو ،لوله  NGبا  10میلی لیتر
آب شسته شود.
 در کودکان برای تهیه سوسپانسیون محتوی

COVID 19

کپسول اسلتامیویر را می توان در حجم مشخص
از شربت ســاده یا آب میوه حل نمود و با توجه به
سن و وزن کودک دوز نمود .سوسپانسیون آماده
شــده در دمای اتاق تا  10روز و در یخچال تا 17
روز قابل اســتفاده اســت .سوسپانسیون قبل از
مصرف تکان داده شود.
 قــرص هیدروکســی کلروکین همــراه غذا
تجویز شــود .قرص دارای پوشــش نازک ()FC
است .توصیه شــده قرص دارای پوشش شکسته
یا خورد نشود .پوشــش این دارو برای محافظ در
برابر شرایط محیطی است .جهت گاواژ ،پوشش
قرص با پنبه الکلی پاک شده و در  20میلی لیتر
آب سوسپانسیون شده و بالفاصله گاواژ شود.
 لوپیناویر/ریتوناویر همراه غذا تجویز شود .در
صورت نیاز به گاواژ دارو ،قرص در  20میلی لیتر
آب سوسپامسیون شده و بالفاصله گاواژ شود.
 قرص یا کپسول ریباویرین همراه غذا مصرف
شــود .در صورت نیاز به گاواپــز دارو ،محتوای
کپسول در  20 - 10میلی لیتر آب سوسپانسیون
و گاواژ شود.
 به تداخل هیدروکســی کلروکین با داروی
لوپیناویر/ریتوناویر دقت شود .خط ر �QT inter
 val prolongationو بروز آریتمی وجود دارد.
به وجود بیماری قلبی زمینــه ای ،تاکی کاردی
و مصرف سایر داروها دقت شــود .میوکاردیت و
تاکی کاردی در درصدی از بیماران بدحال وجود
دارد .اغلب بیماران نیازمند بستری در بخشهای
ویــژه نیازمند دریافــت آنتی بیوتیــک بخاطر
پنومونی باکتریال همراه نیز می باشند .استفاده
از فلوروکینولونها بخصوص لوفلوکساسین خطر
آریتمی را افزایــش می دهد .به دریافت ســایر
داروها که این عارضه را تشدید می کنند همانند
متادون ،اندانسترون ،متوکلوپرامید ،کوئتیاپین
و  ...دقت شــود .اصالح اختــال الکترولیتی در
پیشــگیری از بروز آریتمی بسیار مهم می باشد.
نگهداری سطح سرمی منیزیم در حدود  3میلی
گرم در دسی لیتر و پتاسیم در حدود  4میلی اکی
واالن در لیتر توصیه می شود.
 درگیری کلیوی در بیماران مبتال به عفونت
کرونا می تواند بصورت آسیب حاد کلیوی تظاهر
نماید .توجه و افتراق نارســایی کلیــوی حاد از
مشــکالت زمینه ای بیماران (نارســایی مزمن)
جهت تنظیم دوز داروها مهم می باشــد .تعدیل

دوز ذکر شده در جدول برای بیماران با نارسایی
مزمن می باشــد .در بیماران با نارسایی حاد باید
دقت شــود که Under dosingانجام نشود .بر
اســاس تعریف ،بیمارانی که سطح سرمی کراتی
نین بیشــتر از  3برابر حد پایه افزایش یافته است
و یا بمدت حداقل  12ســاعت ادرار کمتر از 0.5
 mg/kg/hدارنــد و یا نیازمند دیالیز شــده اند
در گروه با نارســایی حاد کلیه مرحله دو تا ســه
قرار می گیرنــد .در این بیماران تنظیم دوز برای
اسلتامیویر  75میلی گرم روزانه و برای ریباویرین
 600تا  800میلی گرم روزانه پیشنهاد می شود.
در بیماران دیالیزی توصیه می شود دوز محاسبه
شده بعد از دیالیز تجویز شود.
هیدروکسی کلروکین و لوپیناویر/ریتوناویر نیاز
به تنظیم دوز ندارند.
 توجه بــه موارد منــع مصــرف ریباویرین
(نارســایی کبــدی شــدید ،آنمــی شــدید،
ترمبوسیتوپنی شدید ،بارداری) و عوارض جدی
دارو (آنمی همولیتیک)
عوارض دارویی و نحوه برخورد با آنها:
در مصرف داروها ممکن است عوارض زیر ایجاد
شود که توجه به آنها بسیار ضروری می باشد.

شکایت اول :تهوع و استفراغ

برخــی از بیماران بدنبــال مصــرف لوپیناویر/
ریتوناویر و اوســلتامیویر دچار تهوع و با شــیوع
کمتر اســتفراغ می شــوند .اقدامات پیشگیری
کننده که می تواند کمک کننده باشد به قرار زیر
است:
 تقســیم زمان مصــرف دارو در زمانهای
مختلف برای مثال  8صبح 8 ،شب
 تجویز داروها بعد غذا و یا با معده پر
 تجویــز  5تا  10میلی لیتر شــربت دیفن
هیدرامین یا یک قرص دیمن هیدرینات نیم
ساعت قبل از مصرف داروها
رعدم تجویز اندانسترون یا متوکلوپرامید در
این بیماران

شکایت دوم :درد

در صورت نیــاز به تجویز ضــد درد یا جایگزینی
اپیوئید مورد اســتفاده بیمــاران دریافت کننده
لوپیناویر/ریتوناویرواوسلتامیویرتوجهفرمایید:

 تجویز اکســی کدون  5تا  15میلی گرم
خوراکی در موقع نیاز تا حداکثر  6بار در روز
و یا هر  4تا  6ســاعت در اولویت است .قرص
اکسی کدون بصورت  5و  15و  30میلی گرم
موجود است.
 در صورتی که بیمار شربت اوپیوم مصرف
می کند منعی برای ادامه اپیوم نیست .
 از تجویز متــادون حتی االمکان اجتناب
شود (خطر  QT prolongationو آریتمی).
 در بیمــاران نیازمند تجویــز هر دارویی
که بالقوه خطر آریتمی را افزایش می دهد,
پایش قلبی-عروقــی و نوار قلبی توصیه می
شود.
 در بیماران نیازمند داروی مخدر تزریقی،
مورفیــن ارجح اســت ( 3تــا  5میلی گرم
زیرجلــدی و یا وریدی در موقــع نیاز برای
حداکثر  4بار در روز).
 در صورت نیاز به تجویز  NSAIDsداروی
ارجح ناپروکسن  250تا  500میلی گرم هر
 12ساعت است .
 منعی برای تجویز اســتامینوفن کدئین
وجود ندارد .
 به علت مشکالت تنفسی در این بیماران
توصیــه به تجویــز حداقل مخــدر در این
بیماران می شود (حداقل دوز و حداقل دوره
در صورت نیاز ضروری).

شکایت سوم :اضطراب و بی قراری

در صورت نیاز به تجویز آرام بخش حتی االمقدور
از تجویز هالوپریدول و کوئتیاپین در این بیماران
اجتناب شــود .به عنوان آرام بخــش می توان از
شربت دیفن هیدرامین  10میلی لیتر خوراکی,
سه بار در روز و یا قرص کلردیازپوکسید  5تا 10
میلی گرم دو تا سه بار در روز استفاده نمود .

شکایت چهارم :تهوع و استفراغ مقاوم

در بیماران با تهوع و اســتفراغ شــدید که امکان
دریافــت خوراکــی دارو وجود نــدارد ،آمپول
پرومتازین  25میلی گرم عضالنی (در صورت عدم
اختالل انعقادی و ترمبوسیتوپنی) بصورت تجویز
در زمان های مورد نیاز با فاصله  6تا  8ساعت قابل
تجویز است .بعد از بهبود عالیم و تحمل خوراکی
ســریعا به قرص پرومتازین با همین دوز تبدیل
شود .بطور کلی تجویز وریدی پرومتازین به علت
ماهنامه بهداشت /بهمن ماه 1398
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مروری بر داروها و گايدالين ها

 pHاســیدی توصیه نمی شــود چرا که ترکیبی
بســیار محرک عروق بوده و خطــر ترمبوفلبیت
وجود دارد .فورموالســیون ایرانی هم با خارجی

متفاوت نیســت .اگرچه بر روی شــکل تزریقی
ایرانی تزریق وریدی ذکر نشــده است .در صورت
ضرورت و عدم پاسخ و یا منع مصرف راه خوراکی

و یا عضالنی ،جهت تزریق وریدی رقیق سازی در
 50تا  100میلی لیتر نرمال سالین و انفوزیون در
عرض  15تا  30دقیقه توصیه می شود.

دوز داروها در جمعیت خاص
دارو
اﺳﻠﺘﺎﻣﯿﻮﯾﺮ

ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎي ﮐﻠﯿﻮي

ﮐﻮدﮐﺎن
-ﻧﻮزادان 3 :ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺑﺪن دوﺑﺎر در روز

-ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  15ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 30 :ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم دوﺑﺎر در روز

ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ  30ﺗﺎ  60ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ 75 :ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم روزاﻧﻪ

-ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻻي  15ﺗﺎ  23ﮐﻠﯿﻮﮔﺮم 40 :ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم دوﺑﺎر در روز

-ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از  30ﻣﯿﻠﯽ

-ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻻي  40ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم :ﺷﺒﯿﻪ دوز ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ

ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن

-ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻻي  23ﺗﺎ  40ﮐﻠﯿﻮﮔﺮم 40 :ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم دوﺑﺎر در روز

ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ

ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﺒﺪي

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ دوز

ﺑﺎرداري
ﻣﺠﺎز

ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰي75 :

ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ

 3ﺗﺎ  5ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺑﺪن در ﯾﮏ ﯾﺎ دو دوز ﻣﻨﻘﺴﻢ

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دوز

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

ﻣﺠﺎز

ﻟﻮﭘﯿﻨﺎوﯾﺮ-

 30ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن دوﺑﺎردر روز

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دوز

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

ﻣﺠﺎز

رﯾﺒﺎوﯾﺮﯾﻦ

 5ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺑﺪن در دو دوز ﻣﻨﻘﺴﻢ

-ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ  30ﺗﺎ  50ﻣﯿﻠﯽ

در ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﺒﺪي

ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف

ﮐﻠﺮوﮐﯿﻦ

رﯾﺘﻮﻧﺎوﯾﺮ

ﺗﻨﻈﯿﻢ دوز

ﺗﻨﻈﯿﻢ دوز

ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ 50 :درﺻﺪ دوز ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺷﺪه

-ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ  15ﺗﺎ  30ﻣﯿﻠﯽ

ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ 25 :درﺻﺪ دوز ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺷﺪه

ﺷﺪﯾﺪ (Child-

)Pugh class C

دارد.

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺸﺪه

اﺳﺖ.

-ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از  15ﻣﯿﻠﯽ

ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰي200 :
ﺗﺎ  400ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز

ترخیص

ترخیص بیماران صرفاً براساس قطع تب بدون نیاز
به تب بر و بهبودی عالیم بالینی و عدم وابستگی به
دستگاه ونتیالتور و بعد از ترخیص بیماران مثبت،
مطابق پروتکل ســرپایی پیگیری و مراقبت می
شوند.

مراقبت های بعد از ترخیص

 ادامه درمان بیمار
حداقل طول مدت درمان  5روز است لذا درصورتی
که زمان ترخیص بیمار کمتر از  5روز  ،دارو دریافت
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کرده است باقیمانده داروهای کلترا و اسلتامیویر
تا پایان  5روز به بیمار تحویل داده می شــود .الزم
به ذکر اســت طول مدت درمان بنا به صالحدید
پزشک معالج می تواند تا  14روز ادامه یابد .
 پیگیری پس از ترخیص
مشخصات بیمار در زمان ترخیص  ،توسط مراقب
بیماریهای مقیم در بیمارســتان در سامانه سیب
ثبت شــده و بیمار به مــدت  14روز بعد از تاریخ
بســتری  ،به ثورت روزانه توسط مراقب سالمت و
به صورت تلفنی تحت مراقبت قرار می گیرد و در

صورت برگشــت عالیم تب  ،تنگی نفس  ،کاهش
سطح هوشــیاری و یا تشدید سرفه مجددا جهت
ویزیت به بیمارستان ارجاع می شود.
 ایزوالسیون در منزل
 .1بیمار در یک اتاق تنها دارای تهویه مناسب قرار
داده شــود (در و پنجره های اتاق قابل باز شــدن
باشد).
 .2جابجایی و حرکت بیمار محدود شــود و حتی
االمکان فضاهای مشــترک (آشــپزخانه ،حمام،
توالت و )...دارای تهویه مناســب بوده و پنجره ها

COVID 19

جهت گردش هوا باز شوند.

 .3حتی المقدور ســایر افراد خانواده در یک اتاق
مجزا باشند .در صورتی که این شرایط امکان پذیر
نباشد ،بیمار بایستی حداقل یک متر از فرد بیمار
فاصله داشته باشد.

.4تعداد مراقبین از بیمار به حداقل رســانده شود
(حتی االمکان یک نفر که دارای وضعیت سالمت
مطلــوب بوده و دارای ضعف سیســتم ایمنی و یا
بیماری زمینه ای نباشد از بیمار مراقبت کند).
.5بیمار مالقات ممنوع باشد.

 .6بعد از هر بار تماس با بیمار و مکان نگهداری وی،
مراقب و یا افراد خانواده ،شستشو و بهداشت دست
انجامدهند.
.7دست ها قبل و بعد از آماده کردن و خوردن غذا
و یا هر زمانی که فرد احساس کند که دست های
وی آلوده اســت باید شسته شــود .در صورتی که
آلودگی دست مشهود نباشد ،می توان از هندراب
(ضدعفونی کننده بر پایه الکل) استفاده کند.

 .8جهت جلوگیری از انتشــار ترشحات تنفسی،

از ماسک طبی استفاده شــود و به صورت جدی
بهداشت تنفســی رعایت شــود .به عنوان مثال
در زمان سرفه یا عطســه ،بینی و دهان خود را با
دســتمال کاغذی بپوشانند و دســتمال پس از
استفاده دور انداخته شود .

 .9ارائه دهندگان مراقبت نیز بایســتی از ماسک
طبی استفاده کنند؛ به طوری که دهان و بینی به
صورت کامل پوشانده شــود و در طول استفاده از
ماسک به آن دست نزنند .

 .10اســتفاده از ملحفه های شــخصی و ظروف
اختصاصی که بتوان پس از استفاده از آن ها ،قابل
شست و شــو با آب و صابون باشند ،بالمانع است.
بهتر است لباس ،ملحفه ،حوله های حمام و دست
روزانه و به طور مرتب با صابون رختشــویی و یا در
ماشین لباسشویی با آب  60تا  90درجه شسته و
کامال خشک شوند.
 .11ســطوحی که بیمار با آن ها در تماس اســت
(میز ،تخت ،مبلمان اتاق و )...بایستی روزانه تمیز و
ضدعفونی شود .برای ضد عفونی کردن این وسایل
می توان از شوینده های خانگی یا دترژنت ،شسته

و سپس آبکشی شود .سطوح توالت و حمام مورد
استفاده بیمار حداقل یک بار در روز شسته و ضد
عفونی شود (با هیپوکلیت سدیم نیم درصد معادل
 pm 5000یا به نسبت یک دهم در آب حل شود).
.12در زمــان تمیز نمودن محیــط زندگی بیمار
بایستی از دســتکش ها و لباس های محافظ و یا
پیش بند به منظور جلوگیری از رسیدن ترشحات
به بدن استفاده شــوند و تا زمانی که سطح آن ها
تمیز است می توان از آن ها استفاده کرد .می توان
از دســتکش یک بار مصرف و یا دستکش خانگی
استفاده کرد .دستکش های خانگی بایستی با آب
و صابون و یا دترژنت شسته شود .دستکش یک بار
مصرف بایســتی پس از استفاده دور انداخته شود
(قبل از درآوردن دســتکش و بعد از استفاده باید
دست شسته شود).
 .13زباله هــای مرتبط با بیمار زبالــه عفونی در
نظر گرفته شده و در ســطل درب دار نگهداری و
به عنوان زباله عفونی دفع شــود .از انواع مواجهه با
لوازم آلوده که در ارتباط مستقیم با بیمار هستند
اجتنابشود.

ضمیمه: 1تامینوسائلحفاظتفردیمبتنیبرمکانهایارائهدهندهخدمت
الف  .مطب های خصوصی
 .1ماسک جراحی برای بیمار عالمت دار
 .2ماسک جراحی برای پزشک (در صورت امکان
عینک و شیلد برای پزشک)
 .3کیسه های نایلونی برای دفع ماسک بیماران
 .4سطل زباله درب دار با برچسب زباله عفونی برای
دفع بهداشتی اقالم فوق
 .5مایع ضد عفونی کننده با پایه الکلی مخصوص
دست و سطوح
سطوحمطابقدستورالعملمربوطه
ضدعفونیشود.

ب  .مراکــز جامع ســامت منتخب ( 16یا
 24ساعته) و کلنیک ویژه و داروخانه های
منتخب که تحویل داروی ســرپایی در آنها
انجام می شود.

 .1ماسک جراحی برای بیمار عالمت دار
 .2ماســک جراحی -شــیلد – عینک و گان برای
پزشک و فرد تحویل دهنده دارو
 .3ماســک  N95برای پزشک تنها برای زمانی که
پزشک ناگزیر از معایناتی باشد که می تواند منجر
به تولید آئروسل شود.
 .4کیسه های نایلونی برای دفع ماسک بیماران
 .5سطل زباله درب دار با برچسب زباله عفونی برای
دفع بهداشتی اقالم فوق
 .6مایع ضد عفونی کننده با پایه الکلی مخصوص
دست و سطوح
 .7صابون مایع به مقدار کافی در دسترس پرسنل و
بیماران قرار گیرد.
الزم است حداقل روزی یکبار کلیه سطوح و
فضای مرکز مطابق دستورالعمل گند زدایی
ضدعفونیشود.

ج  .پرسنل واحدهای تریاژ بخش های
بستری
 .1ماسک جراحی برای بیمار عالمت دار
 .2ماسک جراحی -شیلد  -عینک و گان برای
پزشک و ارائه دهندگان خدمت
 .3ماسک  N95برای پزشک تنها برای زمانی
که پرســنل ناگزیر از اقداماتی باشد که می
تواند منجر به تولید آئروسل شود.
 .4کیســه های نایلونی برای دفع ماســک
بیماران
 .5سطل زباله درب دار با برچسب زباله عفونی
برای دفع بهداشتی اقالم فوق
 .6مایــع ضد عفونــی کننده با پایــه الکلی
مخصوص دست و سطوح
الزم است حداقل روزی سه بار کلیه سطوح
و فضای بیمارستان مطابق دستورالعمل گند
زدایی ضدعفونی شود.
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مروری بر داروها و گايدالين ها

ضمیمه : 2راهنمای تریاژ مادر باردار و بیماریCOVID- 19

درمان دارویی مادر مبتال به کرونا ویروس

 درمان دو دارویی

 Oseltamivir 75 mg Bidتا حداقل  5روز

Hydroxy chloroquine sulfate 200mg
 :Biddحداقل  5روز یــا �Chloroquine phos
 phate 150mg Bidتا حداقل  5روز

 درمان سه دارویی
Oseltamivir 75 mg Bidتا حداقل  5روز

Hydroxy chloroquine sulfate 200mg
Bidیــا Chloroquine phosphate 150mg
Bidتا حداقل  5روز

هر  12ساعت  2قرص  ) Kaletra 200/50ترکیب
 ( Lopinavir/ritonavirتا حداقل  5روز

 انجام ســی تی اســکن ریه در مــورد بیماران
بســتری  ،موردی بوده و با صالحدید تیم معالج و
با هماهنگی کامل با بخــش رادیولوژی انجام می
شود .
 نمونه برداری برای بررســی عفونت ویرال در
مورد بیماران بستری انجام می شود .
 در مواردی که الزم اســت بیمار اعزام شــود ،
هماهنگی قبلی بــا  MCMCو اعزام با آمبوالنس

 115و اطالع به بیمارستان مقصد  30دقیقه زودتر
و  10دقیقه قبل از رســیدن آمبوالنس به مقصد
الزامی است .
 تصمیم گیری برای انتخاب نوع درمان در زمان
بستری ،ترخیص و ســرپایی به عهده متخصص
زنان/پریناتولوژیستوعفونیاست.

 تصمیــم گیری در مورد زمــان و نحوه ختم
بارداری طبق نظر تیم پزشکان معالج (متخصص
عفونی ،زنان/پریناتولوژیســت ،اطفال/نوزادان
بیهوشــی و در صــورت امــکان )intensivist
خواهد بود.

تهیه شده  :کمیته ی کشوری سالمت مادران– کرونا  /دفتر سالمت جمعیت  ،خانواده و مدارس– معاونت بهداشت
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی  /بررسی و تایید کمیته علمی ستاد کرونا در تاریخ  12اسفند 1398
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معمای بالينی
گردآوری و ترجمه:

دکتر علی نادری  /پزشک عمومی

پسریيازدهسالهبااستفراغوکاهشوزن
The new england journal o f medicine. Case Records of the Massachusetts General
Hospital. Case 1-2020: An 11-Year-Old Boy with Vomiting and Weight Loss.
N Engl J Med 2020;382:180-9. 2020 Massachusetts Medical Society.

شرححال بیمار

یک ماه قبل از مراجعه به اورژانس ،پزشک متخصص مراقبتهای اولیه بیمار را به دلیل تهوع ،استفراغ ،کاهش اشتها و کاهش وزن معاینه کرد .بیمار و والدینش گزارش
دادند این عالئم تقریب ًا سه ماه زودتر شروع شده و در طی سه هفته گذشته بدتر شده است .تهوع و استفراغ در اوایل صبح اتفاق میافتاد ،در ادامۀ روز کاهش مییافت
و با استرس تشدید میشد؛ همچنین بیمار از خستگی و احساس سوزش و بازگشت غذای متناوب در گلو شکایت میکرد .او از پنج روز قبل درمان با النزوپرازول
( )Lansoprazoleرا شروع کرده بود ،ولی عالئم کاهش پیدا نمیکرد .در معاینه ،وزن  36/4کیلوگرم (صدک  )37و قد  148/6سانتیمتر (صدک  )58بود .در مراجعه
به کلینیک مراقبتهای اولیۀ یازده ماه قبل ،وزن  40/5کیلوگرم (صدک  )78و قد  143/5سانتیمتر (صدک  )62بود .شکم نرم با صداهای روده معمولی و بدون تندرنس
یا توده بود .سایر معاینات طبیعی بود .نتایج آزمایشگاه در جدول  1نشان داده شده است .امپرازول ( )Omeprazoleتجویز شده است و بیمار در این بیمارستان به
متخصص گوارش و روانشناس کودکان ارجاع شده است.

با مراجعه به کلینیک گوارش کودکان بیمارستان
(ســه هفته قبل از مراجعه به اورژانــس) ،بیمار
گــزارش داد پس از شــروع درمان بــا امپرازول
( ،)Omeprazoleتهوع و استفراغ اندکی کاهش
یافته است و سپس عالئم بدتر شده است .استفراغ
غیرخونین و غیرصفراوی بود .اور روزی  2یا  3نوبت
اجابت مزاج غیرخونی و طبیعی داشت.
بیمار دوقلــو بود و در هفته سیوششــم بارداری
بهوســیله ســزارین به دنیا آمد .در دوران نوزادی
مبتال به بیماری ریفالکس معده به مری ()GERD
بود که بــا رانیتیدیــن ( ،)Ranitidineامپرازول
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( )Omeprazoleو النســوپرازول (�Lansopra
 )zoleدرمان شــده بود .وی به دلیل برونشیولیت
( )Bronchiolitisدر پانزدهماهگی در بیمارستان
محلی بستری شــده بود و پسازآن اپیزودهایی از
خسخس سینه را تجربه کرده بود.
هنگامیکه پنج سال داشت ،دچار کاهش اشتها،
کاهش وزن و اپیزودهای استفراغ به دنبال گلودرد
شــد و متخصص گوارش کودکان در بیمارستان
دیگری او را معاینــه کرد .در آن زمان ،بررســی
دســتگاه گوارش فوقانی پس از تجویز کنتراست
باریم انجام شــد و طبیعی بود .آزمایش برای IgA

و ترانس گلوتامیناز بافتــی  IgAو  IgGمنفی بود.
النســوپرازول ( )Lansoprazoleو رژیــم ضــد
رفالکسپذیر تجویز شد و عالئم در طی یک دوره
تقریباً دوماهه برطرف شــد؛ پسازآن مهارکنندۀ
پمپ پروتون قطع شد.
هنگامیکه بیمار شــش سال داشــت ،به دلیل
فشارخون باال در بیمارســتانی دیگر به نفرولوژی
کودکان ارجاع شد .سونوگرافی کلیه طبیعی بود
و نتایج حاصل از نظارت ســرپایی بر فشــارخون
پیشنهاددهندۀ اثر «کت ســفید» (white coat
 )effectبود؛ بهعنوانمثال فشارخون باال فقط در

The new england journal o f medicine. Case Records of the Massachusetts General Hospital.

 نتایج آزمایشگاهی-1جدول

،ﻣﺮﮐﺰ آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ
ﻧﻪ روز ﻗﺒﻞ از
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ

،در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﮔﻮارش
ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ

در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از،اوﻟﯿﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ
15.7

10,050
52.9
37.9
5,410,000
81.1
29.0
35.8
11.6
434,000
128
4.3
88
19
21
10.6
4.9
2.1
29
0.86
94

12
138
5.1
95
21
22
10.5
4.7
1.9
22
0.68
98

7.87

2.2
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132
4.7
91
20
21
10.5
30
0.70
88
8.2
5.1
29
34
247
0.4
<0.2
35
132
57
68
127
387
393
33

ﺑﺎزه ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

1.5–15.5
4500–
13,500
40–59
33–48
4,000,000–
5,200,000
77.0–95.0
25.0–33.0
31.0–37.0
11.5–14.5
150,000–
450,000
0–13
135–145
3.4–5.0
98–108
23–32
3–17
8.5–10.5

Hemoglobin (g/dl)

1.7–2.4
5–20
0.60–1.50
70–110
6.0–8.3
3.3–5.0
10–55
10–40
15–350
0.0–1.0
0–0.4
0.40–5.00
40–150
<200
35–100
50–129
45–160
230–404
20–300
14–50
<8.0

White-cell count (per μl)
Neutrophils (%)
Lymphocytes (%)
Red-cell count (per μl)
MCV (fl)
MCH (pg)
MCHC (g/dl)
RDW (%)
Platelet count (per μl)
ESA (mm/hr)
Sodium (mmol/liter)
Potassium (mmol/liter)
Chloride (mmol/liter)
Carbon dioxide (mmol/liter)
Anion gap (mmol/liter)
Calcium (mg/dl)
Phosphorus (mg/dl)
Magnesium (mg/dl)
Urea nitrogen (mg/dl)
Creatinine (mg/dl)
Glucose (mg/dl)
Total protein (g/dl)
Albumin (g/dl)
ALT (U/liter)
AST (U/liter)
ALP (U/liter)
Total Bilirubin (mg/dl)
Direct Bilirubin (mg/dl)
Thyrotropin (μIU/ml)
Triglycerides (mg/dl)
Cholesterol (mg/dl)
HDL (mg/dl)
LDL (mg/dl)
Iron (μg/dl)
TIBC (μg/dl)
Ferritin (μg/liter)
Transferrin saturation (%)
CRP (mg/liter)

معمای بالينی

شرایط درمانگاهی؛ همچنین بیمار آلرژی فصلی،
کوری رنگ قرمز-سبز و ســابقۀ تأخیر در گفتار
و بیضههای جمــع شــده ()retractile testes
داشت.
در مراجعه به درمانــگاه مراقبتهای اولیه وقتی
نهساله بود ،شــاخص توده بدنی وی در محدودۀ
اضافهوزن قرار داشت .یک سال قبل از ارائۀ فعلی،
شکستگی ســالتر-هریس ( )Salter-Harrisنوع
دو در انگشت پنجم سمت چپ داشت.
بیمــار امپــرازول را دریافــت کرده بــود و هیچ
حساسیتی به داروها نداشت .واکسیناسیون کامل
بود .او به همراه والدیــن و خواهر دوقلوی خود در
حومه شهر نیوانگلند زندگی میکردند .در مدرسه
کارکرد تحصیلی خوبی داشت و در ورزش شرکت
میکــرد .اخیرا ً بــرای امتحــان ورودی مدارس
خصوصی بهشــدت آماده میشد .پدرش مبتال به
دیابت نوع یک و فشارخون باال بود و داییاش دچار
کمکاری تیروئید بود.

علل تهوع و استفراغ راجعه در کودکان

نتایج معاینات شــکم و عمومی بدن ،مشابه نتایج
بهدستآمده در کلینیک مراقبتهای اولیه بود و
معاینۀ رکتال طبیعی بــود .دوز امپرازول افزایش
یافت و به بیمار توصیه شــده کــه در دفترچهای
رژیم غذایی و عالئــم را ثبت کرده و روند درمان را
با روانشــناس پیگیری کند .نتایج آزمایشگاه در
جدول  1نشان داده شده است.
هشــت روز پس از مراجعه به کلینیک دســتگاه
گوارش کودکان بیمارستان (ســیزده روز قبل از
کردن
مراجعه به اورژانس) ،پدر بیمار برای گزارش
ِ
وخیمتر شدن اســتفراغ ،کاهش وزن و خستگی،
با کلینیک تماس گرفت .به نظر میرســید بیمار

یازده روز پس از آندوســکوپی ،هنگامیکه بیمار
صبح زود برای اســتفاده از حمــام از رختخواب
برخاســت ،دچار ســینکوپ شــد .والدین وی با
متخصص گــوارش تماس گرفتنــد .متخصص
توصیه کرد ارزیابی در بخش اورژانس بیمارستان
انجام شود.
بهمحض ورود بــه اورژانس ،بیمــار گزارش داد
حالت تهوع و اســتفراغ کاهش نیافته اســت و
خستگی او بهتدریج وخیمتر شده است و احساس
ضعف میکند .او اخیرا ً از تعطیالت ســاحلی در
جنوب شرقی ایاالتمتحده بازگشته بود ،جایی
که از ضد آفتاب و چتر بــرای محافظت از آفتاب
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گاهی به سنگینی نفس میکشد و هنگام راه رفتن
سرگیجه میگیرد .اوندانسسترون( (�Ondanse
 )tronاز طریق تلفن تجویز شد و قرار آندوسکوپی
فوقانی برای روز بعد تعیین شد.
روز بعد بر روی بیمار آندوســکوپی فوقانی انجام
شد .مری ،معده و روده کوچک مشاهده شد .مری
طبیعی به نظر میرسد .بدنه معده نیز طبیعی به
نظر میرسید .بااینحال آنتروم معده اریتماتوئید
بود که نشاندهندۀ وجود التهاب بود .قسمت دوم
دئودنوم ،تورفتگیهای متوسط و منتشر چینهای
دایــرهای (دریچههای کرکرینــگ) (valves of
 )Kerchringرا نشــان میداد که بهعنوان مخاط
پیچخــوردۀ متوســط توصیف شــد .نمونههای
بیوپسی مری دیستال ،آنتروم معده و دئودنوم برای
بافتشناسی جمعآوری شد .سایر نتایج آزمون در
جدول  1نشان داده شده است.

استفاده کرده بود.
در معاینه بیمار هوشــیار ،اورینته و الغر بود .دما
 36/8درجه ســانتیگراد ،نبــض  87ضربان در
دقیقه ،فشارخون  108/55میلیمتر جیوه ،میزان
تنفس بیســت تنفس در دقیقه و اشباع اکسیژن
100درصد در هنگام تنفس هــوای محیط بود.
وزن وی  33/7کیلوگــرم (صدک  )20بود .مخاط
دهان خشک بود .در معاینه شکم ،تندرنس خفیف
ربع فوقانی چپ مشــاهده شــد .پوســت بهطور
ن در
چشمگیری برنزه شــده بود که مهمترین آ 
نواحی در معرض نور ،ازجمله صورت بود .باقیماندۀ
معاینات بدنی طبیعی بود .نوار قلب ریتم سینوسی
طبیعی را نشان داد.

تشخیصافتراقی

این پسر یازدهساله با حالت تهوع و استفراغ مکرر
مراجعه کرده است با عالئمی که در بین کودکان
در سن مشابه ،شــایع است .استفراغ شامل اخراج
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جدول  .2عالئم و نشانههای نارسایی آدرنال

ﻋﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ي ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آدرﻧﺎل

•

ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﯾﻊ:

ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻃﻮلﮐﺸﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺰﻣﻦ
ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﯽ
ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ

ﮐﺎﻫﺶ وزن

درد ﺷﮑﻢ
•

ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮ:

ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع
اﺳﺘﻔﺮاغ
اﺳﻬﺎل

وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر
ﺑﻠﻪ
ﺑﻠﻪ
ﺑﻠﻪ
ﺑﻠﻪ
ﺑﻠﻪ
ﺑﻠﻪ
ﺑﻠﻪ
ﺧﯿﺮ

اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﯿﺠﯽ ﯾﺎ

ﺑﻠﻪ

ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮي و اﻓﺴﺮدﮔﯽ

ﺑﻠﻪ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

ﻏﺶ ﮐﺮدن ﻣﯽﺷﻮد.

اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮاي ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺮﻧﻤﮏ

ﺳﺮدرد
ﺗﻌﺮﯾﻖ

ﻫﺎﯾﭙﺮﭘﯿﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﺗﯿﺮه ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ
•

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ:

ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آﻟﺪوﺳﺘﺮون

ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻮرﺗﯿﺰول

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺗﺮوﭘﯿﻦ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺪﯾﻢ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ

ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﮐﺰ

ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﺑﻠﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد.
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﺑﻠﻪ
ﺑﻠﻪ
ﺑﻠﻪ
ﺧﯿﺮ
ﺧﯿﺮ
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معمای بالينی

اجباری محتویات معده اســت و فرآیندی بسیار
هماهنگ و بازتابی است که بهوسیله مرکز استفراغ
سیســتم عصبی مرکزی کنترل میشــود .نقش
تکاملی اســتفراغ پاک کردن سریع سموم خورده
شــده اســت و معموالً به دنبال حالــت تهوع رخ
میدهد؛ پیامی هشــداردهنده که مانع از مصرف
بیشتر مواد غذایی میشــود .استفراغ تظاهری از
بســیاری از اختالالت داخل و خارج رودهای ،هم
بهصــورت حاد و هم مزمن ،ازجمله فشــار داخل
جمجمه بــاال ،بیماریهای متابولیــک ،التهاب و
ناهنجاریهای دســتگاه گــوارش (آناتومیکی و
مخاطی) است؛ بنابراین تشخیص افتراقی شامل
علل متعدد احتمالی تهوع و استفراغ مکرر است که
آنها را میتوان به علل عملکردی (،)functional
آناتومیکی ( )anatomicalو ارگانیک ()organic
طبقهبندیکرد.
 علل عملکردی ()Functional
بیشتر علل استفراغ در دوران کودکی ،عملکردی
است؛ درنتیجه محوری روده-مغزی بسیار تعاملی
ایجاد میشود .در این بیمار خصوصیات استفراغ
بینش مهمی در تشخیص افتراقی فراهم میکند؛
همچنین ســابقه  GERDوی کمککننده است.
نکتــه درخور توجه این اســت کــه طبق معاینۀ
جســمی ،نشــانهای از تب و عالئمــی از بثورات
پوســتی ،زردی ،کاهش ترگور پوستی یا پتشی
ندارد و معاینۀ شکمی نسبتاً خوشخیم است .در
مقابل ،اپیزود اخیر سنکوپ وقتیکه از خواب بلند
شــد و اســتفراغ مداوم با کاهش وزن نسبتاً زیاد،
نگرانکنندهاست.
با توجه بــه این مالحظات ،همــه علل کارکردی
را میتوان بهصورت منطقی رد کرد .شــرححال
بیمار با اختالالت خوردن (،)eating disorders
بازگشــت و بلع مجدد غــذا ( )ruminationیا
سـ�ندرم مونچـ�وزن(  (�Munchausen’s syn
 )dromeسازگار نیســت .درد عملکردی شکم،
ســندرم روده تحریکپذیر ،استفراغ عملکردی و
سوءهاضمه عملکردی بندرت با کاهش وزن همراه
اســت .خصوصیات اپیزودهای اســتفراغ بیمار با
گاستروپارزی ( )gastroparesisسازگار نیست،
شرایطی که اســتفراغ در طول روز بهجای کاهش
یافتن ،بدتر میشود .سندرم استفراغ دورهای( (�cy
 ،)clic vomiting syndromeاختالل اپیزودیک
نســبتاً ناشــناخته و احتماالً کمتر تشــخیص
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دادهشدهای اســت که با میگرن همراه است .این
بیماری عمدتاً در دوران کودکــی رخ میدهد ،با
حمالتی که برای افراد جداگانه کلیشهای میشود
و دورهای و پیشبینیپذیر اســت که در این بیمار
ذکر نشده است.
 علل آناتومیکی ()Anatomical
عالئـ�م معمول فتـ�ق گیرکـ�رده( (�strangulat
 )ed herniaشــامل حالت تهوع ،استفراغ ،تب،

درد ناگهانی اســت که به ســرعت به درد شدید
و ناتوانکننــده و ناتوانایی در دفــع مدفوع یا گاز
میرسد .به اســتثنای حالت تهوع و استفراغ ،این
عالئم را این بیمار گزارش نداده اســت .به همین
ترتیب ،عالئمی از اســتفراغ صفراوی ،تورم شکم،
تغییر در عادات رودهای ،مث ً
ال اسهال یا یبوست ،یا
مدفوع خونی (عالئمی که معموالً با ســوءتغذیه و
ولولوس روده همراه است) نشان نداده است.
ویژگیهای بارز درهمرفتگـ�ی روده( (�intussus
 )ceptionشامل تب ،بیحالی ،استفراغ صفراوی،
اســهال ،تعریق و تورم شکم اســت؛ عالئمی که
بیمار گزارش نداده است .ســرانجام ،انسدادهای
آناتومیکی دســتگاه گوارش مانند سندرم شریان
مزانتریــک فوقانــی (superior mesenteric
 )syndromeeو کیســت کاذب پانکراس (�pan
 ،)creatic pseudocystنه با شــرححال بیمار
(بهعنوانمثال نبودن سابقه ضربه به شکم ،جراحی
نخاع برای اصالح اسکولیوز یا کاهش وزن ناگهانی)
و نه عالئم وی (مث ً
ال عدم نفخ ،سیری زودرس ،باد
معده و عالئم انسداد روده کوچک) سازگار نیستند.
 علل ارگانیک ()Organic
با توجه به اینکه بعید اســت تهوع و استفراغ این
بیمار با علتی کاربردی یا آناتومیکی توضیح داده
شود ،تشخیص افتراقی را میتوان به علل ارگانیک
محدود کرد .شرححال و نتایج آزمایشگاهی بیمار با
برخیازعللارگانیکاحتمالی،ازجملهکتواسیدوز
دیابتی ،مصرف الکل ،استفاده از داروهای غیرمجاز،
دالیل عصبی ،مســمومیت غذایــی ،عفونتها یا
بیماریهای دســتگاه ادراری-تناســلی سازگار
نیســت؛ بنابراین با توجــه به عالئم ایــن بیمار،
بــا بیماریهای دســتگاه گــوارش و اختالالت
متابولیکیروبروهستیم.
از میان بیماریهای دســتگاه گوارش که با تهوع
و اســتفراغ مکرر مشــخص میشــوند ،GERD

دئودنیت پپتیک ( ،)peptic duodenitisبیماری
سلیاک ،ازوفاژیت ائوزینوفیلیک (eosinophilic
 ،)esophagitisگاستریت هلیکوباکتر پیلوری،
دیســکینزی صفراوی ( )biliary dyskinesiaو
کوله لیتیازیــس ( )cholelithiasisباید در نظر

گرفته شود .به نظر میرسد این واقعیت که عالئم
بیماربادرمانبامهارکنندههایپمپپروتونبهبود
نیافته است GERD ،و دئودنیت پپتیک و احتماالً
گاستریت  H.pyloriرا رد میکند .عالوه بر این ،با
توجه به تظاهرات بالینی ،احتمال کوله لیتیازیس
و دیسکینزی صفراوی بعید است .درنهایت نتایج
آزمایشگاهی با تشخیص ازوفاژیت ائوزینوفیلیک
سازگار نیســت و این موضوع را میتوان بر اساس
بررسی بافتشناسی مخاط مری که نشاندهندۀ
افزایش تعداد ائوزینوفیلها در المینا پروپریا است،
رد کرد؛ بنابراین بیماری سلیاک محتملترین علت
عالئم بیماری است؛ زیرا تهوع ،استفراغ ،خستگی
مزمن و کاهش وزن ،همگی عالئم بالینی احتمالی
اینبیماریهستند.

بیماری سلیاک ()Celiac Disease

بیماری سلیاک نوعی آنتروپاتی خودایمن است که
در اثر مصرف دانههای حاوی گلوتن (بهعنوانمثال
گندم ،گندم ســیاه و جو) در افرادی که مســتعد
ژنتیکــی ابتــا به ایــن بیماری هســتند ایجاد
میشود .بیماری سلیاک با تداوم وجود گالیادین
( ،)gliadinماده سمی گلوتن ،ادامه دارد .از دیگر
خصوصیات این بیماری میتوان به پاسخ آنتیبادی
بسیار اختصاصی در برابر ترانس گلوتامیناز بافتی و
ارتباط قوی با هاپلوتیپهای اصلی پیچیدۀ بافتی،
بهویژه HLA DQ2و  DQ8اشــاره کرد .تشخیص
این بیماری بر اساس تستهای غربالگری حضور
آنتیبــادی ترانــس گلوتامیناز بافتــی به همراه
ویژگیهای بالینی تیپیک در بیماران عالمتدار
اســت .تأیید تشــخیص از طریق آندوســکوپی
فوقانی و بیوپســی دوازدهه حاصل میشــود که
شــواهدی از آنتروپاتی سلیاک کالسیک را نشان
میدهد و شــامل افزایش تعداد لنفوســیتهای
اپیتلیال ،تغییرات ویلوس ( )villous bluntingو
هیپرپالزی کریپت ( )crypt hyperplasiaاست.
تستهای آزمایشگاهی درخواستشدۀ متخصص
گوارش کودکان که بهاحتمالزیاد شامل آزمایش
آنتیبادیهای ترانس گلوتامیناز بافتی و بررسی
بافتشناســی نمونههای بیوپسی است ،در تأیید
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تشخیص بیماری سلیاک در مورد این بیمار مؤثر
خواهد بود.
سابقۀ شکستگی ســالتر-هاریس نوع دو انگشت
پنجم دســت چپ (شواهد غیرمســتقیم پوکی
اســتخوان که عارضۀ احتمالی بیماری ســلیاک
اســت) به همراه تاریخچۀ خانوادگی بیماریهای
خودایمنــی (دیابت نوع یک در پــدر و کمکاری
تیروئید در دایی که هر دو اغلب با بیماری سلیاک
همراه هستند) از این تشخیص احتمالی پشتیبانی
میکند .عالوه بر این ،یافتههای آندوســکوپی از
مخاط پیچخوردۀ متوســط و پراکنده (diffuse,
) moderately scalloped mucosaکــه در
دئودنوم مشاهده شــده است ،بسیار مطرحکنندۀ
انتروپاتی سلیاک است ،اما تشخیصی نیست.
بیماری ســلیاک تشــخیصی احتمالی در مورد
این بیمار اســت؛ اما دو ویژگی در این بیمار وجود
دارد که نیاز به توضیح دارد .اول اینکه وقتی بیمار
پنجساله بوده اســت ،آزمایش غربالگری بیماری
ســلیاک منفی شده اســت .باوجوداین برخالف
شواهد منسوخشده ،از دست دادن تحمل به گلوتن
در بین افرادی که ازنظــر ژنتیکی در معرض ابتال
به سلیاک هستند ،همیشه در زمان اولین مواجهه
رخ نمیدهد .در عوض ممکن است بعدها درنتیجۀ
عوامل محیطی اضافی ،ازجمله تغییر در ترکیب و
عملکرد میکروبیوم روده ،رخ دهد .دوم اینکه باید
بتوانیم بدتر شدن بیمار را بعد از انجام آندوسکوپی
توجیهکنیم،بهخصوصخستگی،تنفسسنگینو
سرگیجه هنگام راه رفتن .حتی نگرانکنندهتر این

ی بیمار
است که یازده روز پس از آندوسکوپی ،وقت 
اوایل صبح از رختخواب برای استفاده از حمام بلند
شده ،سنکوپ اتفاق افتاده است .این سیر بالینی
این احتمال را مطرح میکند که عالوه بر بیماری
سلیاک ،علتی متابولیکی نیز جزئی از تصویر بالینی
عالئم وی باشد .بر اساس شرححال وی ،یافتههای
بالینی و نتایج آزمایش آزمایشگاهی ،کتواسیدوز
دیابتی ،اســیدوز توبوالر کلیوی ،هایپرکلسمی و
سایر علل نادر اسیدوز یا آلکالوز را میتوان بهطور
منطقی رد کرد .این موضوع ،تشــخیص نارسایی
آدرنال را بهعنوان اختالل متابولیکیای که میتواند
در عالئم و بدتر شدن بیمار نقش داشته باشد ،باقی
میگذارد.
نارسایی آدرنال ()Adrenal Insufficiency

نارسایی آدرنال نوعی اختالل نادر است که میتواند
بیماریای اولیه یا ثانویه باشــد .بیماری آدیسون
( ،)Addison’s diseaseاصطالح شایع نارسایی
اولیه آدرنــال ،هنگامی اتفاق میافتد که غدههای
آدرنال آســیب دیده و قادر بــه تولید مقدار کافی
از هورمــون کورتیزول نباشــند .هورمون آدرنال
آلدوسترون نیز ممکن اســت دچار کمبود شود.

بیماری آدیســون در کشــورهای صنعتی از هر
یکمیلیون نفر 110 ،تا  144نفر را تحت تأثیر قرار
میدهد .نارسایی ثانویه آدرنال هنگامی رخ میدهد
که غده هیپوفیز نتواند مقدار کافی کورتیکوتروپین
( )corticotropinتولید کند ،هورمونی که باعث
تحریک غدد فــوق کلیوی در تولیــد کورتیزول
میشود و بسیار شایعتر از بیماری آدیسون است.
این بیمار چندین عالمت و نشــانۀ شایع نارسایی
آدرنال را داشــته اســت (جدول  .)2درخورتوجه
اســت که برخی از ویژگیهای اصلــی یا گزارش
نشده اســت (بهعنوانمثال ولع مصرف غذاهای
شور) یا تشخیص داده نشده است (بهعنوانمثال
هیپوگلیسمی و افزایش پتاسیم خون).
جنبهای جذاب که در این بیمار به آن توجه میشود
مربوط به هایپرپیگمانتاسیون زیاد یا تیرگی پوست
است که میتواند نشانهای از نارسایی آدرنال باشد.
پوست این بیمار بهخصوص در مناطق در معرض
نور ،ازجمله صورت ،برنزه گزارش شده است .این
ویژگی را میتوان با این واقعیــت توضیح داد که
بهتازگی از تعطیالت ســاحل بازگشته است؛ اما
او از ضد آفتاب و چتر برای محافظت از خورشــید
استفاده کرده است.

بر اساس تمام مالحظات فوق و عالئم و نشانههای سازگار و غیرسازگار
شناختهشده ،محتملترین تشخیص در مورد این بیمار ،ترکیب بیماری سلیاک
و نارسایی آدرنال است.
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دکتر دانیال زمانفر
فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکترخسرو فوالدی نشتا
متخصص کودکان و نوزادان  /بهداشت و تغذیه

دکتر ذبیح اله جهانبخش
متخصص بیماری های کودکان و نوزادان

دکترغالمرضاسلیمانی
متخصص بیماری های کودکان  /فوق تخصص عفونی کودکان
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دکترمجید وارث وزریان
بورد فوق تخصصی غدد و متابولیسم کودکان و نوجوانان

دکترهوشنگکاوش
متخصص کودکان و نوزادان

دکترعظیمرضامند
متخصص کودکان و نوزادان

دکترزهره علومی یزدی
متخصص کودکان و نوزادان
فوق تخصص خون -انکولوژی

دکتررویا غدیری  /متخصص کودکان و نوزادان
بورد تخصصی آسم و آلرژی رشد و نمو و تغذیه
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دکترمصطفیصدیقی
متخصص کودکان و نوزادان
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

دکترسید علی اشرف سیادتی
متخصص کودکان و نوزادان
رشد ،تغذیه ،واکسیناسیون

دکتر فرامرز کرامتی
متخصص بیماری های کودکان و نوزادان

دکترمعصومهبلیال
متخصصکودکان
فوق تخصص نوزادان

دکترعلیعابدینی
متخصص بیماری های داخلی (قلب ،گوارش ،ریه)
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دکترسید محمد رضا مرتضوی زاده
فوق تخصص مدیکال انکولوژی و هماتولوژی

دکترشهرام عبدلی اسکوئی
فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان

دکترمژگان زحمتکشان  /متخصص کودکان
فوق تخصص گوارش ،پیوند کبد ،اندوسکوپی

دکترمریمجوانمرد
متخصص کودکان و نوزادان

ماهنامه بهداشت /بهمن ماه 1398
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شرکت محترم ویتابیوتیکس
با سالم و احترام
سال نو بر شما و هماکران
محترمتان مبارکباد

سال نو مبارک
تقدیم به هماکران گرامی
متخصصین اطفال و فوق
تخصص غدد

تبریک عید به مناسبت
سال جدید و هماکری
جدید

دکترسید ابراهیم منصوری نژاد
فوق تخصص بیماری های مغز
و اعصاب کودکان و نوجوانان

دکترمحمودقاسمی
فوق تخصص غدد و بیماریهای
متابولیک ارثی دارای بورد فوق تخصصی

دکترحبیب اله مصطفی لو
فوق تخصص قلب

مسئوالن محترم شرکت
 vitabioticبا تقدیم
تبریک سال نو و آرزوی
سالی پربار
دکتراردشیر اسدی

متخصص بیماری های کودکان و نوزادان
رشدو غدد ،آسم و آلرژی ،اعصاب و روان

در طلوع سرو امید و تفاهم
لبخند اکئنات ،ایمان
بیاوریم به انحطاط فصل
سرد ،در بدایت سرود
شکوفهی سیب که نسیم
بهاری را نوید می دهد.
نوروز مبارک
دکترعلیرضاجاویدی

متخصص کودکان و نوزادان
متخصص تغذیه اطفال
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حافظ گشودهام و چه زیباست فال تو
حتما قشنگ می شود امسال حال تو
باآن زبان فاخر و ایرانی اصیل
فرخنده باد روز و شب و ماه و سال تو
تبریک سال نو به همراه موفقیت به گروه دارویی ویتابیوتیکس
دکترجشید اسماعیل زاده

جراح ومتخصص گوش و حلق و بینی و حنجره

شرکت محترم ویتابیوتیکس
با سالم و احترام و عرض ارادت صمیمانه آغلز سال نو را
خدمت شما عزیزان لبریک گفته برایتان دلی شلد ،جانی
سالم و لبی خندان در همه ایام آرزو دارم.
دکترمحمد صادق صبا

متخصصکودکان

سال نو را به شرکت ویتابیوتیکس تبریک گفته و آرزوی
سالی خوش برای همه اکرکنان دارم.
دکترسید عالءالدین علوی

متخصص کودکان  /فوق تخصص نوزادان

پرسشوپاسخدرموردکنترلوپيشگيریازعفونت

برای مراقبين ســامت در مواجهه با بيماران مشــکوک يــا تاييد شــده 2019-nCoV
 چگونهمی توانیدروتختی،حوله
و مالفه های آلوده ی بیماران مبتال به
 COVID-19را تمیز کنید؟
کلیه افرادی که با تخت خواب آلوده ،حوله و لباس
بیمارانی که مبتال به  COVID-19هستند سروکار
دارند:
 قبل از لمس هر نوع پارچه ی آلوده ،از وسایل
محافظ شخصی مناسب استفاده کنید که شامل
دستکش های مناســب کار ســنگین ،ماسک،
محافظ چشــم (شــیلد صورت  /عینک) ،لباس
آستین بلند ،پیش بند (در صورتی که لباس مقاوم
به مایع نیست) ،چکمه یا کفش بسته می باشد.
 هرگز پارچه های آلوده را با بدن حمل نکنید.
ملحفه های آلــوده را در یک حاملــی که واضحا
برچسب زده شــده و ضدآب باشد ،قرار دهید( .به
عنوان مثال کیف  ،سطل)
 در صــورت وجود ضایعه ی جامد روی پارچه،
مانند مدفوع و یا استفراغ ،آن را با دقت بوسیله ی
یك شــیء صاف و محكــم جدا كــرده و قبل از
قراردادن پارچه در حامل مشــخص ،آن را در چاه
یا توالت مشخص بریزید .اگر توالت در همان اتاق
بیمار نیست ،ضایعات آلوده را در سطل بسته قرار
دهید تا درون چاه یا توالت تخلیه نمایید.
 شستشو و ضدعفونی پارچه :برای تمیز کردن
و ضدعفونی کــردن پارچه ها ،توصیه می شــود
شستشــو توســط دســتگاه با آب گرم (90-60
درجه ســانتیگراد) و مواد پاک کننده لباسشویی
صورت گیرد .اگر شستن با دستگاه ممکن نیست،
پارچــه را می توان در آب داغ و صابون در ســطل
بزرگ خیساند ،با اســتفاده از چوب دستی هم زد
و از پاشــیدن آب خودداری نمود .اگر آب گرم در

دسترس نیست ،پارچه را در کلر  0.05درصد برای
حدود  30دقیقه خیس کنید و در آخر با آب تمیز
بشویید و بگذارید کام ً
ال در نور آفتاب خشک شود.
 توصیهدرموردضدعفونیکردن
وسایل نقلیه ،کاالها و محصوالت وارده
از چین یا سایر کشورهای مبتال به
 COVID-19چیست؟
تا به امروز هیچ اطالعــات اپیدمیولوژیکی وجود
ندارد که نشــان دهد تماس با کاالها ،محصوالت
یا وسایل نقلیه حمل شــده از کشورهای مبتال به
 ،COVID-19منبع  COVID-19در انسان بوده است.
به همیــن دالیل ،با توجه بــه اینکه هیچ مدرکی
مبنی بر اینکه این محصوالت خطری برای سالمت
عمومی دارند در دسترس نیست ،هیچ توصیه ای
بــرای ضدعفونی کاالهــا و محصــوالت وارده از
کشورهای مبتال به  COVID-19وجود نداردWHO .
به نظارت دقیق بر تکامل  COVID-19ادامه خواهد
داد و توصیه ها را در صورت لزوم به روز می کند.
 کدام تجهیزات محافظ شخصی
( )PPEباید توسط مراقبین سالمت
( )HCWكه از سواب های نازوفارنكس
( )NPیا اروفارنجیال ( )OPدر در
بیماران مشکوك یا تأیید شده ی
 COVID-19استفاده می کنند ،به کار
برده شود؟
مراقبین ســامت که نمونه هــای  NPو  OPرا از
بیماران مشــکوک یا تأیید شــده ی COVID-19
جمع آوری می کنند ،باید به خوبی آموزش دیده
بوده و لباس آستین بلند غیراستریل و تمیز ،ماسک

پزشکی ،محافظ چشم (مانند شــیلد یا عینک)
و دستکش بپوشند .پروســیجر باید در یک اتاق
جداگانه/ایزوله انجام شــود و در طول جمع آوری
نمونه ی  ،NPمراقبین ســامت بایــد از بیماران
بخواهند که دهان خود را با ماســک پزشــکی یا
دســتمال کاغذی بپوشــانند .اگرچه امکان دارد
جمع آوری ســوا ب های  NPو  OPباعث تحریک
سرفه ی بیمار گردد ،اما درحال حاضر هیچ مدرکی
در دست نیست که نشان دهد سرفه ی ایجاد شده
از طریق جمــع آوری نمونه های ، NP / OPمنجر
به افزایش خطــر انتقــال  COVID-19از طریق
آئروسل هامی گردد.
 آیا مراکز خون ()blood centers
باید به طور مرتب محصوالت خونی را
ازنظر ویروس COVID-19غربال کنند؟
خیر؛ اگرچه قطعــات  RNAاز  SARS-CoV-2در
خون بیمــاران مبتال بــه  COVID-19عالمت دار
مشــاهده شــده اســت ،این بدان معنی نیست
که ویــروس زنده  /عفونی اســت .بــه طور کلی،
ویروس های تنفســی به اینکه بوسیله ی انتقال
خون منتقل شــوند ،معروف نیستند .مراکز خون
باید برای جلوگیــری از اهدای خون افراد مبتال به
عالئم تنفســی یا تب ،اقدامات معمول غربالگری
اهداکننــده را انجــام دهند .به عنــوان اقدامات
احتیاطی ،مراكز خون می توانند افرادی که در 14
روز قبل سابقه ی مســافرت به یك كشور درگیر
با  COVID-19را داشــتند ،یا كســانی كه مبتال به
 COVID-19هستند و یا تماس نزدیكی با یك فرد
مبتال به  COVID-19داشتند را نپذیرند.
 آیاچکمه ،پیش بندهایغیرقابل
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نفوذ یا ُکت های یکسره ،به عنوان
تجهیزاتروتینمحافظشخصی()PE
برای مراقبین سالمت ( )HCWبیماران
مبتال به عفونت مشکوک یا تأیید
شده ی  ،2019-nCoVالزم است؟
خیر؛ دســتورالعمل فعلی  WHOبرای مراقبین
سالمت بیماران مشکوک یا تأیید شده ی بیماری
تنفسی حاد  ،2019-nCoVتوصیه می کند عالوه
بر اقدامات احتیاطی اســتاندارد ،که همیشه باید
توسط HCWها برای کلیه بیماران استفاده شود،
از احتیاط تماســی و قطــره-ای (contact and
 )droplet precautionsاستفاده نمایند .از نظر
 ،PPEاقدامات احتیاطی تماسی و قطره ای شامل
پوشیدن دستکش یک بار مصرف برای محافظت
از دست ،پوشیدن لباس تمیز غیراستریل و آستین
بلندبرایمحافظتازلباسدربرابرآلودگی،ماسک
پزشــکی برای محافظت از بینی و دهان و محافظ
چشــم (به عنوان مثال عینک و شــیلد صورت)،
قبل از ورود به اتاقی که در آن بیمار مشــکوک یا
تأیید شده ی بیماری حاد تنفسی2019-nCoV
بستری اســت ،می باشد .ماســک های تنفسی
(( )respiratorsبه عنوان مثال  ،)N95فقط برای
پروسیجرهای تولیدکننده آئروسل مورد نیاز است.
 آیا ماسک های پزشکی یک بار
مصرفمی توانندضدعفونیومجددا
استفادهشوند؟
خیر؛ ماسک های پزشکی یک بار مصرف فقط برای
یک نوبت مصرف درنظر گرفته شــده است .پس
از اســتفاده ،آن ها باید با استفاده از تکنیک های
مناسب برداشته شوند (به عنوان مثال جلوی آن
را لمس نکنید و با کشیدن بند پشت گوش از عقب
آن را بردارید) .آن ها را بالفاصله در سطل زباله های
عفونی درب دار قرار دهید ،و به دنبال آن بهداشت
دست را رعایت نمایید.
 چرا WHOاحتیاطات تماسی
و قطره ای را برای مراقبین سالمت
بیماران مشکوک  /تایید شده ی2019-
 nCoVتوصیه می کند ،نه استفاده ی
روتین از اقدامات احتیاطی هوابرد
()airborne precautions؟
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ماســک برای افرادی که واقعا نیاز به پوشیدن آنها
دارند ،شود.در مراکز درمانی که مراقبین سالمت به
طور مستقیم مراقب بیماران بیماری حاد تنفسی
مشکوک یا تایید شده ی  2019-nCoVهستند،
ماسک ها درکنار ســایر PPEها و بهداشت دست،
بخش مهمی از جلوگیری انتشار  2019-nCoVدر
بین مردم هستند.

 WHOدســتورالعمل ســریع خود را براســاس
اجماع خبــرگان بین المللی که شــواهد موجود
را در مورد نحــوه انتقــال  2019-nCoVدر نظر
انتقال
گرفته انــد ،تدوین نمــود .این شــواهد،
ِ
ویروس توسط قطرات و تماس با سطوح آلوده ی
تجهیزات را نشــان می دهــد؛ و از انتقال روتین
بوســیله ی هــوا ()airborne transmission
پشــتیبانی نمی کند .انتقال هوابرد ممکن است،
مانند ســایر بیماری های تنفســی ویروسی ،در
طی پروســیجرهای تولیدکننده ی آئروسل (به
عنوان مثال اینتوباســیون نای و برونکوسکوپی)
اتفاق بیفتد؛ بنابرایــن  WHOاقدامات احتیاطی
هوابــرد ( )airborne precautionsرا برای این
پروسیجرها توصیه می کند.
 آیا  WHOتوصیه می کند افراد
سالم حین شیوع ،2019-nCoVبصورت
روتین از ماسک استفاده نمایند؟
خیر؛ WHOتوصیه نمی کند که افراد بدون عالمت
(یعنی افرادی که عالئم تنفسی ندارند) در جامعه
ماسک های پزشــکی بپوشند ،زیرا در حال حاضر
هیچ مدرکــی مبنی بر اینکه اســتفاده روزمره از
ماســک های پزشکی توسط افراد ســالم ،مانع از
انتقال  2019-nCoVمی شــود ،موجود نیست.
توصیه می شود ماسک توسط افراد عالمت دار در
جامعه استفاده شود .سوءاستفاده و استفاده بیش-
ازحد از ماسک های پزشــکی ممکن است باعث
مشــکالت جدی کمبود ذخایر و عدم دسترسی

 آیا بیماران مبتال به عفونت nCoV
مشکوک و تأییدشده ،می توانند در یک
اتاق ،هم گروه ( )cohortedباشند؟
در حالــت ایده آل ،بیمــاران مبتال بــه بیماری
تنفســی  2019-nCoVمشــکوک و تأیید شده،
باید در اتاق های مجزا ایزوله شــوند؛ با این-حال،
هنگامی که این موضوغ امکان پذیر نیســت (به
عنوان مثال ،تعداد محدود اتاق های یک نفره) ،هم
گروهی ( )cohortingگزینه قابل قبولی اســت.
برخی از بیماران مبتال به عفونت مشکوک 2019-
 ،nCoVممکن است در واقع بیماری های تنفسی
دیگری داشته باشند ،از این رو باید از بیمارانی که
عفونت تایید شــده  2019-nCoVدارند بصورت
جداگانه هم گروه شوند .حداقل یک متر فاصله بین
تخت ها باید همیشه حفظ شود.
 آیا بیماران مشکوک یا تأیید شده ی
 ،2019-nCoVدر صورت داشتن بیماری
خفیف،بایددربیمارستانبستری
شوند؟
خیر؛ بــرای بیمارانی کــه دارای بیماری خفیف
هستند ،به عنوان مثال تب خفیف ،سرفه ،ضعف،
آبریزش بینی و گلو درد ،بدون عالئم هشدار ازجمله
تنگی نفس یا مشکل در تنفس ،افزایش ترشحات
تنفسی (مثل خلط یا هموپتزی) ،عالئم گوارشی
مانند تهوع ،اســتفراغ و/یا اســهال و بدون تغییر
وضعیت روانی ،ممکن است بستری در بیمارستان
الزم نباشــد؛ مگر اینکه نگرانــی در مورد وخامت
سریع وضعیت بالینی وجود داشته باشد .در صورت
بروز هرگونه وخامت بیماری ،باید به کلیه بیماران
مرخص شــده به منزل دســتور داده شود که به
بیمارستانبرگردند.
 آیا برای بیماران مشکوک یا تأیید
شده ی  ،2019-nCoVهنگامی که به
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کرده اند وجود دارد؟

بستریشدننیازدارند،بیمارستان های
تخصصی یا ارجاعی الزم است؟
خیر؛ توصیــه های فعلی  WHOشــامل الزامی
برای اســتفاده ی انحصاری از بیمارســتان های
تخصصــی یــا ارجاعی بــرای درمــان بیماران
مشکوک یا تأیید شــده ی بیماری تنفسی حاد
 2019-nCoVنیســت .با این حــال ،درصورتی
که به نظر برســد این بیمارستان ها می توانند به
صورت ایمن تری از بیماران با عفونت مشــکوک
یا تأیید شــده ی  nCoV-2019مراقبت کنند
و یا بــه دالیل بالینــی دیگر (به عنــوان مثال،
دسترسی حمایت حیاتی پیشــرفته) ،کشورها
یا حوزه های قضایی محلی ممکن است تصمیم
بگیرنــد در چنین بیمارســتان هایی از بیماران
مراقبت کنند .صرف نظر از آن ،هر مرکز درمانی
که بیماران مشــکوک یا تأیید شــده ی 2019-
 nCoVرا تحت درمان قــرار می دهد ،باید برای
محافظت از بیماران ،کارکنان و بازدیدکنندگان،
از توصیه های کنترل و پیشگیری عفونت WHO
پیروی کند.
 چه ضدعفونی کننده هایی برای
تمیز کردن محیط ،در مراکز درمانی یا
خانه های دارای بیماران مبتال به عفونت
مشکوک یا تأیید شده ی،2019-nCoV
توصیهمیشوند؟
برای تمیز کــردن محیط در مراکز بهداشــتی و
درمانی و یا خانه هایی که بیماران مبتال به عفونت
مشکوک یا تأیید شــده ی  2019-nCoVدارند،
باید از ضدعفونی کننده هایی اســتفاده شود که
در برابر ویروس های پوشش دار (،)enveloped
مانند  2019-nCoVو سایر کوروناویروس ها موثر
باشند .بسیاری از مواد ضدعفونی کننده ،از جمله
ضدعفونی کننده های رایج بیمارســتانی ،وجود
دارند که در برابر ویروس های پوشــش دار فعال
هستند .در حال حاضر توصیه های  WHOشامل
موارد زیر است:
 الکل اتیل ( 70% (70% Ethyl alcoholبرای
ضدعفونی کردن تجهیزات قابل اســتفاده مجدد
(مث ً
ال دماسنج ها) در فاصله-ی بین استفاده.

خیر؛ روش خاصی برای مدیریت اجســاد افرادی
که از  2019-nCoVفــوت کرده اند وجود ندارد.
مسئوالن و مراکز پزشــکی باید از سیاست ها و
آیین نامه هــای موجو ِد خــود در مورد مدیریت
پس از مرگ افرادی که در اثر بیماری های عفونی
فوت می کنند ،پیروی کنند.
 آیا مدلی بــرای راه اندازی بخش
ایزوالسیون و انواع نیازهای بهداشتی و
محصوالت وجود دارد؟

 هیپوکلریت ســدیم �0.5٪ (Sodium hypo
( )chlorite at 0.05%معادل  )5000ppmبرای
ضد عفونی ســطوحی که غالباً در خانه ها یا مراکز
درمانی لمس می شوند.
2019-nCoV چه مدت می تواند بر
یک سطح خشک زنده بماند؟
در حال حاضر هیچ اطالعاتــی در مورد پایداری
 2019-nCoVروی ســطوح موجــود نیســت.
داده های حاصل از مطالعات آزمایشگاهی در مورد
 SARS-CoVو  MERS-CoVنشــان داده اند که
پایداری محیطی به عوامل مختلفی ازجمله دما،
رطوبت و نوع سطح بستگی دارد WHO .همچنان
شواهد موجود را پیرامون  nCoVنظارت می کند و
در صورت وجود شواهد مرتبط ،به روز می گردد.
 آیا روش خاصی در رابطه با ضایعات
تولید شده توسط بیماران مشکوک یا
تأیید شده ی  2019-nCoVوجود دارد؟
خیر؛ ضایعات تولید شــده حیــن مراقبت های
بهداشتی یا مراقبت در منزل بیمارانی که به عفونت
مشکوک یا تأیید شــده ی  2019-nCoVمبتال
هستند ،باید به عنوان زباله های عفونی دفع شوند.

 آیــا روش خاصی بــرای مدیریت
اجساد افرادی که از  2019-nCoVفوت

در حا ل حاضر ،مدلی بــرای راهاندازی یک بخش
ایزوالســیون در دست تهیه اســت .مشخصات
 PPEبرای مراقبین سالمت که از بیماران nCoV
مراقبت می کننــد را می توانید در ســبد کاالی
بیماری ( )disease commodity packageدر
این آدرس مشاهده کنید:
https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-pack)age---novel-coronavirus-(ncov

 توصیه ها در مورد استفاده از کلر
( )chlorineبرای بهداشت دست و
کنترل آلودگی nCoVچیست؟

محلول ضعیــف کلــر ( )0.05%می تواند برای
ضدعفونی کردن دست ها ،هنگامی که هندراب بر
پایه الکل ( )ABHRیا صابون وجود ندارد ،استفاده
شــود .با این حال ،محلول کلــر ضعیف هنگامی
که هندراب بر پایه الکل یا صابون در درســترس
هستند ،توصیه نمی شــود؛ زیرا ساخت و رقیق
کردن محلول های کلر ،خطر باالتری برای ایجاد
سوزش دســت و بیماری زایی دارد .عالوه براین،
محلول های کلر باید روزانه تهیه شوند و در جای
خشــک و خنک ،با درب و دور از نور خورشــید
نگهداری شوند؛ در غیر این-صورت احتمال دارد
قدرت و کارآیی در ضد عفونی را ازدست دهند .کلر
( )0.05%به عنوان یک آلوده زدا برای تمیز کردن
محیط ،هنگامی که مقــدم از تمیز کردن با آب و
صابون باشد ،مؤثر است.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-forpatients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
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