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 چکیذُ

 هتؼذد اغلة تزای تؾخیـ هٌؾأ تة الذام تِ اًجام آسهایؾاتسهیٌِ ٍ ّذف?      
پاراولیٌیه هی ؽَد.  ؽٌاخت ػالئن تذعت آهذُ اس ًتایج ایي آسهایؼ ّا در ّز هٌطمِ هی 
تَاًذ ووه تغیار هْوی در تؾخیـ ػلل تة در ًَساداى ًوایذ. ّذف اس اًجام ایي هطالؼِ، 

ه غیز طثیؼی در ًَساداًی وِ تا تة در تیوارعتاى یتزرعی فزاٍاًی آسهایؼ ّای پاراولیٌ
 تَد. تغتزی ؽذُ اًذ ،

ایي هطالؼِ یه تزرعی هؾاّذُ ای همطؼی اعت وِ تز رٍی یه رٍش بزرسی?      
اًجام گزفتِ  1389ًوًَِ تقادفی اس ًَساداى تة دار تغتزی در تیوارعتاى اهیزوثیز در عال 

 ٍ ادرار تِ (CSF)، ًخاًی-ًوًَِ خَى، هایغ هغشیًَساد ٍارد ایي هطالؼِ ؽذًذ.  109اعت.  
هَرد تحلیل ٍ تزرعی لزار گزفت. اطالػات جوغ آٍری  آسهایؾگاُ ارعال ٍ ًتایج آى ّا 

 ٍ آسهَى وای اعىَئز هَرد آًالیش لزار گزفتٌذ. SPSSؽذُ تا اعتفادُ اس ًزم افشار 

درفذ( هثثت تَد. تزرعی ّا ًؾاى داد وِ  43/17هَرد ) 19وؾت خَى  یبفتِ ّب?     
ارعال ؽذُ تِ آسهایؾگاُ اس ًظز وؾت یا رًگ آهیشی گزم  CSFّیچىذام اس ًوًَِ ّای 

تیاًگز اتتال  CSFه اس ًوًَِ ّای یهثثت ًؾذًذ. ّوچٌیي یافتِ ّای آسهایؾگاّی در ّیچ 
 تِ هٌٌضیت ًثَد. 

تا تَجِ تِ درفذ  تاالی ًتایج وؾت خَى هثثت در ًَساداى هَرد ًتیجِ گیزی?       
در تؾخیـ ووه هْوی تزرعی، تِ ًظز هی رعذ اًجام وؾت خَى در ًَساداى دارای تة 

 آًاى تاؽذ.ی ّای تؼذ

 تة، ًَساداى، آسهایؼ ّای پاراولیٌیىی ٍاصُ ّبی کلیذی?      

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهیزکبیز بیوبرستبى ًَساداى بخص در بستزی دار تب ًَساداى در طبیعی غیز پبراکلیٌیک ّبی آسهبیص فزاٍاًی

 <=48 سبل در اراک
 

 پضٍّطی – علوی رتبِ دارای

 کطَرپشضکی علَم ًطزیبت کویسیَى اس

 

 گشارش کَتبُ                                                                                                                                            6< تببستبى(6هجلِ علَم آسهبیطگبّی، دٍرُ ّفتن)ضوبرُ 

 

 آدرط هقبلِ?
 ًَساداى تخؼ در تغتزی دار تة ًَساداى در طثیؼی غیز پاراولیٌیه ّای آسهایؼ فزاٍاًی "ا اهاهی م، رفیؼی ج، َعفیی ؽ، تیات فتاحی

 53-57(:2ؽوارُ)ّفتن ،دٍر1392ُتاتغتاى آسهایؾگاّی، ػلَم هجلِ"1389 عال در اران اهیزوثیز تیوارعتاى
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 هقذهِ

ىی اس هْوتزیي هغائل چالؼ تزاًگیش وِ در خقَؿ ی     

ًَساداى ٍ اطفال وَچه ٍجَد دارد، تة هی تاؽذ. ًَساداى 

تِ دلیل ػفًَت ّای تاوتزیایی یىی اس گزٍُ ّایی ّغتٌذ وِ 

(. تز اعاط 1تیؾتزیي تظاّزات را تا تة ًؾاى هی دٌّذ)

هاُ  3دعتَرالؼول ٍسارت تْذاؽت، در ًَساداى ووتز اس 

درجِ عاًتی گزاد وِ تِ فَرت روتال  38تیؾتز اس دهایی 

اًذاسُ گیزی ؽذُ تاؽذ، تِ ػٌَاى تة تؼزیف هی ؽَد. ؽیَع 

 10تا  6ػفًَت ّای تاوتزیال جذی در تیواراى تة دار 

ه الی دٍ درفذ اس اطفال سیز عِ هاُ یدرفذ هی تاؽذ ٍ 

وِ دچار تة هی ؽًَذ، هثتال تِ تاوتزیوی یا هٌٌضیت یا ّز 

ری ّای تاؽٌذ. تة هی تَاًذ تظاّز تغیاری اس تیوا دٍ هی

ٍ ًمؼ هثثتی تزای اس تیي تزدى  ػفًَی یا غیز ػفًَی تاؽذ

ًؾذُ  ػفًَت داؽتِ تاؽذ. ّوچٌیي هوىي اعت تة وٌتزل

 تِ ٍیضُ در  تة ػذم وٌتزل گزدد. عثة ایجاد ػَارضی ًیش 

 هی تَاًذ هَجة فذهات حاهلگی ٍ عال 5 سیز تچِ ّای

درفذ اس تة ّا دارای  20گزدد. ّوچٌیي  پذیزیًا جثزاى

(. ارسػ هؼایٌات تالیٌی در 2هٌثغ ؽٌاختِ ؽذُ ًیغتٌذ)

ّوگاًی تارستز هی ؽَد وِ ایي آسهایؼ ّا  دار ًَساداى تة

ًِ تٌْا ػلل احتوالی ػفًَی را هی تَاًٌذ هؾخـ وٌٌذ، تلىِ 

ًتایج هٌفی آى ّا ًیش تا ارسػ اعت.در هؼیارّای رٍچؾتز، 

ایؼ ّا تا ارسؽی وِ تزای ارسیاتی تة هَرد تزرعی لزار آسه

هی تاؽٌذ، آسهایؼ هذفَع  CBC  ٍU/Aهی گیزًذ ؽاهل 

ًیش در تیواراى دچار اعْال تزرعی هی گزدد. در هؼیارّای 

 CBC ،U/Aتَعتَى، آسهایؾات پاراولیٌىی تا ارسػ ؽاهل 

گاعتزٍاًتزیت، ػفًَت (. 3هی تاؽذ) CSFٍ ارسیاتی ًوًَِ 

هیاًی، فارًضیت، ػفًَت ؽایغ  ادراری، ػفًَت گَػ ّای

)در افزاد سیز یىغال(،  Roseola infantumٍیزٍعی تِ ٍیضُ 

الثتِ تایذ  (.5-4وٌذ)هی تَاًذ در وَدواى ایجاد تة ٍ تؾٌج 

در هَاردی ًیش تزرعی ّای آسهایؾگاّی در ًظز داؽت وِ 

چٌذاًی تِ تؾخیـ ًوی وٌذ ٍ در تؼضی هطالؼات ووه 

ن گیزی در هَرد اًجام تزرعی ّای آسهایؾگاّی تِ تقوی

 یـاراًـوـیـِ تــت ٍ آى را  تـــذُ اعــذار ؽــٍاگ شؽهــپ

 

 

هحذٍد ًوَدُ اًذ وِ در هؼایٌِ تالیٌی ٍ ؽزح حال ًىتِ هثثتی 

تا تَجِ تِ تفاٍت ّای صًتیىی ٍ ؽزایط  .(4)داؽتِ تاؽذ

اللیوی ّذف هطالؼِ حاضز تزرعی فزاٍاًی آسهایؾات 

پاراولیٌه غیز طثیؼی در ًَساداى تغتزی ؽذُ در تیوارعتاى 

 تَدُ اعت. 1389اهیزوثیز اران در عال 

 رٍش بزرسی

ًَع هطالؼِ همطؼی هؾاّذُ ای اعت. جاهؼِ آهاری      

ٍ ًوًَِ  1389اران در عال  تواهی ًَساداى تة دار ؽْز

ًَساد تة دار تغتزی در تیوارعتاى  109آهاری ؽاهل 

وِ تِ فَرت  ؽْز اران در عال فَق تَدُ اعت اهیزوثیز

تقادفی عادُ اًتخاب ؽذ. اطالػات ؽاهل ٍیضگی ّای 

، جٌظ ًَساد، دفؼات ًَساد فزدی هاًٌذ عي هادراى ٍ

در سهاى ؽیزدّی هادر، پَؽؼ ون یا سیاد تذى ًَساداى 

پظ اس تیاى خالفِ ای  اس اّذاف  ثثت گزدیذ. هزاجؼِ

هطالؼِ ٍ ًحَُ اًجام هطالؼِ تِ ٍالذیي ًَساداى تغتزی ؽذُ 

تِ ػلت تة در تخؼ ًَساداى، در فَرت هَافمت آى ّا 

ٍارد ت ًاهِ وتثی جْت ؽزوت در هطالؼِ تا اخذ رضای

حغاعیت  ٍ ًتیجِ وؾت خَى در ًَساداى .ًذگزدیذ هطالؼِ

ِ آًتی تیَتیه ّا در آًتی تیَگزام اًجام ؽذُ، تؼذاد ت

WBC،  ًَتزٍفیل ،Hb ،پالوت ّا ،RBC ،CRP ،ESR  ٍ

CSF  ًَساداى ًیش در پزعؾٌاهِ ای ثثت گزدیذ. اطالػات

جوغ آٍری ؽذُ تا اعتفادُ اس آهار تَفیفی ؽاهل جذاٍل ٍ 

ًوَدارّا ٍ ؽاخـ ّای تَفیفی  ٍ آسهَى ّای آهار 

-77-3اعتٌثاطی هَرد تحلیل لزار گزفتٌذ.ایي تحمیك تا وذ 

در ؽَرای اخالق پشؽىی داًؾگاُ ػلَم پشؽىی اران  89

تِ تقَیة رعیذُ اعت ٍ هحممیي 23/12/1389در هَرخ 

در توام هزاحل اًجام تحمیك هلشم تِ رػایت تواهی وذّای 

اخاللی هقَب ٍسارت تْذاؽت درهاى ٍ آهَسػ پشؽىی 

 تَدُ اًذ ٍ آى ّا را اجزا ًوَدُ اًذ.

 بفتِ ّبی

75/4ًَساد هَرد تزرعی 109هیاًگیي عٌی  هادراى       

  29عال) 20عال ٍ تیؾتزیي عطح عٌی آًاى تاالتز اس  76/21

 
 

 6<( تببستبى 6هجلِ علَم آسهبیطگبّی،دٍرُ ّفتن)ضوبرُ 

 . . . پبراکلیٌیک ّبی آسهبیص فزاٍاًی/9:



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درفذ( تَد. تیؾتزیي عي ًَساداى تغتزی در رٍس چْارم تَلذ

ًَساد  49ًَساد  109(. اس 1درفذ( تَد)ًوَدار 4/28آى ّا)

درفذ( تَد. جْت  55ًَساد دختز) 60درفذ( ٍ 45پغز)

تزرعی حال ػوَهی ًَساد لثل اس تغتزی اس هؼیار دفؼات 

 2درفذ(  3/7ًَساد ) 8ؽیزدّی هادر اعتفادُ ؽذُ اعت، وِ 

ر ٍ تا 4درفذ( 25ًَساد) 28تار،  3درفذ(  8/57ًَساد ) 63تار، 

تار یا تیؾتز ؽیز هی خَردًذ. جْت  5درفذ(  9/10ًَساد ) 10

ارسیاتی اثز پَؽؼ تیوار تز رٍی دهای تذى اس هؼیار پَؽؼ ون 

درجِ عاًتی 28 -26یا سیاد )تیؼ اس عِ الیِ لثاط در دهای تیي 

درفذ( دارای  1/88ًَساد ) 96گزاد( اعتفادُ ؽذ ٍ در هجوَع 

ًَساد هَرد  109اداى اس پَؽؼ سیاد تَدًذ. وؾت خَى ًَس

درفذ( هٌفی  6/82ًفز ) 90درفذ( هثثت ٍ 4/17) 19تزرعی، 

هَرد  6وؾت خَى هثثت،  تاتیي تیواراى درتَد. 

 5 اؽزؽیاوَلی، درفذ( 3/26هَرد) 5درفذ(عَدٍهًَاط، 31)

 هَرد 2اپیذرهیذیظ، در  فیلَوَناعتا درفذ( 3/26هَرد)

 درفذ 3/5هؼادل  یه هَرددرفذ( آعتٌتَتاوتز ٍ در  5/10)

ی تتَوَن رؽذ وزدُ تَد. اس لحاظ حغاعیت تِ آًـاعتزپ

  تیَتیه ّا در آًتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًوًَِ تِ  2تیَگزام اًجام ؽذُ،  تیَتیه ّا در آًتی 

ًوًَِ تِ  2ًوًَِ تِ عیپزٍ فلَوغاعیي ، 2جٌتاهایغیي ، 

تیَتیه حغاط ِ چٌذیي آًتی هَارد ت آهیىاعیي ٍ عایز

 13وَتزیوَوغاسٍل تَد وِ تیؾتزیي حغاعیت تِ  تَدًذ.

درفذ( اس ول وؾت ّای هثثت ًغثت تِ آى 68ًوًَِ )

 3/30وؾت خَى) 6وؾت خَى هثثت،  19حغاط تَدًذ. اس 

درفذ( تِ ٍاًىَهایغیي حغاط تَدًذ. در هَرد هماٍهت تِ 

هَرد اس  4ّا در آًتی تیَگزام اًجام ؽذُ،  آًتی تیَتیه

هَرد تِ آهپی عیلیي  2وؾت ّای خَى فمط تِ اگشاعیلیي ٍ 

هَرد اس وؾت خَى ّا تِ جٌتاهایغیي ٍ  3تَدًذ.  هماٍم

هَرد ًیش تِ آهپی عیلیي ٍ  2عفتزیاوغَى هماٍم ٍ 

هَرد ًیش تِ عفىغین ٍ  2عفتزیاوغَى هماٍم تَدًذ. 

ي تؼذاد یتیؾتز عفالىغیي ٍ عفتزیاوغَى هماٍم تَدًذ.

تی تیَتیه تِ اگشاعیلیي ٍجَد داؽت.در هماٍهت تِ آً

درفذ( دارای  8/2ًَساد) 3ًَساداى هَرد هطالؼِ تؼذاد 

WBC   1700ٍ ووتز تَدًذ، ٍ حذالل آى ػذد 4500هؼادل 

  تا 4500یي ـت WBCذ( دارای ــدرف 83/90َساد)ـً 99َد، ـت

 

WBCدر ادرار ًَساداى در تعذاد   

955ّز هیشاى دیذ بب بشرگٌوبیی   

تعذا

 د

 درصذ
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در ادرار ًَساداى تب دار بستزی  WBCتعذاد تَسیع فزاٍاًی 
 

 

 6<( تببستبى 6هجلِ علَم آسهبیطگبّی،دٍرُ ّفتن)ضوبرُ 

 ::/ٍ ّوکبراى بیبت فتبحی



 15000تیؾتز اس  WBCدرفذ(  26/8تیوار) 9ٍ   15000

درفذ( 22فزد ) 24ًَاسد تغتزی ؽذُ، تؼذاد  109داؽتٌذ.اس 

فزد  85)رًج ًزهال( تَدًذ ٍ 5400تا  1800دارای ًَتزٍفیل تیي 

ز اس ـؾتـیـی تــلــیـــزٍفـــَتـــذ( دارای ًـدرف 78گز)ـدی

 َساداى ــــي ًـیـَتـــلـَگــوـي ّـیـگـاًــیـذ. هـــَدًـــت 5400

 

 

 

 

 

 

 

تَدُ اعت. اس هجوَع تیواراى هَرد  26/2 25/14تزاتز تا 

ٍ  80000درفذ(پالوت ووتز اس  83/1تیوار ) 2تزرعی، تٌْا 

داؽتٌذ،  100000درفذ( پالوت تاالی  17/98عایز تیواراى) 

تَد.  60000ٍ حذالل آى  532000حذاوثز تؼذاد پالوت ّا 

 4/61 دارای ادرار وذر تَدًذ. %(در ایي هطالؼ3/18ًَِساد ) 20

ًَساد  80(. 1داؽتِ اًذ)جذٍل 5ووتز اس  WBCفذ ًَساداى در

ًَساد  29در ًوًَِ ادرار تَدًذ ٍ  RBCدرفذ( فالذ3/73)

تیوار  98در ادرار خَد تَدًذ. RBCدرفذ( دارای 7/27دیگز)

 11درفذ فالذ تاوتزی در ًوًَِ ادرار ٍ  90هؼادل 

 109درفذ( دارای تاوتزی در ادرار تَدًذ.  تز رٍی 10تیوار)

ًفز)  13تیوار هَرد هطالؼِ وؾت ادرار اًجام ؽذ وِ 

درفذ( وؾت هٌفی 1/88ًفز) 96درفذ( وؾت هثثت ٍ 9/11

تیوار  54تٌْا  CSFهطالؼِ  ًَساد اس 109داؽتٌذ. ًوًَِ خَى 

 16هَرد ارسیاتی لزار گزفت وِ اس ایي تؼذاد 

تیوار  8تِ رًگ لزهش،  CSFدرفذ( دارای 63/29تیوار)

ًَساد  12غیز ؽفاف  تَدًذ.  CSFدرفذ(81/14)

 41داؽتٌذ ،  CSFٍ ووتز اس آى در 7هؼادل  pHدرفذ( 22/22)

درفذ(  92/0تیوار) 1ٍ  8-9تیي  pHدرفذ(  93/75تیوار )

pH ،9   را دارا تَدًذ. در ارسیاتی هیىزٍعىَپیCSF  اس ًظز

 CSFدر  WBCدرفذ( فالذ 37/20تیوار) 11ؽوارػ علَلی، 

ٍ  RBCفالذ درفذ(81/14ار)ـتیو 8 تؼذادیي ـٌـچـوـتَدًذ. ّ

 ذ.ـــَدًــت CSFدر  RBCذ(دارای ـــدرف 2/85َرد )ــه 46

 CRPدرفذ( دارای4/17ًَساد) 19ارسیاتی ؽذ وِ  CRPًظز  

ًَساد هَرد هطالؼِ تزرعی گزدیذ وِ اس  ESR109 هثثت تَدًذ.

در هحذٍد طثیؼی  ESRدرفذ( دارای23/86فزد ) 94تؼذاد ایي 

تاالتز اس هحذٍدُ  ESRدرفذ( دارای 77/13ًَساد ) 15ٍ تٌْا 

 تَد. در تیواراى هَرد  38تَدًذ، حذاوثز هیشاى آى هؼادل طثیؼی 

 

 

 

 

 

 

 

 َد.ـی تـفـٌـَارد هــام هـوـدر ت CSFوـؾـت 

 بحث 
تار در  4تار ٍ ووتز اس  4درفذ ًَساداى تغتزی ؽذُ  8/90

رٍس ؽیز هی خَردًذ، ایي هؼیار هی تَاًذ تِ ػٌَاى حال 

یافتِ ّای هطالؼِ حاوی اس ػوَهی ًَساد تیاى ؽَد. تٌاتزایي 

ایي اعت وِ تغذیِ ًاوافی در تیواراى تة دار هزاجؼِ وٌٌذُ 

 تیوار هَرد 109تِ تیوارعتاى اهیز وثیز ؽایغ تَدُ اعت. اس 

درفذ هَارد وؾت خَى هثثت داؽتٌذ وِ در  4/17تزرعی 

تواهی هَارد تؼذ اس درهاى آًتی تیَتیىی، ًتیجِ وؾت دٍم 

افتِ ّای هطالؼِ حاضز هی تَاًذ تیاًگز ایي تاؽذ یهٌفی ؽذ. 

وِ ػفًَت ّای جذیذ در ًَساداى تغتزی ؽذُ تا تة ٍ ؽه 

ر ًادر تِ عپغیظ در اٍرصاًظ اطفال تیوارعتاى اهیزوثیز تغیا

 26اعت.وؾت خَى هثثت تا اعتاف اپیذرهیذیظ وِ در 

درفذ هَارد وؾت خَى رؽذ وزدُ تَد هی تَاًذ تِ ػلت 

آلَدگی هحیط وؾت رخ دادُ تاؽذ. تز اعاط یافتِ ّای 

هطالؼِ حاضز، تا ٍجَد ایٌىِ ػفًَتی جذی در تیواراى 

تغتزی ؽذُ ٍجَد ًذاؽت ٍلی تغذیِ ًاوافی در هیاى آًاى 

د. آهَسػ تیؾتز هادراى در هَرد اّویت ؽایغ تَ

ّیذراتاعیَى ٍ ؽیز دّی تِ وَدن در سهاى ػفًَت 

افتِ ّای هطالؼِ حاضز تا یٍیزٍعی هی تَاًذ هؤثز تاؽذ. 

ٍ ّوىاراى وِ آسهایؾات ًزهال   Daganًتایج هطالؼِ 

غزتالگزی هی تَاًذ پیؼ گَیی وٌٌذُ خطز پائیي ػفًَت 

CSF در   درصذ تعذاد 

5/8> 6 :6اس کوتز   

85-6: 9 94/<  

95-85 48 5</69  

:5-95 8: 56/;9  

  

-6جذٍل 
 

ًَساداى تب دار بستزی CSF درسطح گلَکش تَسیع فزاٍاًی 
 

 

 8:/ٍ ّوکبراى بیبت فتبحی

 6<( تببستبى 6هجلِ علَم آسهبیطگبّی،دٍرُ ّفتن)ضوبرُ 

 . . . راکلیٌیکپب ّبی آسهبیص فزاٍاًی/;:



 Backer(. تز خالف هطالؼِ 6جذی تاؽذ ّن خَاًی داؽت)

 WBCػذد  8در ادرار ٍ تیؾتز اس  WBCػذد 10وِ تیؾتز اس 

پیؾگَیی وٌٌذُ جذی احتوال عپغیظ تَدًذ. در  CSFدر  

در  WBCػذد  10هطالؼِ ها تیواراًی وِ دارای  تیؾتز اس 

 CSFدر  WBCػذد  8آسهایؼ واهل ادرار یا تیؾتز اس 

(. ّوچٌیي یافتِ ّای 7تَدًذ، ػفًَت جذی هؾاّذُ ًؾذ)

ّن خَاًی دارد وِ  Jaskiewiczهطالؼِ تا یافتِ ّای هطالؼِ 

اس آسهایؼ ّای غزتالگزی رٍسهزُ تزای تزرعی خطز تزٍس 

ػفًَت ّای جذی در تیواراى هی تَاى اعتفادُ وزد. در 

ثثت درفذ ًَساداى دارای وؾت خَى ه 4/17هطالؼِ حاضز 

ٍ ّوىاراى در  Planasتَدًذ در فَرتی وِ در هطالؼِ 

( 6درفذ تَدُ اعت) 8/7ایي همذار  2011آهزیىا در عال 

 الؼِـیشاى رخ دادُ در هطـا هـاری تـادار آهـؼٌـتالف هـِ اخـو

ٍ  Bilavsky(.ّوچٌیي هطالؼِ =P 01/0حاضز دارد)

 3/6در آهزیىا ًؾاى داد وِ  2008تا  2006ّوىاراى اس عال 

عال تغتزی ؽذُ تا تة دچار  3درفذ اس وَدواى سیز 

( ایي ؽاخـ در هطالؼِ دیگزی 1ػفًَت تاوتزیایی تَدُ اًذ)

در آهزیىا  2009ٍ ّوىاراى در عال   Bilavskyوِ تَعط 

درفذ 7/10هاُ اًجام ؽذُ  2ًَسلذ سیز  1257تز رٍی 

 5(.وِ ایي همذار ًیش در عطح خطای 8رػ ؽذُ اعت)گشا

 درفذ تا ایي ؽاخـ در هطالؼِ حاضز اختالف هؼٌادار دارد.

در وؾَر  2009الی  2005در تزرعی دیگزی وِ اس عال 

 ٍ ّوىاراى ٍی فَرت گزفت ، اس Fouzasیًَاى تَعط 
 

University of Medical Sciences & Health Services. 2006; 

28(1): 21-17. 
 

6. Dagan R, Sofer S, Philip M, Shachak E. Ambulatory 

care of febrile infants younger than 2 months of age 

classified as being at low risk for having serious 

bactorial infections. J Pediatr. 1988; 112(3): 355-60. 
 

7. Backer MD, Bell LM, Avner JR. Outpatient 

management without antibiotics of fever in selected 

infants. N Engl J Med. 1993; 329:1437-1441. 
 

8. Bilavsky E, Yarden-Bilavsky H, Amir J, Ashkenazi S. 

Should complete blood count be part of the evaluation of 

febrile infants aged ≤2 months? Acta Paediatr. 2010; 

99(9): 1380-4. 
 

9. Fouzas S, Mantagou L, Skylogianni E, Varvarigou A. 

Reactive thrombocytosis in febrile young infants with 

serious bacterial infection. Indian Pediatr. 2010; 47(11): 

937-43. 
 

10. Wolff M, Bachur R. Serious bacterial infection in 

recently immunized young febrile infants. Acad Emerg 

Med. 2009; 16(12): 1284-9.  

 درفذ آًاى دچار ػفًَت2/25ًَساد هَرد هطالؼِ  408

(،وِ ایي همذار تِ فَرت هؼٌاداری 9تاوتزیایی جذی تَدًذ)

تیؾتز اس ؽاخـ تیاى ؽذُ در تزرعی حاضز در عطح خطای 

تز رٍی  2009درفذ اعت. در هطالؼِ دیگزی وِ در عال 5

ٍ ّوىاراى اٍ فَرت  Wolffًَساداى آهزیىایی تَعط 

گزفتِ اعت، هیشاى ؽیَع ػفًَت ّای تاوتزیایی جذی در 

(، 10درفذ گشارػ ؽذُ اعت) 6/6ًَساداى هَرد تزرعی 

ایي همذار ًیش تِ فَرت هؼٌادار آهاری ووتز اس ایي ؽاخـ 

 درفذ تَد. 5در هطالؼِ حاضز در عطح خطای 

 ًتیجِ گیزی

درفذ ًَساداى هزاجؼِ وٌٌذُ تا  17در هجوَع حذٍد       

ؾت خَى هثثت داؽتٌذ. تٌاتزایي پیؾٌْاد هی ؽَد تة، و

تزای ولیِ ًَساداًی وِ تا تة هزاجؼِ هی وٌٌذ آسهایؼ 

وؾت خَى درخَاعت ؽذُ ٍ تزرعی اس جْت ػفًَت ّای 

گًَاگَى فَرت گزفتِ ٍ درهاى تا رد واهل ػفًَت اداهِ 

 یاتذ.

 تطکز ٍ قذرداًی 

ایي همالِ لغوتی اس پایاى ًاهِ هقَب داًؾگاُ ػلَم        

پشؽىی اران در همطغ پشؽه ػوَهی هی تاؽذ، 

ًَیغٌذگاى هزاتة تؾىز ٍ لذرداًی فویواًِ خَد را اس 

ولیِ پزعٌل تیوارعتاى اهیزوثیز ٍ ّوچٌیي تواهی ٍالذیي 

هحتزم ًَساداًی وِ دلغَساًِ در ایي طزح ؽزوت وزدُ 

 هی دارًذ.  اًذ، را اػالم
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