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Abstract 

 

Background and purpose: Aminoglycosides (AG) such as Amikacin that are widely used to 

prevent and treat infections in neonates have nephrotoxic effects. The aim of this study was to evaluate 

the role of urinary index to Glomerular filtration rate (GFR) in diagnosis of tubular renal injury following 

administration of Amikacin in neonates admitted to neonatal intensive care unit (NICU). 

Materials and methods: In this descriptive cross-sectional study, 45 neonates admitted to 

NICU with confirmed sepsis undergone treatment with Amikacin and Ampicillin and 45 neonates were 

treated with Ampicillin and Cefotaxime. GFR was calculated using Schwartz's formula (serum 

creatinine/height * 0.45) and categorized based on Fanaroff table. In both groups, BUN, Cr, and GFR 

were measured at days one and seven. Data analysis was performed in SPSS.  

Results: Two (4.4%) patients in the group treated with Amikacin and Ampicillin and one (2.2%) in 

the group who received Ampicillin and Cefotaxime developed acute kidney injury (AKI). GFR changes 

and Cr levels at day seven were not found to be significantly different between septic neonates treated 

with Amikacin and Ampicillin and neonates treated with other non-aminoglycosidic antibiotics (P>0.05).  

Conclusion: There was no difference in incidence of AKI between neonates receiving Amikacin 

and Ampicillin and those who received Ampicillin and Cefotaxime. Hence, AKI in these neonates 

requires further evaluations. 
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 پژوهشی

با  نیکاسیاز آم یناش یگلومرول ونیلتراسیتفاوت ف سهیمقا
 ینوزاد سیسپس لیدر نوزادان تحت درمان به دل سفوتاکسیم

 
       1فاطمه سادات طباطبایی

       2احسان عالئی

 3مهسا بشارت

 چكيده
و رسمها   یدیگشهیپ یکه  هه  رهوس گده در  رس نهوزبرب  ههدب نیکاسیمانند آم (AG) دهایکوزینوگلیآم و هدف: سابقه

کمهک  رس یگلومدول و یل دبسیف دبتییتغ یاهیمطالع  ها هدف بسز نیربسر. ب کیبثدبت نفدوتوکد ،شوریها بس فار  معفونت
 .شد یبحرد رس نوزبرب  هد دی ه  رلیل سپدیس کیوتیه یآن  زیه  رنبال تجو (AKI) حار یویتوهوالس کل بیآس صیه  تشخ

رسمهانی کورکها   -هیماسس ا  آموزشهیNICU رس ی نوزبر هد د 54 توصیفی،-مقطعی مطالع  نیب رس ها:مواد و روش
تحهت رسمها  هها  گهدینهوزبر ر 54 هها نیلیسهیآمپه و نیکاسهیتحهت رسمها  هها آم سیسپده صیهها تشهخ رالقانی شهد گدگا 

( محاسهب  54ق0ن سهد/ققد  فدمول شهوبستز كکهدبتینی ها بس فار  بز GFR .گدف ند قدبسموسر مقاید   میو سفو تاکد نیلیسیآمپ
 7و  1 ینهوزبرب  رس سوزهها GFR و  BUN،Cr ر و بنحدبف بسه اندبس نیانگیشد. م یهندفاناسوف ربق  جدولشد و هدبساس 

 تجزی  و تحلیل شدند. SPSSبفزبس ن ایج مطالع  ها بس فار  بز ند/ .شد یها هدسسرس گدو 

 2ق2كمهوسر  1 میو سفوتاکده نیلیسهیگهدو  آمپه ( و رسرسصهد 5ق5كر موس 2 نیلیسیآمپ و نیکاسیگدو  آم رس ها:یافته
سوز هفه م  Cr نیانگیم ی سفوتاکدیمکنند رسیافتگدو  رس و  نیکاسیکنند  آمافتیشدند. رس گدو  رس AKI ( رچاسرسصد

 .(<0Pق04ك ندندبش  یتفاوت یهف م بز نظد آماسسوز  GFRو 

سیلین و سفوتاکدیم، رس بیجهار نوزبرب  ندبت ه  بس فار  بز آمپیرس  نیلیسیآمپ و نیکاسیآمتدکیب س فار  بز ب استنتاج:
آسیب کلیوی تفاوت معناربسی ندبسر و رس صوست سویدبر آسهیب کلیهوی رس نهوزبرب  تحهت رسمها ، هایهد هه  رنبهال علهت 

 جز آن ی هیوتیک مصدفی هور.ریگدی ه 
 

 نیکاسیآم د،یکوزینوگلی، آمحار یویلتوهوالس ک بیآس ،ید ینفدوتوکد، GFR واژه های کليدی:
 

 مقدمه
 هاعث کاهش حار عملکهدر (AKI) حار یویکل بیآس

هها  بیآس نی. بشوریآ  م یساخ اس دبتییو منجد ه  تغ  یکل
همهدب   نه یو هز یرهول مهدت هده د ،ی یموستهال شیبفزب

 دیهر صیعوبقب نامطلوب ممکن بست ها تشهخ نیبست. ب

سهد/  Cr شیکه  بفهزب یزمهان ،مهدتب  هاشهد AKI هنگا/

  هاشد. هدسسیشاخص 
رسصهد  8-25نهوزبرب  حهدور  سر AKI ههدوز زب یم
 االهآ  بح م یهدوز وبقعهه زب هیبما م، شوریزر  م نیتخم

 

 :ealaee@yahoo.com Email                                        مدکز تحقیقات سالمت کورکا  و نوزبرب  گلد ا ، یربنشگا  علو/ پزشک :گدگا  -احسان عالیی مولف مسئول:
 سفدنجا ، سفدنجا ، بیدب  یپزشک علو/ ربنشگا ، گدو  برفال، ربنشکد  پزشکی ،بس اریاس .1

 ، گدگا ، بیدب گلد ا  یپزشک علو/ ربنشگا  ،مدکز تحقیقات سالمت کورکا  و نوزبرب  ،ربنشیاس .2

 بیدب  گدگا ، ربنشگا  علو/ پزشکی گلد ا ، مدکز تحقیقات هیماسی های عفونی، ص کورکا ،م خص .3

 : 1500ق8ق10تاسیخ تصویب :             1500ق1ق25تاسیخ بسجاع جهت بصالحات :            1500ق1ق25 تاسیخ رسیافت 
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 پژوهشی

 AKI دیمهوبسر شهد انگدینما آماس، نیبزیدب بست  تدشیه

ههه   نیکاسههیماننههد آم (AG) دهایههکوزینوگلیآم(. 1كبسههت

 نهوزبرب  ژ یهو یههاهخهش مدبقبهت صوست گده در  رس

(NICU) شهوریمه ر و رسما  عفونت بس فا یدیشگیپ یهدب. 

 ربسند و کیبثدبت نفدوتوکد هاکیوتیهیرس   بز آن  نیب

 نهوزبرب  ندهبت .(2كشهوندیهازجذب م مالیرس توهول پدوگز

 یههدب یتهدشید ههرس معهد  خطه نیه  کورکها  و ههالغ

نفدوژنهز رس  زیهدب هد ند ربسوها نیب کیبثدبت نفدوتوکد

 رس نوزبرب  ج ین رس  ؛روشمیکامل ن یهف گ 35-33سحم تا 

 یهافهت نفدونه نییتد/ بح مال نفدوژنز ناکامل و حجم پهاپد 

 زیهد لیهنهوزبرب  هه  رال رس AKI صیتشخ .هاشدیم زیار

 دیهغ یویهکلنوزبرب  بغلب رچاس نقهص  -1 :رشوبس بست

سهاعت  58رس  نینیکدبت شیبفزب -2 ،شوندیم کیگوسیبل

 هاشهد.ربشه    یویکل دیعلل م عدر و غ توبنندیم یبول زندگ

 نینیکهدبت ، یحار کل یعملکدر دبتییرس تغ ن،یب بضاف  هد

 یزمهان نینیکدبت دبیز دتین یارماسکد قاهل بع م (SCrك سد/

رسهت  زب  یهرسصهد عملکهدر کل 40-24ک   کندیبفت م

 .سف   هاشد

 کیهوتیهیآن  دها،یکوزینوگلیبز رس   آم نیکاسیآم

کنند  دیتهد یهابست ک  رس رسما  عفونت یفیبلطعیوس

 دیو سها یگهد/ منفه یههالیعفونت ها هاس ژ یه  و ات،یح

  هه سیو سپده تیهو مننژ یتنفد یهاعفونت و هایهاک د

هاعهث سیبهوزو/  s 30 ربسو ها مهاس سهن د نی. بسوریکاس م

 یو مهد  ههاک د یسهلول وبس یهر یکپاسچگیبخ الل رس 

وبهده   هه   یبثد کشهندگ یربسوها ربسب نیب. (3-3كشوریم

 هها هاعهثتهک روز آ  زیتجهو لیرل نیغلظت هد ند، ه  هم

. شهوریمه یهیربسو یهابز مقاومت یدیو جلوگ ن یهه تیفعال

 یویهوکل یگوشعوبس  ،ییرس   ربسو نیب عیبزعوبس  شا

هه  تعهدیل  ازیهن یویکل ییربسوها رس ناسسا نید، بهاش یم

 ،یویههو عملکههدر کل مههاسیسههن ه یاروز ربسر. فاک وسههه

روز و فوبصل مصدف ربسو  ک،ین یفاسماکوک یهاتفاوت

 مطالع رس  .(7كها نقش ربسندآ  یویعوبس  کل جاریرس ب

Bordbar  یربسیتفاوت معن چیه 2017و همکاسب  رس سال 

 نیکاسیآم روز سوزبن  ا یم ی  جانبعوبس زب یرس موسر م

هورنهد، رس  سیرس نوزبرب  نهاسس که  مشهکوه هه  سپده

 .(8كنشد د یر نیکاسیچندگان  آم یها روزها د یمقا

 کیههن یفاسماکوک همکههاسب  و Pacifici رس مطالعهه 

قهدبس گدفهت.  یرس نوزبرب  موسر هدسسه نیکاسیآم ینیهال

رس  Amikacin یسهدم ینشا  ربر ک  غلظت رسمان جین ا

 هها .(9كدهتین کیو نفدوتوکده کیبتوتوکد ،نوزبرب  تد/

  یربسوهها توصه نیهو عهوبس  ب عیبثد وسه فیتوج  ه  ر

 دریهقهدبس گ یها موسر هدسسهآ  یگدرر ک  مصدف منطقیم

 سیمب ال هه  سپدهرس نوزبرب   ربسوها یویکلبیآس زب یم زیون

 اهه .(4،10كگهدرر یاهیهبسز ،هاشهندیم دیپذبیآس اسیک  هد

 و یل دبسهیف دبتییهتغ یهدسسک  پیش بز بین، بینتوج  ه  

توههوالس م عاقهب مصهدف  بیآس صیرس تشخ یگلومدول

 یرس نهوزبرب  هده د نیکاسهیه  خصهو  آم دیکوزینوگلیآم

 رس بسه ا  گلده ا  نهوزبرب  ژ یهو یههارس هخش مدبقبهت

 -یک  هیماسس ا  آموزشهنیها توج  ه  ب هور وصوست نگدف   

 بسه ا بین برفال رس  یآموزش ماسس ا یتنها ه یقانرال یرسمان

 و یل دبسهیف دبتییتغ یمطالع  ها هدف هدسس نیب ،هاشدیم

 و نیکاسههیرس نههوزبرب  تحههت رسمهها  ههها آم یگلههومدول

کننهههد  افههتیهههها نههوزبرب  رسرس مقایدهه   نیلیسههیآمپهه

 یههارس هخهش مدبقبهت یهد د میو سفوتاکد نیلیسیآمپ

    بست.بنجا/ گدفنوزبرب   ژ یو
 

 ها و روش مواد
بنجها/ توصیفی -مقطعیصوست  مطالع  ک  ه نیب رس

-یآموزشه ماسسه ا یه NICUرس  ینهوزبر هده د 54 ،شد

 early صیشهد گدگا  ها تشهخ یکورکا  رالقان یرسمان

 54و  نیلیسه یوآمپه نیکاسهیتحت رسما  هها آم سیسپد

تحت رسمها  هها late onset-sepsis  نوزبر ه  عنوب  گدو 

وبسر مطالعه  شهدند و مهوسر  میو سهفو تاکده نیلیسهیپآم

نوزبرب   .سال بنجا/ مطالع  ذکد شور قدبس گدف ند یاهیزبس

 روهها رس شدند تها تعهدبر نمونه  ابه  سوش رس رس دس بن خ

 .موسرنظد هدسد بساس فدمول حجم نمون  ه  حد هد گدو 

  ه یکم یو پژوهشه یمطالع  ربه  بصهول بخالقه نیب

گلده ا  بنجها/  یربنشگا  علهو/ پزشهک بخالق و پژوهش
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 نیههههه  وبلههههد. (IR.GOUMS.REC.1397.003) شههههد

 ینام  آگاهان  ک به تیبرالعات پژوهش ربر  شد و سضا

وسور هه  مطالعه  شهامل  یاسهایمع .ها گدف   شدآ  بز زین

کنند  ها عالئم گد/ مدبجع  2400 یوز  هاال نوزبر تد/ ها

ق کیسپاسههه ب پنههه قیتهههاک poor feeding)قسیسپدههه

، (الز/ ییایمیوشهیه یهاشیشد  ها آزما دییتاك یتونوپیها

ق بخه الالت دسونفدوزیكه یویکل یهایماسیعد/ به ال ه  ه

 25تهد بز که  کهم یوزبربن(، نیق عفونت برسبسکیآناتوم

 بیآسهه صیتشههخ ایهههاشههند و  یهدهه د NICU سههاعت رس

 یههها رس هههدو وسور و سوز بول هدهه دآ  یویههتوهههوالس کل

رس  نیکاسهیآم کیهوتیهین هآمصدف  ی، عد/ ساهق هاشد

ک  ههد  ینوزبربن .هور یکدیآسف یعد/ ساهق  وسوز بول 

 یحهال عمهوم ایهبثبات شد  ربشه   و  یوینوع بخ الل کل

 یههدب لیههها عهد/ تماآ  نیوبلهد ایهبنهد و خوب ندبشه  

 صوست  ه .بز مطالع  خاسج شدند ،رسما  ربش ند یبربم 

 یههاالهها وز  هف ه  و  34 ی  تهد/ ههاالنوزبرب ی بزتصارف

 ، CBC یهههاشیآزمهها ،سیسپدهه میههگههد/ ههها عال 2400

ESR، CRP وجهور معیاسههای صهوست  گدف   شد  و رس

 سیسپده صیتشخ تیکشت خو  جهت قطع آزمایشگاهی،

وز ،  ،یكسهن ههاسربس کیهرموگدبف برالعهات .بنجا/ شد

كضهدها   کینامی(، همور  یو موستال یجنس، مدت هد د

 ،یکیمکههان و یالسههی(، ون یانیفشههاس شههد نیانگیههلههب، مق

 .( و بوس  سد/ ثبت شد یكپا  یبول نینیکدبت

 ایه یدیهنمونه  گ ا یهمطالع  بز زما  ثبت تا پا مدت

كهدکدب/ که  زورتهد سد رههد( ههور   NICU بز صیتدخ

سهولفات،  نیکاسیكآم نیکاسیبست. روز بس فار  شد  آم

رس هف هه  بول  (نیکاسههپ ربسوسههازی شههدکت ،®نیپاسههیب

 همهدب   لهوگد/یگهد/ق کیلهیم 10 یدیروز ههاسگ ،یزندگ

  شههنهاریپ لهوگد/یههد ک /گهدیلهیم 7ق4هها روز نگهدبسنهد  

 17مدهورهه   یروزههها ،یهف هه  زنههدگ نیهعههد بز بولهه .شههد

گههد/ق یلههیم 14( و یدیكروز هههاسگ لههوگد/یک گههد/قیلههیم

 گههدیر یربسوههها هاشههد.یكروز نگهدبسنههد ( مهه لههوگد/یک

 ساعت( 12هد  لوگد/یگد/ق کیلیم 40ك میوتاکدشامل سف

سهاعت(  8ههد  لهوگد/یگهد/ق کیلهیم 40ك نیلیسهیو آمپ

 یربنا( ههور  بسهت که  ربه  پدوتکهل رسمهان یكربسوساز

 .دیبس فار  گدر ماسب یه یهدب

خهو  تحهت  یههاهمه  نمونه  ،روس  مطالع  یر رس

شهدند. نمونه   زیو آنهال یآوسجمهع ،نیسوت ینیمدبقبت هال

( یتاز  رس رو نوهت كسوز بول و سوز هفه م هده د یسبسبر

نمونه ،  یآوسشدند. ها بتما/ مدت زما  جمع یآوسجمع

 5رهوس موقهت رس هها هه ها ثبت شد  و نمونه حجم نمون 

رس  زیسپس تها زمها  آنهال .د  شدندیذخ گدبریرسج  سان 

 شدند. سخدبر ینگهدبس گدبریرسج  سان  80 یمنف یرما

 سد/ نینیکدبت دبتییحار هدبساس تغ یویس کلتوهوال بیآس

 یهدبههد مینوکی شیبفزب ای  دیلیرس هد گد/یلمی 0ق3 ≤ك

 یكههدب شهوریساعت بز تولد شدوع مه58بز  آ (، ک  هعد

 یکاهش ههدو  ر  برسبس ای(، یسر تدبخالت مدائل مارس

 3وز  هد  رس ساعت   لوگد/یک یگد/ ه  بزبیلیم 1 >ك

 .رس نظد گدف   شد AKI Network ای دیساعت( رب  کدب

GFR فدمههول شههوبستز كکههدبتینین سههد/ق ههها بسهه فار  بز  

نوزبرب  هد بساس  نینیکدبت زب ی( محاسب  شد. م54ق0قد  

 یعهیرب یهد بساس محدور  (Fanaroff) جدول فاناسوف

 دیهمخ لف ه  رو گهدو  ندمهال و غ نیسن یشد  هدب /بعال

 جیشد ک  ن ها یهندرس   و سوز هف م  یندمال رس زما  بول

 .آوسر  شد  بست دی  رس زآ

و رسصهد و  یبز جهدول فدبوبنه جیگزبسش ن ا جهت

 یپهس بز هدسسه بسه فار  شهد. اسیهو بنحهدبف مع نیانگیهم

رس رو  دهههایم غ دهه یجهههت مقا یکمهه یهههاربر  ی یندمههال

 مدهه قل یگههدو  مههوسر مطالعهه  ههه  تناسههب بز آزمههو  تهه

(independent t-test) بز آزمو   یفیک یدهای غم یو هدب

 بفهزبسهها نهد/ربر  زیآنهال یببس فار  شد و هد یمجذوس کا

SPSS 22 بس فار  شد .P یبز لحاظ آماس 0ق04تد بز کم 

 .نظدگدف   شد ربس رسیمعن
 

 یافته ها
ههها  NICU رس ینههوزبر هدهه د 54 ،مطالعهه  نیههب رس

 سیلینو آمپی نیکاسیتحت رسما  ها آم سیسپد صیتشخ

 میو سفوتاکده نیلیسهیبر تحهت رسمها  هها آمپهنوز 54و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 7

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-16682-fa.html


   
 و همکارانیی فاطمه سادات طباطبا     

 

 55      0200، دی  402و یكم، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                      دوره سي              

 پژوهشی

 ا یهقهدبس گدف نهد. بز م یاهزیوبسر مطالع  شدند و موسر بس

رسصهد  38ق9 ،نیکاسهیکننهد  آمافهتینوزبرب  گهدو  رس

 سیمشکوه ه  سپده رسصد 7ق23 ،ینیلها سیسپد صیتشخ

ربشه ند و رس  كکشت مثبت(ی قطع سیسپد رسصد 5ق5و 

 صیتشخ رسصد 3ق43 م،ی سفوتاکدیکنند رسیافتگدو  

 سیمشههکوه ههه  سپدهه رسصههد 7ق53و  ینیهههال سیسپدهه

ربس نبهور  یمعنه صیتشهخ عیهتوز یهورند ک  بز نظد آماس

مهوسر رو گدو  نوزبرب  رس  تیجند یفدبوبن عیتوز .بست

 نیکاسیکنند  آمافتیقدبس گدفت ک  رس گدو  رس یهدسس

پدهد هورنهد  رسصهد 1ق41 ریگدو رس گدو   رسصد 8ق47

گهدو  بز نظهد  رو .ربس نبور  بسهتیمعن ینظد آماس ک  بز

 یمهوسر هدسسه یو قد یو بنحدبف بس اندبسر وزن نیانگیم

و  نیکاسهیکننهد  آمافهتیکه  رس گهدو  رس دقدبس گدف نه

 ،یكبنحدبف بس اندبسر( وزن نیانگیم بیه  تدت ریگدگدو  

( گههد/ 07ق339ك 77ق2833( گههد/ و 38ق503ك 55ق2845

 وجههور ندبشههت یتفههاوت یآمههاس هههور  بسههت کهه  بز نظههد

 ،یكبنحهدبف بسه اندبسر( قهد نیانگیهم نیهمچن (.P= 0ق913ك

م د هور  ی( سان 30ق2ك 73ق57م د و ی( سان 45ق2ك 83ق57

 عیهتوز .وجهور ندبشهت یتفهاوت یبست ک  بز نظهد آمهاس

مهوسر  رو گهدو نهوزبرب  رس  یویهحار کل بیآس یفدبوبن

 نیکاسینند  آمکافتیقدبس گدفت ک  رس گدو  رس یهدسس

 نیکاسیآمدهیدو  غهوسر و رس گه( مدهرسص 5ق5كوسر هم 2

شههد   یویههحههار کل بی( رچههاس آسهرسصههد 2ق2كمهوسر  1

 .ربس نبور  بستیمعن یهورند ک  بز نظد آماس

 GFR و  BUN،Cr بسهه اندبسرو بنحههدبف نیانگیههم

 یمهوسر هدسسه رو گهدو بول و هف م رس  ینوزبرب  رس سوزها

وجهور ندبشهت.  یتفهاوت یمهاسقدبس گدفت که  بز نظهد آ

 سوز هفه م، GFR بسه اندبسر(كبنحهدبف نیانگیهم نیهمچن

م د هور  بست ک  ی( سان 35ق7ك 78ق35( و 07ق9ك 43ق34

رو گههدو  وجههور ندبشههت  ا یههم یتفههاوت یبز نظههد آمههاس

 (.1 شماس  جدولك

 جهههدول فانهههاسوف رسنهههوزبرب   نینیکهههدبت زب یهههم

(Fanaroff) یبعال/ شد  ههدب یعیرب یبساس محدور  هد 

ندمهال رس زمها   دیهمخ لف ه  رو گهدو  ندمهال و غ نیسن

 دیه  رس زآ جیشهد که  ن ها یهنهدو سوز هف م رسه    یبول

 رس مهوسر ،شهور یروسک  مشاهد  مهما  .آوسر  شد  بست

 رو گدو  تفاوت ا یم نینیکدبت ، مو سوز هف  یبول تیوضع

 (.3و2 شماس  ولبجدكد نش د یر یربسیمعن یآماس
 

 نهوزبرب  GFR و  BUN،Cr و بنحدبف بس اندبسر نیانگیم :1شماره  جدول

 آمیکاسین و گدو  غید آمیکاسینبول و هف م رس گدو   یرس سوزها
 

 تدین هیش تدین کم میانگین ±معیاس بنحدبف  گدو 
 سطح

 معنی ربرسی

BUN 0ق233 48 7 23ق02  ± 11ق48 نیکاسیگدو  آم سوز بول 

 58 7 23ق08  ± 10ق09 نیکاسیآم دیگدو  غ

BUN 0ق887 53 3 31ق21  ± 10ق22 نیکاسیگدو  آم سوز هف م 

 53 3 14ق8  ± 10ق05 نیکاسیآم دیگدو  غ

Cr 0ق334 1ق4 0ق5 0ق87  ± 0ق25 نیکاسیگدو  آم سوز بول 

 1ق4 0ق5 0ق82  ± 0ق23 نیکاسیآم دیگدو  غ

Cr 0ق338 1ق2 0ق5 0ق35  ± 0ق17 نیکاسیگدو  آم سوز هف م 

 1ق2 0ق5 0ق34  ± 0ق13 نیکاسیآم دیگدو  غ

GFR 0ق443 42ق88 13ق20 23ق83  ± 8ق55 نیکاسیگدو  آم سوز بول 

 44ق13 14ق9 28ق23  ± 9ق11 نیکاسیآم دیگدو  غ

GFR 0ق817 47ق38 17ق24 34ق43  ± 9ق07 نیکاسیگدو  آم سوز هف م 

 59ق40 22ق40 35ق78  ± 7ق35 نیکاسیآم دیگدو  غ

 
نهوزبرب  رس   یهبول نینیکدبت تیوضع یفدبوبن عیتوز :2 شماره جدول

 رو گدو  تحت رسما 
 

 کدبتینین 
 سطح

 معنی ربسی
  ندمال

 تعدبر كرسصد(

  غیدندمال

 تعدبر كرسصد(

  کل

 تعدبر كرسصد(

 آمیکاسینگدو  

 غید آمیکاسینگدو  

 کل

 (100ك 54 (14ق3ك 7 (85ق5ك 38

 (100ك 54 (13ق3ك 3 (83ق7ك 39 0ق735

 (100ك 90 (15ق5ك 13 (84ق3ك 77

 
سوز هف م نوزبرب   نینیکدبت تیوضع یفدبوبن عیتوز :3شماره  جدول

 رس رو گدو  تحت رسما 
 

 کدبتینین 
 سطح

 معنی ربسی
  ندمال

 تعدبر كرسصد(

  غیدندمال

 تعدبر كرسصد(

  کل

 تعدبر كرسصد(

 نآمیکاسیگدو  

 غید آمیکاسینگدو  

 کل

 (100ك 51 (7ق3ك 3 (92ق7ك 38

 (100ك 51 (5ق9ك 2 (94ق1ك 39 0ق355

 (100ك 82 (3ق1ك 4 (39ق9ك 77

 

 بحث
رو نهوزبرب  رس  یویهحهار کل بیآسه یفدبوبنه عیتوز

  کنند افتیگدفت ک  رس گدو  رس قدبس یموسر هدسس گدو 

 نیکاسیمآدی( و رس گدو  غرسصد 5ق5كموسر  2 نیکاسیآم

شههد   یویههحههار کل بی( رچههاس آسهرسصههد 2ق2كمهوسر  1

ربس نبهور  بسهت. رس گهدو  یمعنه یهورند ک  بز نظد آماس

 نیانگیم بیه  تدت ریگدو گدو   نیکاسیکنند  آمافتیرس
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 34ق0( و 17ق0ك 35ق0سوز هفه م،  Cr بس اندبسر(كبنحدبف

وجههور  یتفههاوت ی( هههور  بسههت کهه  بز نظههد آمههاس13ق0ك

 GFR كبنحهدبف بسهه اندبسر( نیانگیهم نیچنهندبشهت و هم

و ( mL/min per 1.73 m2( ك07ق9ك 43ق34 سوز هفه م،

بعههدبر ههههم  (mL/min per 1/73 m2( ك35ق7ك 78ق35

رو  ا یهم یتفاوت یهور  بست ک  بز نظد آماسبست  سیخ  

 .گدو  وجور ندبشت

و  نیکاسهیکننهد  آمافهتیمطالع  ما رس گهدو  رس رس

ی کننهد غید بز آمیکاسهین كرسیافهتو گدو  سیلین آمپی

 ی ووزنه نیانگیهم بیههه  تدت سیلین وسفوتاکدهیم(،آمپی

وجهور ندبشهت.  یتفاوت یبز نظد آماسهین رو گدو   یقد

و همکهاسب  رس مصهد رس سهال  El-Gamasy یرس مطالع 

رس  دیههکوزینوگلیآم کیعههوبس  نفدوتوکدهه زیههن 2017

رس بیهن فت. قدبس گد یموسر هدسس سینوزبرب  تد/ ها سپد

جهنس رس رو گههدو   و صیسهن هنگها/ تشهخمطالعه  نیهز 

 (.11كهور کدا ی

 زب یههسههد/ و م نینی، کههدبتBUNهههین رس مطالعهه  مهها 

رو گهدو   نیقبل و هعد بز رسمها  هه یگلومدول و یل دبسیف

 یگههدیمشههاهد  نشههد. رس مطالعهه  ر یربسیتفههاوت معنهه

بنجها/  2018و همکهاسب  که  رس سهال  Alinejad توس 

رس  نیکاسهیو آم نیدهیجن اما کیبثهدبت نفدوتوکده ،شد

 جین ها قهدبس گدفهت. یموسر هدسس سینوزبرب  ها عفونت سپد

نهوزبر  80 یسو کوس ک  ههد سو رو ینیهال ییکاسآزما نیب

ها بس فار  بز ربسونما بنجها/  دیکوزینوگلیکنند  آمافتیرس

 ، کهدبتینین و(BUN)نشا  ربر ک  نی دبت بوس  خهو  ،شد

GFR هعهههد بز رسمههها  رس رو گهههدو  بخههه الف  قبهههل و

ی حاضههد که  هها ن هایج مطالعه  ربسی سب نشها  نهدبرمعنهی

و همکهاسب  سونهد  یبسهالم نیهمچن .(12كمطاهقت ربشت

 یمهوسر هدسسه سب رس نهوزبرب  نیکاسهیآم یمصدف منطق

و  نیرس قبل، حه ماسیه 17سد/  نینیقدبس ربرند. سطح کدبت

 .شهد یدیگبنهدبز  نیکاسیهعد بز بتما/ روس  مصدف ها آم

 و 0ق303 ± 0ق122 یرس نوزبر  یسد/ پا نینیکدبت نیانگیم

کهه   (13ك (=0Pق94ك هههور 0ق32 ±0ق103 یهعههد نههوزبر رس

 .کنند  مطالع  ما بستدییتا زیمطالع  ن نیب جین ا

منفهدر سوزبنه  و  میسژ یمطالعات ه  هدسسهدخی  رس

 یمثههال رس مطالعهه  یهههدب ؛منقدههم پدربخ هه  شههد  بسههت

Bordbar  صوست هور که  هها  نیه  ب جین ا ،(8كو همکاسب

رس نهوزبرب   نیکاسهیآم نه یو کم ن یشهیتوج  هه  سهطوب ه

سسد که  یتک روز سوزبن ، ه  نظد م میکنند  سژافتیرس

 یتهدشیه دیرسنوزبرب  ناسس تاث سیدرس رسما  سپ میسژ نیب

تفهاوت  چیهه ن،یهتد بست. عالو  هد بگذبسر و مناسبیم

 روز سوزبنه  ا یهم یعوبس  جهانب زب یرس موسر م یسربیمعن

 هورنهد، سیرسنوزبرب  ناسس ک  مشکوه ه  سپد نیکاسیآم

 .(8كنشد د یر نیکاسیچندگان  آم یها روزها د یرس مقا

و  Abdel-Hady توسههههه  یگهههههدیرس مطالعههههه  ر

نشهها  ربر کهه  همههانطوس کهه  بن ظههاس  جین هها (15كهمکههاسب 

سهاعت  25س رس هد ها کیه  صوست  نیکاسیسور، آمیم

 کیههپ زب یههم ی،هف هه  هههاسربس 33 < کیرس نههوزبرب  سههپ 

رو  میهبز غلظت سب ندهبت هه  سژ یتدنییپا زب یهاالتد و م

سوزبنه  منجهد  کبهاسی میهاس رس سوز نشا  ربر. رسما  ها سژ

رو هاس رس سوز شد  میسژ کیبز  تدشیه یه  عوبس  جانب

  مشهاهد  روسکههمها  سب نشها  ربر. یمشهاهه یو بثدهخش

هاشهد و یهاس  مخ لف و م فهاوت مه نیرس ب جیشور ن ایم

 نیههب زیتجههو ینحههو  نههد یالز/ بسههت رس مطالعههات آ

 .دریقدبس گ یموسر هدسس زین کیوتیهیآن 

آ  ههور  بسهت که   یمطالع  نشا  رهنهد  نیب جین ا

رس  GFR و یگلههومدول و یل دبسههیف دبتییههبسهه فار  بز تغ

 نیلیسهیآمپه و نیکاسهیهها آمنوزبرب  تحهت رسمها   ا یم

رس قبهل و  یویهکل بیآس زب یم نییرس تع سیمب ال ه  سپد

آمیکاسین ها نوزبرب  تحت رسما  ها  یهعد بز رسما  تفاوت

 .ندبش   بست و سفوتاکدیم

ها حجهم نمونه   یتدشیمطالعات ه گدرریم شنهاریپ

موضوع  یاهیتد جهت بسزیروس  فالوآپ روالن و تدشیه

 .  بنجا/ شورموسر مطالع
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