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.ساخته، تقدیر و تشکر نمایم
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ک، چه اقسامِ علمی و چه اقسامِ عملی و  اگر طبیب باشی باید علمِ اصول طب بدانی نی
.تطبیعی است یا خارج از طبیعبدانی که آنچه در تنِ مردم موجود است یا 

و معالج باید که تجربت بسیار کند و تجربت بر مردمِ معروف و مشهور نکند و ...
باید که خدمتها کرده باشد و بیماران بسیار دیده و معالجت بسیار کرده باشد تا 

علت هاي غریب بر وي مشکل نشود و آنچه اندر کتب خوانده باشد به رأي العین همی 
.بیند و به معالجت اندر نماند

امانت و راستی و باید که وصایاي بقراط خوانده باشد  تا اندر معالجت بیماران ، شرط
ك و مطی ك و جامه پا رِب دارد و چون بر سبه جاي تواند آورد و پیوسته خویشتن پا

ش سخن باشد و بیمار را دلگرمی دهد که تقویت  بیمار شود با بیمار تازه روي و خو
.حرارت غریزي بیفزایدت، بیمار را قوبطبی

و اندر این باب سخن بسیار گفتم از آنچه من این علم را دوست دارم که علمی ...
.مفید است

»قابوسنامه«
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چکیده

از دوره جنینی تا نوزادي و بلوغ عامل کهباشدهورمون اصلی تنظیم کننده خونرسانی اریتروپویتین می:مقدمه و بیان مسئله

تداوم خونسازي بوده و از طریق مهار آپوپتوزیس پیش سازهاي رده اریتروئید باعث تکثیر، تمایز آنها به نرموبالست و افزایش 

یک کم که،کم خونی نارسی که به طور ثابت در نوزادان خیلی کم وزن دیده می شود.طول عمر گلبول هاي قرمز می گردد

این مطالعه با هدف بررسی .خونی هیپوژنراتیو بوده و معموالً از هفته دوم ظاهر گردیده و در دو ماهگی به شدت خود می رسد

نارس نوزادانسازياثربخشی رژیم دارویی اریتروپوتیین نوترکیب تزریقی همراه با آهن خوراکی و رژیم آهن خوراکی در خون

.می باشد

یا برابر در این مطالعه نوزادان خیلی کم وزن و نارس با وزن کمتر.مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی می باشد:مواد و روش ها

گروه اول.ندتقسیم شدنفري 40به دو گروه به طور تصادفیشده وهفته وارد مطالعه 34ی برابر یا کمتر از گرم و سن داخل رحم1500

و بودهقطره آهن به همراه))در هفتهروز3(روزواحد به ازاي هر کیلوگرم وزن در 400با دوز (نوترکیب تزریقینیتیاریتروپودریافت کننده

رتیکولوسیت، اریتروپوتیین و فرتیین سطح هموگلوبین، سپس .نها تجویز گردیدبه تنهایی براي آقطره آهنشاهدتحت عنوان گروه گروه دوم 

تمامی اطالعات بیماران به همراه اطالعاتی از قبیل اطالعات .شدسه ماه بعد از ترخیص اندازه گیري ، قبل از ترخیص وبدو ورودسرم 

SPSSپس از تکمیل چک لیست ها اطالعات حاصل وارد برنامه آنالیز آماري وارد ودموگرافیک بیماران، در چک لیست هایی  v16 و شد

.گردیدتحلیل 

پسر که )درصد60(نفر24و در گروه شاهد )درصد5/62(نوزاد25نوزاد شرکت نموده که در گروه مورد 80در این مطالعه :نتایج

نتایج نشان داد که .گرم بود75/1223±49/217گرم و در گروه شاهد 75/1273±38/198میانگین وزن این نوزادان پره ترم در گروه مورد 

معنی دار در میزان افزایشرت معنی داري از کاهش هموگلوبین و فریتین جلوگیري کرده و منجر به تزریق فریتین توانست به صو

.رتیکولوسیت هاي بیماران گروه مورد گردد ولی نتوانست میزان تغییرات معنی داري بر روي سطح آهن سرم ایجاد نماید

نوزادان نارس منجر به افزایش سطح رتیکولوسیت، هموگلوبین و فریتین مطالعه حاضر نشان داد که تزریق اریتروپویتین در :گیرينتیجه

.می شود و این یافته با اکثریت مطالعات مشابه می باشد

اریتروپویتین، نوزادان نارس، رژیم آهن خوراکی:واژه هاي کلیدي 
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مقدمه و بیان مسئله1-1

@که@استپایین@رتیکولوسیت@شمارش@با@نورموستیک@و@نورموکرومخونی@کم@نوع@یک@نارسی@از@ناشی@خونی@کم

کم ).1(است @عمر@ماه@در دومین@آن@شدت@حداکثر@و@کرده@بروز@نارس@نوزادان@در@عمر@دوم@هفته@از@بعد@معموال

ین در بسیاري از نوزادان نارس که به تزریق یتخونی نارسی با کاهش رتیکوسیت و پاسخ ناکافی به اریتروپو

مورد@هنوز@خونی@کم@نوع@این@به@فیزیولوژیک@کلمه@اطالق).2(شود مکرر خون نیاز پیدا کردند مشخص می

کفایت@عدم@هاي@نشانه@و@عالئم@است@ممکن@هستندخونی@کم@این@به@مبتال@که@نوزادانی@زیرا@باشد@می@بحث

عامل@یک@بدن@سریع@اگرچه رشد).3(دهند@نشان@است،واقعی@خونی@کم@یک@بیانگر@که@را@بافتی@شدن@اکسیژنی

هیپوکسیک@شرایط@در@حتی@اندوژنین یتاریتروپو@کمبودآن@بروز@اصلی@علت@ولی@است،@خونی@کم@نوع@این@بروز

).1(باشد@می

اریتروپویتین از دوره جنینی تا نوزادي و بلوغ عامل تداوم خونسـازي بـوده و از طریـق مهـار آپوپتـوزیس پـیش       

ســازهاي رده اریتروئیــد باعــث تکثیــر، تمایزآنهــا بــه نرموبالســت و افــزایش طــول عمــر گلبــول هــاي قرمــز   

%40اسـیدآمینه مـی باشـد کـه حـاوي      165دالتونی با 400/30وپروتئین کیک گلیاریتروپویتین ).6-4(گرددمی

این هورمون در جنین از کبد و در بالغین عمدتاً از سلول هاي پري توبولر کلیـه و مقـدار   ).4(کربوهیدرات است

ي ابتدا تصور می شد که اریتروپویتین فقـط سـاتیوکاین مـوثر بـر خونسـاز     ).6و4(ناچیزي از کبد تولید می گردد

اما اکنون ثابت شده است که گیرنده هاي آن خیلی گسترده بوده و در تکامل سلول هاي آندوتلیال عـروق،  .است

کم خونی نارسی به طور ثابـت در نـوزادان خیلـی کـم وزن     ).10-7(دستگاه گوارش و مغز انسان موثر می باشد

رتی ساخته و براي درمـان و پیشـگیري   نوترکیب به صورت تجااریتروپویتین 1985در سال ).11(دیده می شود


