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  هقذهه 

عفٛ٘ت ٞبی ضبد  .1٘ی اِتٟبة ثبفت پبرا٘ؾیٓ ریٝ اعتپٙٛٔٛ

 ٔزي ٚ ٔیز  %20 ضدٚد  تٙفغی تطتب٘ی ٚ ثٝ خقٛؿ پٙٛٔٛ٘ی

 

 

در وؾٛرٞبی در ضبَ تٛععٝ ثٝ  .2ٔی دٞدوٛدوبٖ را تؾىیُ 

 وٛدن لجُ  12-20وٛدن س٘دٜ ٔتِٛد ؽدٜ   1000اسای ٞز 

 

، ههناز 5کیقباد قذیری 

، 4،عبذالجبار هحوذی*8و2احوذی

، 6، تهوینه هختاری 5هنصور رضائی 

 7صباح دارابی ،  2فرشته حشوتی
 

. ٌرررزٜٚ اعفررربَ ک دا٘ؾرررىدٜ پشؽرررىی ک دا٘ؾررررٍبٜ     1

 عّْٛ پشؽىی وزٔب٘ؾبٜ ک وزٔب٘ؾبٜ ایزاٖ .

. ٌررررررزٜٚ پزعررررررتبری ک دا٘ؾررررررىدٜ پزعررررررتبری ٚ 2

ٔبٔررررب ی ک دا٘ؾررررٍبٜ عّررررْٛ پشؽررررىی وزٔب٘ؾرررربٜ ک    

 وزٔب٘ؾبٜ ایزاٖ .

دا٘ؾررررٍبٜ عّررررْٛ  . ثیٕبرعررررتبٖ أرررربْ ر ررررب     ک  3

 ایزاٖ .پشؽىی وزٔب٘ؾبٜ ک وزٔب٘ؾبٜ 

. وٕیترررررٝ تطمیمرررررب  دا٘ؾررررردٛ ی ک دا٘ؾرررررىدٜ    4

پیزاپشؽرررىی ک دا٘ؾرررٍبٜ عّرررْٛ پشؽرررىی وزٔب٘ؾررربٜ     

 ک وزٔب٘ؾبٜ ایزاٖ .

. ٌررررزٜٚ  ٔرررربر سیغررررتی ک دا٘ؾررررىدٜ ثٟداؽررررت ک   5

دا٘ؾررررٍبٜ عّررررْٛ پشؽررررىی وزٔب٘ؾرررربٜ ک وزٔب٘ؾرررربٜ   

 ایزاٖ .

.  ٌررررررزٜٚ تؾررررررزیص ک دا٘ؾررررررىدٜ پشؽررررررىی ک    6

وزٔب٘ؾرررربٜ دا٘ؾررررٍبٜ عّررررْٛ پشؽررررىی وزٔب٘ؾرررربٜ ک  

 ایزاٖ .

دا٘ؾررررررىدٜ  . ٌررررررزٜٚ عّررررررْٛ  سٔبیؾررررررٍبٞی ک 7

پیزاپشؽرررىیک  دا٘ؾرررٍبٜ عّرررْٛ پشؽرررىی وزٔب٘ؾررربٜ     

 ک وزٔب٘ؾبٜ ایزاٖ .

دا٘ؾىدٜ پزعتبری کٔبٔبئک * عهذه دار هکاتبات : 

                           ٌزٜٚ پزعتبری  

Email : ahmadif59@yahoo.com       
                               

 

 چکیذه

عّرت ٔرزي ٚ ٔیرز     %20ٛ٘ت ضبد تٙفغی تطتب٘ی ٚ ثٝ خقٛؿ پٙٛٔرٛ٘ی ضردٚد   رعف زهینه:

وٛدوبٖ را تؾىیُ ٔی دٞد ٔغبِعٝ ضب ز ثرب ٞردک وّری تعیریٗ عریٕبی اپیردٔیِٛٛصیىی ٚ       

 عبَ ٔجتال ثٝ پٙٛٔٛ٘ی  در ثیٕبرعتبٖ أبْ ر رب      5 سٔبیؾٍبٞی در وٛدوبٖ سیز ٞبی یبفتٝ

 ا٘دبْ ؽد. 1385 -89وزٔب٘ؾبٜ در عبَ ٞبی 

ثیٕبر ٔجتال ثٝ پٙٛٔرٛ٘ی   1024تطّیّی ٌذؽتٝ ٍ٘ز پزٚ٘دٜ -در ایٗ ٔغبِعٝ تٛفیفی روش ها:

ثیٕبرعرتبٖ أربْ ر رب        در 1389تب پبیبٖ اعرفٙد   1385عبِٝ وٝ اس فزٚردیٗ ٔبٜ عبَ  5تب  0

 ٜ ٞربک   وزٔب٘ؾبٜ ثغتزی ؽدٜ ثٛد٘د ثٝ رٚػ عزؽٕبری ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت. در پبیربٖ داد

ٜ   16٘غررر ٝ  SPSSدر ٘رررزْ افرررشار    ٞرررب اس  ٔررربر  ٚارد ٚ ثرررزای تدشیرررٝ ٚ تطّیرررُ داد

   . تٛفیفی ٔیبٍ٘یٗک ٔیب٘ٝ ٚ درفد فزاٚا٘ی  ٚ  سٖٔٛ وبی دٚ اعتفبدٜ ؽد

%  پغز ثٛد٘د. ٔیبٍ٘یٗ عٙی ثیٕبراٖ 2/63٘فز   647ثیٕبر ٔٛرد ٔغبِعٝک  1024اس  یافته ها: 

ثیٕبراٖ عبثمٝ  %21ٞبی عزد عبَ ٘یش ثیؾتز  ثٛد. ٔبٜ ثٛد ؽیٛ  ثیٕبری در ٔبٜ 78/9±96/9

اثتال  لجّی ثٝ پٙٛٔٛ٘ی را داؽتٙد. ثیؾتزیٗ عال ٓ ثیٕبری عزفٝ ٚ تت ثٛد.ٔیبٍ٘یٗ سٔبٖ ثغتزی 

ی رٚ ث  P; 012/0ت  ربر ثب تربٖ خٙظ ثیٕرراثغٝ ٔعٙبداری ٔی ٛد.رٚس ث 26/6±32/4

ٖٛ رتزیبوغرفبدٜ عفررٛرد اعتررتزیٗ دارٚی ٔربیعرت. ؽرٛد داؽررٚخ  P; 026/0بیی  راؽتٟ

ثٝ تزتیت    ESRٞبی عفید ٚ  بٍ٘یٗ ٌّجَٛرٛد . ٔیرث 101/1زرزي ٚ ٔیرشاٖ ٔرٛد . ٔیرث

 ثٛد. 119ٚ21/21±24/26×103 ± 5.52×103

عبَ ٔی ثبؽد وٝ  ٔی تٛا٘رد   5پٙٛٔٛ٘ی اس عُّ ٟٔٓ ثغتزی در وٛدوبٖ سیز  :نتیجه گیری

 عیز ثبِیٙی ٔتغیزی داؽتٝ ثبؽد.

 اپیدٔیِٛٛصیک پٙٛٔٛ٘یک وٛدوبٖ :ها  کلیذواژه
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در  .2عبٍِی ثٝ عّت اثتال ثٝ پٙٛٔٛ٘ی فٛ  ٔی وٙٙد 5اس 

ؽبیع تزیٗ عّت ٔزي ٚ ٔیز ٘بؽی اس ثیٕبری ٞبی  ٔزیىب 

عال ٓ ٚ ٘ؾب٘ٝ ٞبی پٙٛٔٛ٘یک  ثز ضغت  .1عفٛ٘یک پٙٛٔٛ٘ی اعت

٘ٛ  پبتٛصٖک عٗ ثیٕبر ٚ ؽد  ثیٕبری ٔتفبٚ  اعت ثٝ عٛری 

وٝ در ؽیزخٛاراٖ وٛزهک عال ٓ ٕٔىٗ اعت غیز اختقبفی 

در ٔغبِعٝ عّیٕب٘ی ٚ ٕٞىبراٖ  .2ٚ یبفتٝ ٞبی ثبِیٙی وٓ ثبؽد

تزیٗ عال ٓ ثبِیٙی عزفٝک تتک تبوی پٙٝ ٚ دیظ پٙٝ ؽبیع

تزیٗ عالٔت ای در ثزسیُ ٟٔٓدر ٔغبِعٝ .3ؽد٘دٌشارػ 

پٙٛٔٛ٘ی در ثیٕبراٖ ثغتزی ؽدٜک تبوی پٙٝ ٚ رتزاوغیٖٛ ثیٗ 

ٞبک ٞبی عبُٔ ثیٕبری ٚیزٚط. پبتٛص4ٖد٘دٜ ای ٌشارػ ؽد

ٞبی ٟٔٓ عبُٔ پٙٛٔٛ٘ی . ٚیزٚط5ٞب ٞغتٙدٞب ٚ لبرذثبوتزی

ا   ک  ٘فٛال٘شRSVدر وٛدوبٖ ؽبُٔ ٚیزٚط عٙغؾیبَ تٙفغی 

تزیٗ عّت ثبوتزیبَ در وٛدوبٖ . ؽبیع6ٞب ٞغتٙدٚ ریٙٛ ٚیزٚط

اعتزپتٛوٛن ای  عبَ عجیعی ٚ ثدٖٚ ثیٕبری سٔیٙٝ 5وٕتز اس 

. اِجتٝ عٛأُ 7ٚ عپظ ٕٞٛفیّٛط  ٘فٛال٘شا اعت پٙٛٔٛ٘یٝ

ب ٘یش ربعیت ٚ دارٚٞرغیزپبتٛص٘ی ٔب٘ٙد  عپیزاعیٖٛ غذا ک ضغ

8تٛا٘ٙد ثبعث ایدبد پٙٛٔٛ٘ی ؽٛ٘د ٔی
عٛأُ ٔطیغی ٔب٘ٙد   .

ٟٔدوٛدن رفتٗک در ٔعزك دٚد عیٍبر ثٛدٖ ٚ ٚ عیت 

تٛا٘ٙد اضتٕبَ  التقبدی پبییٗ ٚ سیبدی خٕعیت  ٔی –اختٕبعی 

اِجتٝ در ثغیبری اس ٔٛارد ٞٓ  .9اثتال ثٝ پٙٛٔٛ٘ی را افشایؼ دٞٙد

. 10 پبتٛصٖ ٔؾ قی ثزای پٙٛٔٛ٘ی در وٛدن یبفت ٕ٘ی ؽٛد

ؽبیع ک ٔزیىب ثٝ عٙٛاٖ یه وؾٛر تٛععٝ یبفتٝای در در ٔغبِعٝ

اعتزپتٛوٛن پٙٛٔٛ٘یٝ ک  کتزیٗ عبُٔ پٙٛٔٛ٘ی در وٛدوبٖ

. اس  ٘دبیی وٝ 11ٔبیىٛپالعٕب پٙٛٔٛ٘یٝ ٚ والٔیدیب ٌشارػ ؽد

ٝ ربٖ ثرٛدورز ورزي ٚ ٔیرٓ ٔرُ ٟٔری اس عّری یىرپٙٛٔٛ٘

 ُ  ربٔرب٘ی ؽرزاٚاٖ درٔرٞبی فٝربعث ٞشیٙررٕبر ٔی رٚد ٚ ثرؽ

 

 

ٞبی تؾ یـک ثغتزی ٚ درٔبٖ ٔی ؽٛدک ؽٙبخت ٚیضٌی

ای ثزای ؽٙبعبیی ثیؾتز ٚ عیت تٛا٘د سٔیٙٝوٛدوبٖ ٔجتال ٔی

ای در ایٗ سٔیٙٝ وٝ اخیزاً ٔغبِعٝٔٛخٛد ثبؽد ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ

در وزٔب٘ؾبٜ ا٘دبْ ٘ؾدٜ اعت. ٔغبِعٝ ضب ز ثب ٞدک وّی 

ٞبی  سٔبیؾٍبٞی در یبفتٝتعییٗ عیٕبی اپیدٔیِٛٛصیىی ٚ 

بْ ر ب ربرعتبٖ أرعبَ ٔجتال ثٝ پٙٛٔٛ٘ی ثیٕ 5وٛدوبٖ سیز 

 ا٘دبْ ٌزفت.  1385 -89بَ ٞبی ربٜ در عرزٔب٘ؾر   و

 هواد ها و روش ها

عبِٝ ٔجتال  0-5تطّیّی پزٚ٘دٜ ثیٕبراٖ -در ایٗ ٔغبِعٝ تٛفیفی

ٔزوش  ٔٛسؽی ٚ درٔب٘ی  أبْ  ثٝ پٙٛٔٛ٘ی ٔزاخعٝ وٙٙدٜ ثٝ

ثٝ رٚػ  1385-1389ر ب     وزٔب٘ؾبٜ در عبَ ٞبی 

ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت. خبٔعٝ پضٚٞؼ ؽبُٔ عزؽٕبری 

در  کٙٛٔٛ٘یای ثٛد وٝ در اثز اثتال ثٝ پعبِٝ 0-5وّیٝ ثیٕبراٖ 

ٔزوش  ٔٛسؽی ٚ درٔب٘ی أبْ  در 1385-1389عی عبَ ٞبی 

 ٚ پٙٛٔٛ٘ی تؾ یقی ٞبی ٔعیبر. ثغتزی ؽدٜ ثٛد٘در ب    

 عٝ ٞز اس یبفتٝ یه ٕٞشٔبٖ ضدالُ ٚخٛد ٔغبِعٝ ثٝ ٚرٚد

 ٘ظز در ٌزافیىی رادیٛ ٚ  سٔبیؾٍبٞی ثبِیٙیک عال ٓ ٌزٜٚ اس

 :ؽد ٌزفتٝ

 دیغپٙٝک تٙفغیک دیغتزط عزفٝک تتک ؽبُٔ :ثبِیٙی عال ٓ.1

 .ریٝ عٕع در تٛثز یبعٛفُ ٚ راَ

 ٚخٛد ریٛیک ا٘فیّتزاعیٖٛ ؽبُٔ :ٌزافی رادیٛ عال ٓ. 2  

 ٔبیع ٚخٛد یب ٚ ٔؾ ـ ضدٚد ثب ا٘فیّتزاعیٖٛ ریٝک در والپظ

  .پّٛر فضبی در

 ٌّجَٛ ؽٕبرػ ِىٛعیتٛسیظک ؽبُٔ : سٔبیؾٍبٞی عال ٓ. 3

 وٕتز ٚ ٔغبٚی یب 12000 اس ثیؾتز یب ٔغبٚی خٖٛ عفید ٞبی

 ٔٛفٛ٘ٛوّئز پّی خٖٛک ٔىعت ٔتز ّیٔی در ٞز عَّٛ 5000 اس
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 ک 30 اس ثیؾتز یب ٔغبٚی لزٔش ٞبی ٌّجَٛ رعٛة عزعت ثبالک

 دعی در ٌزْ ٔیّی 10 اس ثیؾتز یب ٔغبٚی ضبد  فبس پزٚتئیٗ

 ٔبیع خٖٛک اس ثبوتزیبَ عٛأُ ثزای ٔثجت وؾت یب ٚ ِیتز

ٞبک اس ثزای خٕع  ٚری دادٜ .ثدٖ ٘غح یب ٚ ٔبیع ٞز یب ٚ پّٛر

ایٗ فزْ ؽبُٔ دٚ ث ؼ  .ٞب اعتفبدٜ ؽد ٚری دادٜفزْ خٕع

دٌٔٛزافیه ٚ عٛاال  ٔزثٛط ثٝ ثیٕبر ی پٙٛٔٛ٘ی ثٛد. 

خٙظک ٚ ث ؼ دْٚ فزْ در اعالعب  دٌٔٛزافیه ؽبُٔ عٗک 

بریخ ٔزاخعٝ ثٝ ثیٕبرعتبٖک عالیٓ ثبِیٙیک عال ٓ ت ثزدار٘دٜ 

 سٔبیؾٍبٞیک داؽتٗ ثیٕبری سٔیٙٝ ایک ٘ٛ  دارٚی ٔقزفیک 

وٛدن عی  1024عداد ت ٔد  ثغتزی ٚ ٔزي ثیٕبر ثٛد.

ٞب عی ایٗ غتزی ؽدٜ ثٛد٘د وٝ ٞز وداْ اس  ٖثٞبی فٛق عبَ

 عی ؽد٘د.رٔغبِعٝ ثز

ٞب عجك اعالعب  ٔٙدرج در ایٗ ٔغبِعٝ فزْ خٕع  ٚری دادٜ 

در پزٚ٘دٜ ثیٕبراٖ تىٕیُ ؽد. اس ِطبػ اخالق پضٚٞؼ ٞٓ ثب 

زٚ٘دٜ ثیٕبراٖ ثدٖٚ تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ ٘تبیح اعت زاج ؽدٜ اس پ

ٚ در  ٕٗ در پزٚتىُ درٔب٘ی ثیٕبراٖ ٞیر  درج ٘بْ ثٛد

ب  اخاللی خبفی ٚخٛد ٘داؽت. ظٔالض  تداخّی ایدبد ٘ىزد

ٕٞسٙیٗ ثزای اعتفبدٜ اس پزٚ٘دٜ ثیٕبراٖ ثب ٔغئَٛ ث ؼ ٚ 

 اس ٔزثٛعٝ ٕٞبٍٞٙی السْ ا٘دبْ ٚ ٔدٛس ثیٕبرعتبٖ ثبیٍب٘ی 

 

 

ٞب تٛعظ  پظ اس ٔغبِعٝ پزٚ٘دٜاخذ ٌزدید. ٔعبٚ٘ت پضٚٞؼ 

ٞب ؽد ٚ  ٚری دادٌٜیز اعالعب  ٔزثٛط ٚارد فزْ خٕعٕ٘ٛ٘ٝ

 SPSS ٚری ؽدٜ ٚ ٚارد ٘زْ افشار در پبیبٖ اعالعب  خٕع

ؽد ٚ ٔٛرد تدشیٝ ٚ تطّیُ لزار ٌزفت. ثزای تدشیٝ ٚ 16٘غ ٝ 

تطّیُ دادٜ ٞب اس  ٔبر تٛفیفی ٔیبٍ٘یٗک ٔیب٘ٝ ٚ درفد 

 P-Valueدٚ اعتفبدٜ ؽد.در  ٕٗ فزاٚا٘ی  ٚ  سٖٔٛ وبی

 دار در ٘ظز ٌزفتٝ ؽد.ٔعٙی 05/0وٕتز اس 

 یافته ها

 377  پغز ٚ %2/63٘فز   647ثیٕبر ٔٛرد ٔغبِعٝک  1024اس 

ٔبٜ  96/9±78/9  دختز ثٛد٘د. ٔیبٍ٘یٗ عٙی ثیٕبراٖ %8/36٘فز 

ٚ ٔیبٍ٘یٗ عٙی ٔبٜ  52/9±09/9ثٛد وٝ ٔیبٍ٘یٗ عٙی پغزاٖ 

اس ٘ظز فقُ اثتال ثٝ ثیٕبریک  ثٛد.ٔبٜ   72/10±84/10دختزاٖ 

در فقُ % 5/18در فقُ تبثغتبٖک  2/10در فقُ ثٟبرک  1/32%

در فقُ سٔغتبٖ ٔجتال ثٝ پٙٛٔٛ٘ی ؽدٜ ثٛد٘د.  7/33پبییش ٚ 

 36/6±32/4ؽدٖ وٛدوبٖ در ثیٕبرعتبٖ ٔیبٍ٘یٗ سٔبٖ ثغتزی

 تت   ٚ%51پغزک عزفٝ  ِیٙی وٛدوبٖعال ٓ ثبثیؾتزیٗ رٚس ثٛد. 

ثٛد  خدَٚ   %22   ٚ تت % 30ٚ در دختز ٘یشک عزفٝ   44% 

ٚ   P;012/0  بٖ خٙظ ثیٕبر ثب تترداری ٔییرٝ ٔعٙرراثغ . 1

ثیٕبراٖ عبثمٝ اثتال % 21ٚخٛد داؽت.   P;026/0 اؽتٟبییثی

 لجّی ثٝ پٙٛٔٛ٘ی را داؽتٙد.
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 بر حسب جنس کودکاىپنوهونی در توزیع فراوانی عالئن بالینی  : 5جذول  

 

 ثٛد 24/26±21/21 کESRٚ ٔیبٍ٘یٗ  19× 103/1± 52/5 ×103در عال ٓ  سٔبیؾٍبٞیک ٔیبٍ٘یٗ ؽٕبرػ ٌّجَٛ ٞبی عفید خٖٛک

 % 66/16ٛرد  ٔ 7ک عیتزٚثبوتز   %66/16  ٔٛرد 7ک E.coli %  1/38 ردٛٔ 16ٔٛرد وؾت ادرار ٔثجتک  42اس .  2 خدَٚ 

ثٛد. ٔٛارد ٔٛرد ٔثجت  34وؾت خٖٛ ٞٓ در  ثٛد. ا٘تزٚثبوتز   9/11 ٔٛرد 5ٚ در  اوب٘دید%  66/16 ٔٛرد 7اٚر ٛطک  وٛن اعتبفیّٛ

 % 70/14 ٔٛرد 5اعتبفیّٛط اٚر ٛط ٚ  % 05/47  ٛردٔ 16ثبوتز ک ٚعیتز % 47/26  ٔٛرد 9ک E.coli%  76/11  ٔٛرد 4ٔثجت ؽبُٔ: 

 .ا٘تزٚثبوتز ثٛد

 

 

 

 

 

P-Value 
 پسر دختر کل

 عالئن بالینی
(درصذ) تعذاد  

 

(درصذ) تعذاد (درصذ) تعذاد   

847/0  عزفٝ 530 51  307 30  837 81  

012/0  تت 448 44  232 22  680 66  

639/0  تبوی پٙٝ 136 13  84 8  220 21  

667/0  دیظ پٙٝ  264 26 159 15  423 41  

280/0   پٙٝ 28 3  22 2  53 5  

203/0  عٕع ریٛی ٔثجت 251 24  189 19  440 43  

245/0  اعتفزاغ 212 20  137 14  349 34  

099/0  اعٟبَ 165 16  79 8  244 24  

459/0  ثی لزاری 120 12  20 2  140 14  

951/0   ثزیشػ ثیٙی 114 11  67 6  181 17  

052/0  عیب٘ٛس 89 8  69 7  158 15  

026/0  ثی اؽتٟبیی 202 20  93 9  295 28  
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 کاى هبتال به پنوهونیدپاراکلینیکی کو تست هایتوزیع فراوانی   : 2جذول 
 

 فراوانی
 پاراهتر آزهایشگاهی هشخصه

 (درصذ) تعذاد

 WBC 10000وٕتز اس  389 38 

 40 405 15000-10000 

 15000ثیؾتز اس  230 22 

 ESR عجیعی 414 40 

 
 غیز عجیعی 610 60  

 CRP ٔٙفی 492 48 

 4/13 137 +1 

 1/15 155 +2 

 7/14 151 +3 

 7/8 89 +4 

 
 

عٙدرْ  ثبٔیبٖ خٙظ  . 3س ثیٕبراٖ ٔٛرد ٔغبِعٝ ٚخٛد داؽت خدَٚ   ا%2/40٘فز   411٘ٛ  ثیٕبری سٔیٙٝ ای در  18ثٝ عٛر وّی 

 ارتجبط ٔعٙی داری ٚخٛد داؽت.  P ;025/0 ٚردیًٙ ٞبفٕٗ
 

 در کودکاى هبتال به پنوهونی توزیع فراوانی بیواری های زهینه ای -8جذول 

 فراوانی
 بیواری زهینه ای

 فراوانی
 بیواری زهینه ای

 (درصذ)تعذاد )درصذ( تعذاد

  عٓ VSD   2/1 19٘مـ دیٛارٜ ثغٙی  12 3/1 

 ثزٚ٘ؾیت CF   3/5 49عیغتیه فیجزٚسیظ  20 2/2 

  GERD ثیٕبری ریفالوظ  CP   4 37فّح ٔغشی  20 2/2 

  CHF٘برعبیی اضتمب٘ی لّت  GE   1 9ٌبعتزٚا٘تزیت  30 3/3 

  CHDثیٕبری عزٚق وزٚ٘ز لّت  42 6/4  عٙدرْ داٖٚ 13 4/1 

 ٞبفٕٗ -عٙدرْ ٚردیًٙ  7 8/0  اختالال  ٔتبثِٛیىی 10 1/1 

  FTT٘برعبیی رؽدی  ASD   3/0 3٘مـ دیٛارٜ دّٞیشی   7 8/0 
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  ثٝ عّت % 1/1ثیٕبر   11ثیٕبرک  1024.  در ثزرعی  4 خدَٚ ٘ٛ  دارٚ ثزای درٔبٖ ایٗ ثیٕبراٖ  اعتفبدٜ ؽدٜ ثٛد  18ثٝ عٛر وّی 

 . P ;509/0 ٘فز دختز ثٛد٘د 3پغز ٚ  ٘فز  8وٝ  دپٙٛٔٛ٘ی فٛ  وزدٜ ثٛد٘

 

 های استفاده شذه در کودکاى هبتال به پنوهونی بیوتیکآنتی توزیع فراوانی  :4جذول 

 

 فراوانی

 دارو

 فراوانی

 دارو
 (درصذ) تعذاد (درصذ) تعذاد

 عفتزیبوغٖٛ   626 5/46  عفٛتبوغیٓ 131 3/14 

  سیتزٚٔبیغیٗ 69 5/7  اریتزٚٔبیغیٗ 56 1/6 

  ٔٛوغی والٚ-وٛ 106 6/11  عفبِىغیٗ 37 4 

 وّیٙدأبیغیٗ 59 4/6  عیغیّیٗ ٔٛوغی  132 4/14 

 عفتبسیدیٓ 87 5/9  خٙتبٔبیغیٗ 120 1/13 

  ٔپی عیّیٗ 270 4/29   

 

 بحث 

عبَ ٔجتال ثٝ  5وٛدن سیز  1024در ایٗ ٔغبِعٝ پزٚ٘دٜ 

ثٝ ثیٕبرعتبٖ أبْ  1385-1389پٙٛٔٛ٘ی وٝ عی عبَ ٞبی 

ٔٛرد ثزرعی لزار  کوزٔب٘ؾبٜ ٔزاخعٝ وزدٜ ثٛد٘د زر ب    ؽٟ

ؽیٛ  ثیٕبری در ٔیبٖ پغزاٖ ثیؾتز اس دختزاٖ ثٛد.  وٝ ٌزفت

وٝ تٛعظ عّیٕب٘یک ٘یش در ٔغبِعب  دیٍز ا٘دبْ ؽدٜ در ایزاٖ 

ؽیٛ  پٙٛٔٛ٘ی در ا٘دبْ ٌزفت  ّٔطٛخی ٚ لیٙی عٛادوٛٞیک 

ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ اثتال  ٕٞسٙیٗ 15ٚ12ٚ7ٚ3پغزاٖ ثیؾتز اس دختزاٖ ثٛد

اعت وٝ اس ایٗ ٘ظز ثب  ٚ ثٟبر ثٝ پٙٛٔٛ٘ی در فقُ سٔغتبٖ

 ٛ  در فقُ ثٟبررزیٗ ؽیرٝ در  ٖ ثیؾترٛٞی ورٔغبِعٝ عٛاد و

 ال ٓ ثبِیٙیکرطبػ عراس ِ .12دارد غبثمترٔ کتراع بٖرٚ سٔغت

 راَک عزفٝ ثٛد ٚ ثعد اس  ٖ ثٝ تزتیت تتک ؽبیع تزیٗ عالٔت

اؽتٟبییک اعٟبَک تبوی وٓ اعتفزاغک در عٕع ریٝک دیظ پٙٝک

وٝ ٘تبیح  ثٛد پٙٝ ک ثی لزاری ٚ ثزیشػ ثیٙیک عیب٘ٛس پٙٝک

ٔغبِعب  ٔب اس ایٗ ٘ظز ؽجیٝ ٔغبِعب  دیٍز اعت. در ٔغبِعٝ 

تزیٗ فزاٚاٖ فٛر  ٌزفتٝ تٛعظ عّیٕب٘ی ٚ ٕٞىبرا٘ؼ 

عال ٓ ثعدی  ثٝ تزتیت  ٚ عالٔت ثبِیٙی ٔزثٛط ثٝ عزفٝ ثٛد

درٔغبِعٝ عٛادوٛٞی ٚ   3ثٛدؽبُٔ تت ک تبوی پٙٝک دیظ پٙٝ 

ٕٞىبرا٘ؼ تٛسیع فزاٚا٘ی عال ٓ ثبِیٙی ثٝ تزتیت ثٝ ایٗ فٛر  

ثٛد: عٕع ریٛی ٔثجتک عزفٝک تتک تبوی پٙٝک   درٖٚ وؾیدٌی 

لفغٝ فدریک تٟٛ  اعتفزاغ اعٟبَک ثی اؽتٟبییک ثی لزاری ٚ 

ای در ثزسیُک ثیؾتزیٗ عال ٓ ثبِیٙی در عِٝر ٔغبد .12س ثٛدعیب٘ٛ

پٙٝ ٚ رتزاوغیٖٛ ثیٗ ثغتزی ؽدٌبٖ ثٝ عّت پٙٛٔٛ٘یک تبوی

ثیؾتزیٗ  Grossman در ٔغبِعٝ. 4ای ٌشارػ ٌزدیدد٘دٜ

عال ٓ ثٝ تزتیت عزفٝ ک تبوی پٙٝ ک تت ک تطزیه پذیزیک 

 .13وبٞؼ اؽتٟب ٚ  ثزیشػ ثیٙی ثٛد

عیتزٚثبوتز  ک E.coliعٛأُ ثبوتزیبیی ؽبُٔ:  کوؾت ادراراس 

 وؾت ٚ اس اٚر ٛطک وب٘دیدا ٚ ا٘تزٚثبوتز  وٛنک اعتبفیّٛ
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اٚر ٛطک عیتزٚثبوتز ک ا٘تزٚثبوتز  وٛنخٖٛ ثٝ تزتیت اعتبفیّٛ

ٚE.coli   عٛادوٛٞی ٚ . در ٔغبِعٝ ا٘دبْ ؽدٜ تٛعظ خدا ؽد

ىبراٖ ثیؾتزیٗ ٔٛارد ٔثجت وؾت خٖٛک ٔزثٛط ثٝ ٕٞ

. 12د  ٚ اعتزپتٛوٛن پٙٛٔٛ٘یٝ ثٛ bٕٞٛفیّٛط  ٘فٛال٘شای تیپ 

عّیٕب٘ی ٚ ٕٞىبراٖک ٔٛارد ٔثجت وؾت خٖٛ ؽبُٔ:  در ٔغبِعٝ

اعتبفیّٛوٛن وٛاٌٛالس ٔٙفیک اعتزپتٛوٛن پٙٛٔٛ٘یٝ ک 

 یىی اس دالیُ  .3ثٛد E.coliٚ ثبعیُ ٌزْ ٔٙفی ا٘تزٚثبوتزک 

ٔقزک  ٛا٘درٔی ت کخٖٛوٓ ثٛدٖ ٔیشاٖ وؾت ٔثجت عٕدٜ 

ثیٛتیه  تٛعظ اوثزیت ثیٕبراٖ ثبؽد. ثٝ عالٜٚ ثٝ  ٘تیرٚیٝ ثی

عّت ٔؾىال  تىٙیىی در اوثزٔغبِعب  وؾٛر ٔبک درفد 

 اس عزک دیٍز ٔقزک سٚد ٍٞٙبْ. ٞبی ٔثجت وٓ اعت وؾت

در ثیٕبراٖ ٔی تٛا٘د ثز ٘تبیح وؾت ٞبی  ٟ٘ب   ٘تی ثیٛتیه

ثیؾتزیٗ ٔیىزٚارٌب٘یغٓ ٞب ؽبُٔ  Igorدر ٔغبِعٝٔٛثز ثبؽد.

ٕٔٛٞٛفیّٛط  ٘فّٛ ٘شا ٚ در ٔٛارد  کاعتزپتٛوٛن پٙٛٔٛ٘یٝ

اعتزپتٛوٛن ٚ وّجغیال پٙٛٔٛ٘یٝ ٌشارػ  کپٙٛٔٛ٘ی ؽدید

 ثزٚ٘ؾیتک تزتیت  ثٝدر ٔغبِعٝ ٔب ثیٕبری سٔیٙٝ ای  .14ٌزدید

ثیٕبری ریفالوظ ک   CHD ثیٕبری عزٚق وزٚ٘ز لّت

 GERD   ٌبعتزٚا٘تزیت کGE  عیغتیه فیجزٚسیظ کCF  ک

. در ٔغبِعٝ عّیٕب٘ی ٚ ٕٞىبرا٘ؼ ثٛد٘د.  عٓ ٚ  CPفّح ٔغشی 

ای ٌشارػ تزیٗ ثیٕبری سٔیٙٝؽبیع ک FTT  ٘برعبیی رؽدی

 عّت ایٗ ٔغبیز  ٔی .3ثٛد وٝ ثب ٔغبِعٝ ٔب ٔغبیز  داؽتؽدٜ 

تٛا٘د در افشایؼ اعبعب  ٚ عغص عٛاد ٚاِدیٗ وٛدوبٖ ٔجتال 

ٔی   FTT ٛاردرداد ٔربٞؼ تعردز ثٝ ورثٝ پٙٛٔٛ٘ی ثبؽد وٝ ٔٙ

ثیٕبراٖ درخبتی  %70در ٔغبِعٝ ّٔطٛخی ٚ ٕٞىبرا٘ؼ ٌزدد.

در ٔغبِعٝ عّیٕب٘ی  FTTؽبید ٔیشاٖ ثبالی . 15داؽتٙد FTTاس 

 اختٕبعی  عیف -ثٝ دِیُ ٚ عیت التقبدیٚ ّٔطٛخی 

 

 ٞبی تٙظیٓ خب٘ٛادٜ در ٔٙغمٝخب٘ٛادٜ ٞب ٚ عدْ تٛخٝ ثٝ رٚػ

ٔغبِعٝ عٛاد وٛٞی ٚ ٕٞىبرا٘ؼ  در ثبؽد.ٔٛرد ٔغبِعٝ 

GERD  12تزیٗ عبُٔ ٌشارػ ؽدؽبیع . 

ٔٛرد اعتفبدٜ در درٔبٖ پٙٛٔٛ٘ی ثٝ تزتیت   ٘تی ثیٛتیه ٞبی 

ؽبُٔ عفتزیبوغٖٛک  ٔپی عیّیٗک  ٔٛوغی عیّیٗک 

سیدیٓک تبوالٚک  عف ٔٛوغی-خٙتبٔبیغٗک وٛعفٛتبوغیٓک 

ٗک ٚ عفبِىغیٗ ثٛد. ی سیتزٚٔبیغیٗک  وّیٙدأبیغٗک اریتزٚٔبیغ

ثیٛتیه ٔٛرد اعتفبدٜ در درٔبٖ پٙٛٔٛ٘ی در ٔغبِعٝ  ٘تی

Newman ٘تی 16ٚ ٕٞىبرا٘ؼ ٔزثٛط ثٝ عفتزیبوغٖٛ ثٛد  .

ثٝ   Kronmanثیٛتیه ٔٛرد اعتفبدٜ ثزای درٔبٖ در ٔغبِعٝ

عیّیٗ ثٛد. ٞب ٚ پٙیتزتیت ؽبُٔ ٔبوزِٚٚیدٞبک عفبِِٛٛعپٛریٗ

ٛد ثٞب در ضبَ افشایؼ در ایٗ ٔغبِعٝ اعتفبدٜ اس عفبِٛعپٛریٗ
 ثیٛتیه ٘تیتزیٗ ٚ ٕٞىبرا٘ؼ ٔعَٕٛ  Janدر ٔغبِعٝ. 17

ثب   .18ٞب ثٛد ٞب ٚ عفبِٛعپٛریٗٔٛرد اعتفبدٜ ٔزثٛط ثٝ ویِٖٙٛٛ

ٗ ٞب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ عفتزیبوغٖٛ خش ی اس خب٘ٛادٜ عفبِٛعپٛری

ثب ٔغبِعب  فٛق ٔغبثمت  اعت ٘تبیح ٔغبِعٝ ٔب تمزیجب

تزیٗ  ٘تی ثیٛتیه ٔٛرد  ؽبیعHsieh اٌززٝ در ٔغبِعٝ دارد.

ٔیز ٚ در ٔغبِعٝ ٔب ٔزي. 19اعتفبدٜ اس خب٘ٛادٜ ثتبالوتبْ ثٛد

ٔغبِعب  ا٘دبْ ؽدٜ در ایزاٖ وٝ ثب  ثٛد ٪1/1ٔزثٛط ثٝ پٙٛٔٛ٘ی 

ٔیز ٚٔیشاٖ ٔزي Williams. أب در ٔغبِعٝ 12ٚ3ٔغبیز  ٘دارد

ٌشارػ ؽد وٝ ثب ٔغبِعٝ ٔب ٔغبیز   4-%2/10٘بؽی اس پٙٛٔٛ٘ی 

% وُ ٔزي ٚ ٔیز در وٛدوبٖ Igor 20در ٔغبِعٝ  .20دارد

-ٚ. ؽبید ٔیشاٖ وٓ ٔزي14ٔزثٛط ثٝ پٙٛٔٛ٘ی ٌشارػ ٌزدید

ٚ افشایؼ  ٘بؽی اس تؾ یـ ٚ درٔبٖ سٚدٍٞٙبْٔیز در ایزاٖ 

 ٞب ٚ اعالعب  در سٔیٙٝ پٙٛٔٛ٘ی ثبؽد.   ٌبٞی
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 نتیجه گیری 

در ٔیبٖ پغزاٖ ٚ در فقُ پٙٛٔٛ٘ی  در ایٗ ٔغبِعٝک ؽیٛ  

اس ثیٕبراٖ  تعداد سیبدی سٔغتبٖ ثیؾتز ثٛد. ثیٕبری سٔیٙٝ ای در 

. در ثٛدثیؾتزیٗ ٔیشاٖ عال ٓ ثبِیٙی عزفٝ ٚ تت  ٌٚشارػ ؽد

ٔیز ٘بؽی اس پٙٛٔٛ٘یک تٛخٝ ٚ٘تیدٝ خٟت وبٞؼ ؽیٛ  ٚ ٔزي

ثٝ ثیٕبراٖ دارای ثیٕبری سٔیٙٝ ای ٚ دارای عبثمٝ لجّی اثتال ثٝ 

 زی ثٝ خقٛؿ در رزای پیؾٍیرٗ ثربدٜ اس ٚاوغرپٙٛٔٛ٘یک اعتف

عال ٓ ثبِیٙی ٚاِدیٗ در سٔیٙٝ  ؽٙب ی ثب فقُ سٔغتبٖ ٚ  ٔٛسػ 

ٔی تٛا٘د در   کعزفٝ ٚ تت عالٔت ٞبی  پٙٛٔٛ٘ی ثٝ خقٛؿ

 وبٞؼ ٔٛارد ثیٕبری ٔٛثز ثبؽد.

 

 تشکر و قذردانی

در ٔعبٚ٘ت  90103 ثٝ ؽٕبرٜعزش پضٚٞؾی  اس ٘تبیح ایٗ ٔمبِٝ 

 اعت زاجدا٘ؾٍبٜ عّْٛ پشؽىی وزٔب٘ؾبٜ تطمیمب  ٚ فٙبٚری 

ؽدٜ اعت. در  ٕٗ اس تٕبٔی وبروٙبٖ ثیٕبرعتبٖ أبْ ر ب    

ٔب را یبری داد٘د ک وٕبَ  وٝ در ا٘دبْ ایٗ ٔغبِعٝوزٔب٘ؾبٜ 

 تؾىز ٚ لدردا٘ی را داریٓ.
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Abstract 
Background: Acute Respiratory Infection especially 

Pneumonia are causes  of approximately 20% of  death in 

children. The aim of this study was to evaluate 

epidemiological feature and laboratory finding of 

Pneumonia  in under 5 years old children in Imam Reza 

hospital during   2006-2010. 

 :Method  In this Cross- Sectional Study 1024 Pneumonia 

patients aged  0 to 5 years that from April 2006 to March 

2010 were admitted in Imam Reza Hospital in 

Kermanshah, were studied. Data, were entered in SPSS 16 

software and analyzed using descriptive statistical  

methods (Mean, Median, frequency and 𝑘2). 

Results: Of 1024 patients is studied, 647 cases (63.2%) 

were male. Mean age patients is 9.94± 9.78 months. 

Prevalence of illness was higher in cold months. 21% of 

patients had a previous history of pneumonia. The common 

symptoms was cough and fever.  Mean hospitalization of 

patients was 6.36±4.𝑑𝑎𝑦𝑠. There were significant relation 

between sex and fever (P=0.012) and Anorexia 

(P=0.26).The most common drugs that usedin the 

treatment of pneumonia was Ceftriaxon. The mortality rate 

was 1.1%. Mean WBC Count and ESR were 

11.9×103±52.5×103and 26.24±21.21, respectively. 
Conclusion: Pneumonia  is one of the important causes of 

hospitalization in under 5 years old children that can have 

variable clinical feature . 
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