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چکیده
مقدمه :سپسیس نوزادی یکی از مهم ترین عوامل بروز مرگ و میر در نوزادان می باشد و شناسایی عوامل
موثر بر آن موضوع مطالعات بسیار زیادی بوده است .برخی مطالعات حاکی از نقش ویتامین  Dدر سپسیس
در نوزادان می باشد .هدف از این مطالعه مقایسه سطح سرمی ویتامین  Dدر نوزادان رسیده دارای سپسیس
با شروع زودرس و نوزادان فاقد سپسیس می باشد.
روش کار :این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که در سال  5931بر روی  15نوزاد صورت
گرفت که  91نوزاد در گروه سپسیس و  91نوزاد مبتال به زردی نوزادی بوده و از سایر جهات سالم بودند.
سطح ویتامین  Dدر تمامی نوزادان چک گردید .عالوه بر آن اطالعات جمع آوری شده شامل جنس ،وزن
تولد ،سطح ویتامین  ، Dیافته های  ، CRP ، CBCمدت زمان بستری بیماران مورد مطالعه طبق چک
لیست تهیه و بوسیله نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج :میانگین سطح ویتامین  Dدر گروه سپسیس  53/39 ± 55/12و در گروه غیر سپسیس ± 59/32
 22/93بود ( .)P = 2/159مقدار ویتامین  Dبا طول مدت بستری افراد در مطالعه ارتباط نداشت (= 2/193
.)P
بحث و نتیجه گیری :اگر چه نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد ارتباطی بین سطوح ویتامین  Dسرم
در مادران و نوزادان با بروز سپسیس نوزادی وجود ندارد اما مطالعات مشابه زیادی وجود این ارتباط را نشان
داده اند .پیشنهاد می شود مطالعات بیشتر در این زمینه صورت گیرد.
واژههای کلیدی :ویتامین  ، Dسپسیس ،مدت زمان بستری
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فصل  :1مقدمه و کلیات

-1-1مقدمه
سپسیس نوزادی یکی از مهم ترین عوامل بروز مرگ و میر در نوزادان می باشد و شناسایی عوامل موثر
بر آن موضوع مطالعات بسیار زیادی بوده است .در این فصل دانسته های کلی در زمینه سپسیس نوزادی
ارایه گردیده است.

-2-1مسئله تحقیق
سپسیس نوزادی مجموعه ای از عالئم بالینی در ماه اول تولد می باشد که به صورت عالئم سیستمیک
(منتشر) عفونت خود را نشان می دهد و همراه با باکتریمی می باشد .سپسیس شایع ترین علت مرگ نوزادان
می باشد و عامل  % 12-92مرگ ساالنه نوزادان در کشور های در حال توسعه است( .)5واژه سپسیس نوزادی
به عالئم سیستمیک عفونت در نوزادان اطالق می شود و شامل سپتی سمی ،پنومونی ،مننژیت ،آرتریت،
استئومیلیت و عفونت ادراری می باشد(.)5
سپسیس نوزادی با شروع زودرس ( ) Early Onset Sepsisیا  EOSبه صورت مثبت شدن کشت خون
در هفت روز اول تولد تعریف می شود(.)2
عالئم بالینی سپسیس نوزادی با شروع زودرس به طور معمول در  1ساعت اول تولد ظاهر می شود
وقسمت عمده آنها در  22ساعت اول تولد خود را نشان می دهند .در بیشتر نوزادان عالئم به صورت
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دیسترس تنفسی شروع می شود که مشابه عالئم سایر بیماری های قلبی -تنفسی می باشد%32 - %32 .
بیماران در  22تا  23ساعت اول تولد عالمت دار می شوند.
ندرتا نوزادان دارای تب می باشند مگر اینکه نوزاد از مادر تب دار متولد شود و مادر بالفاصله بعد از تولد
تب داشته باشد ،در حالیکه هیپوترمی شایع تر می باشد.
عالئم سیستمیک شامل خواب آلودگی(لتارژی) ،هیپوترمی ،شیر نخوردن ،و عالئم غیر اختصاصی شامل
آنوری (فقدان ادرار) و اسیدوز می باشد.
از آنجایی که پنومونی اغلب تظاهر بالینی بیماری خود را نشان می دهد ،عالئم تنفسی شایع بوده و
شامل آپنه ،تاکی پنه ،گرانتینگ (ناله کردن) ،باز شدن پره های بینی () Nasal Flaringو رتراکسیون بین
دنده ای می باشد.
عالئم قلبی شامل سیانوز ،افت اشباع شریانی اکسیژن ،پرفیوژن مختل ،کاهش بازگشت خون مویرگی (
 )Capillary refillو هیپو تانسیون می باشد(.)9
ویتامین  Dاز طریق فعال کردن لنفوسیت های  Tتنظیم کننده سیتوکائین ها بوده و با فعال کردن
لنفوسیت های  Bسنتز ایمونوگلوبولین ها را تحت تاثیر قرار می دهد(.)2
ویتامین  25 –D3به عنوان یک تعدیل کننده سیستم ایمنی عمل می کند.تقریبا اغلب سلول های
ایمنی شامل لنفوسیت های  Bو  ، Tمونوسیت ها و سلول های دندریتیک گیرنده اختصاصی ویتامین  Dیا
) Vitamin D Receptor (VDRدارند  .ویتامین  Dاثر تعدیل فعالیت ایمنی را در سلول های مونونوکلوئر و
پولی نوکلوئر از طریق گیرنده  VDRاعمال می کندویتامین  Dاثر مستقیم روی ماکروفاژ داشته و سبب
افزایش تولید و تکامل سیتو کائین ها ،اسید فسفاتاز و هیدروژن پر اکسید می شود و مانع تولید بیش از حد
سیتو کائین های التهابی می شود .ویتامین  Dهمچنین حرکات نوتروفیل ها و عملکرد فاگوسیت ها را
تسهیل می کند.ویتامین  Dممکن است سبب بهبود پیش آگهی و کاهش پاسخ های التهابی موضعی و
سیستمیک می شود(.)1
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 -3-1اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به نقش ویتامین  Dدر عملکرد سیستم ایمنی و نقش سپسیس در مرگ و میر نوزادی ،این
مطالعه با هدف بررسی ارتباط کاهش سطح ویتامین  Dسرمی با شیوع سپسیس نوزادی طراحی گردید.

 -4-1اهداف کلي و اختصاصي تحقیق
هدف کلی
مقایسه سطح سرمی ویتامین  Dدر نوزادان رسیده دارای سپسیس با شروع زودرس و نوزادان فاقد
سپسیس بستری شده در بیمارستان کودکان بندر عباس در سال  5931تا 5931

اهداف اختصاصی
 مقایسه سطح سرمی  25(OH)Dدر نوزادان دارای سپسیس با شروع زودرس و فاقد سپسیس
 مقایسه سطح سرمی  25(OH)Dدر نوزادان دارای سپسیس باشروع زودرس و فاقد سپسیس
بر حسب جنس
 مقایسه سطح سرمی  25(OH)Dدر نوزادان دارای سپسیس با شروع زودرس و فاقد سپسیس
بر حسب وزن تولد
 تعیین رابطه مقادیر  CRPبا شدت پایین بودن سطح  25(OH)Dدر نوزادان دارای سپسیس
نوزادی با شروع زودرس
 تعیین شدت پایین بودن سطح  25(OH)Dبا طول مدت بستری در نوزادان دارای سپسیس
نوزادی با شروع زودرس
 مقایسه سطح سرمی  25(OH)Dدر مادران نوزادان دارای سپسیس با شروع زودرس با مادران
فاقد سپسیس
2
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-5-1هدف کاربردی و آرماني تحقیق
با توجه به مرگ و میر ناشی از سپسیس نوزادی در صورتی که ثابت شود سطح ویتامین  Dدر نوزادان
دارای سپسیس پایین تر از نوزادان فاقد سپسیس است با مطالعه فوق به اهداف زیر می شود دست پیدا کرد.
 -5با غربالگری زنان حامله از نظر ویتامین  Dو درمان پایین بودن سطح ویتامین  ، Dمیزان شیوع
سپسیس نوزادی را کاهش داد.
 -2در صورتی که مطالعات تکمیلی انجام گیرد ،درمان کمبود ویتامین  Dنوزادی می تواند به درمان
سپسیس کمک کند.

 -6-1فرضیه ها و سؤاالت تحقیق
 سطح سرمی  25(OH)Dدر نوزادان دارای سپسیس با شروع زودرس در مقایسه با نوزادان فاقد
سپسیس متفاوت است.
 سطح سرمی  25(OH)Dدر نوزادان دارای سپسیس با شروع زودرس در مقایسه با نوزادان فاقد
سپسیس بر حسب جنس متفاوت است.
 سطح سرمی  25(OH)Dدر نوزادان دارای سپسیس با شروع زودرس در مقایسه با نوزادان فاقد
سپسیس بر حسب وزن متفاوت است .
 شدت مثبت شدن  CRPبا شدت پایین بودن سطح  25(OH)Dدر نوزادان دارای سپسیس نوزادی
با شروع ارتباط دارد .
 شدت پایین بودن سطح  25(OH)Dبا طول مدت بستری در نوزادان دارای سپسیس نوزادی با
شروع زودرس ارتباطدارد.
 سطح سرمی  25(OH)Dمادران نوزادان دارای سپسیس با شروع زودرس در مقایسه با مادران
نوزادان فاقد سپسیس متفاوت است.
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 7-1تعریف نظری و عملیاتي متغیرها
سپسیس نوزادی یک سندرم بالینی در یک نوزاد یک روزه تا  23روزه است که با عالیم سیستمیک عفونت
و جداسازی پاتوژن باکتری از خون تعریف می شود(.)1
نوزاد رسیده به نوزادی گفته می شود که در سن حاملگی  91هفته یا بیشتر متولد شده باشد.
نوزاد نارس :به نوزادی گفته می شود که در سن حاملگی  92تا  91هفته متولد می شود(.)1
نوزاد بسیار نارس :به نوزادی گفته می شود که در سن حاملگی کمتر از  92هفته متولد می شود(.)1
سپسیس با توجه به سن نوزاد با عالیم بالینی متفاوتی شروع و تقسیم بندی می شود.
سپسیس زودرس :شروع عالیم بالینی عفونت ها قبل از  1روزگی می باشد که به اعتقاد برخی متخصصین
به عفونت هایی که در طی  12ساعت اول تولد اتفاق می افتد نیز اطالق می شود(.)3
سپسیس نوزادی تاخیری :شروع عالیم بالینی عفونت ها در روز  1بعد از تولد گفته می شود که همانند
سپسیس نوزادی زودرس تعاریف متفاوتی دارد که میتوان به شروع عالیم بالینی  12ساعت بعد از تولد تا 1
روز بعد از تولد اطالق شود(.)3()3

 -8-1خالصه فصلها
در ادامه در فصل دوم به پیشینه تحقیق و مطالعات مشابه در این زمینه اشاره خواهد گردید .در فصل
سوم روش کار مطالعه و در فصل چهارم نتایج حاصل از مطالعه ارایه می گردد .در نهایت به بحث در مورد
نتایج حاصل از مطالعه پرداخته خواهد شد.
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