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عنوان  :بررسی مقایسه ای تاثیر پروبیوتیک و ویتامین  Aخوراکی در درمان گاستروانتریت حاد ویروسی برطول مدت
بستری و تعداد دفعات اسهال در کودکان بستری .
مقدمه  :بیماری های اسهالی یک علت مهم مورتالیتی و موربیدیتی در شیرخواران و کودکان در سراسر دنیا می باشد که
منجر به هزینه اقتصادی و بار روانی بر والدین کودکان و عوارض متعددی می شود پروبیوتیک خوراکی عالوه بر بازگرداندن
فلور مفید روده می تواند ایمنی محافظتی میزبان را تقویت کند و همچنین بهبود وضعیت تغذیه ای ویتامین  Aاز دفعات
اسهال می کاهد و مرگ و میر را کاهش می دهد مطالعات متعددی در این زمینه صورت گرفته است و مطالعه فعلی بررسی
مقایسه ای تاثیر ویتامین Aو پروبیوتیک خوراکی در درمان گاستروانتریت حاد ویروسی بر طول مدت بستری و شدت اسهال
در کودکان استان زنجان را بررسی می کند .
روش بررسی  :این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی صورت گرفت که در مجموع  240کودک از کودکان مبتال
به گاستروانتریت حاد بستری شده به  3گروه مساوی  80نفری در محدوده سنی  1تا  5ساله تقسیم شدند به گروه اول
مداخله پروبیوتیک خوراکی بصورت ساشه حاوی  7سویه باکتری مفید بصورت دوبار در روز به مدت  7روز داده شد و
ویتامین  Aخوراکی به گروه های مداخله دوم به صورت تک دوز در کودکان زیر  10کیلوگرم 100/000واحد شامل  2عدد
قرص به میزان 50/ 000واحدی و کودکان باالی  10کیلوگرم 200/ 000واحد شامل  4عدد قرص 50/ 000واحدی داده
شد ،و به گروه سوم ( گروه شاهد ) فقط درمانهای روتین اسهال شامل درمان رهیدراتاسیون داده شد و اطالعات درمدت 7
روز ثبت گردید و با استفاده از تست های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نتایج  :یافته های ما نشا ن می هد که در میانگین تعداد دفعات اسهال در روز سوم درمان گروههای مداخله  1و  2به
ترتیب  2 / 02± 1 / 7و  3/91± 2 / 9و گروه شاهد  4/ 47± 2/ 57بود که با  P> 0/ 000 1تفاوت معنادار وجود داشت و
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نتیجه گیری پیشنهادات  :نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ارتباط معنی دار در مورد کاهش تعداد دفعات اسهال
و کاهش تعداد روزهای بستری در کودکان مبتال به گاستروانتریت حاد بستری شده در درمان با پروبیوتیک خوراکی نسبت
به ویتامین Aو گروه شاهد وجود دارد بنابراین پیشنهاد می شود که پروبیوتیک خوراکی به صورت  7روز در زمان اسهال
حاد آبکی کودکان تجویز گردد .
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فصل اول

1

مقدمه()intrudution
اختالالت اسهال در کودکان بخش زیادی ( ) %18از مرگ و میر دوران کودکی را شامل می شود )1،2(.بطور کلی
 1/5میلیون مرگ و میر در سال برآورد شده است که اسهال دومین علت شایع مرگ کودکان دنیا را پدید می
آورد 2سازمان بهداشت جهانی ( )WHOو ( )UNTCEFبرآورد کرده اند که تقریباً  2/5میلیون اپیزود اسهال
سالیانه در کودکان زیر  5سال در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد که با بیش از  80%ایپزودها در افریقا و
جنوب آسیا ( به ترتیب  46%و  ) % 38روی می دهد ممکن است مرگ و میر کلی رو به کاهش باشد ،اما بروز کلی
اسهال در حدود  3 /6ایپزود به ازای هر کودک در سال بدون تغییر باقی مانده است

(.)2

کاهش مرگ و میر اسهال  ،در نتیجه واکسیناسیون روتاویروس و اداره صحیح موارد اسهال و همچنین ارتقای
تغذیه شیر خوران و کودکان است ،این مداخالت شامل رهیدراتاسیون خوراکی گسترده در منزل و بیمارستان و
(.)2

ارتقای اداره تغذیه کودکان مبتال به اسهال می باشد

تداوم میزان باالی اسهال در کودکان خردسال  ،علی رغم تالشهای زیادی برای کنترل ،مورد توجه خاص
است.اطالعات بسیار کمی در مورد عواقب طوالنی مدت بیماریهای اسهالی به خصوص اسهال پایدار یا طول کشیده
و سوء تغذیه بعدی وجود دارد(.)2،3
بیماریهای اسهالی می توانند تاثیر قابل مالحظه ای برتعادل روانی حرکتی و شناختی کودکان خردسال داشته
باشد(  2و  . ) 3ایپزودها زودرس و مکرر اسهال دوران کودکی در طی دوران های حیاتی تکامل ( ،به خصوص زمانی
که با سوء تغذیه  ،عفونت های همزمان و آنمی همراه است) ،می تواند تاثیرات طوالنی مدت بر رشد و همچنین
عملکرد جسمی و شناختی داشته باشد

(.)3،2

اصول کلی اداره گاستروانتریت حاد در کودکان شامل درمان رهیدرتاسیون خوراکی  ،تغذیه روده ای و انتخاب رژیم
غذایی و سایر درمانهای دیگر از جمله پروبیوتیک خوراکی است ( . )3در طی سالهای اخیر با معرفی محلول
رهیدراته کننده خوراکی  ORSبرای استفاده در مراحل اولیه بیماران پیشرفت عمده ای در درمان کودکان مبتال
به اسهال حاد رخ داده است  1اما به دلیل اینکه  ORSمیزان مدفوع  ،طول مدت یا شدت اسهال یا عوارض آن را
2

کاهش نمی دهد و مداخالت تغذیه ای در طی بیماریهای اسهالی نیز تاثیری در کاهش مدت اسهال ندارد میزان
توجه به توصیه های صورت گرفته در خصوص  ORTدر کودکان کم شده است 1.استفاده از باکتریهای غیر
پاتوژن (پروبیوتیک های خوراکی) برای پیشگیری و درمان اسهال حاد در کشورهای در حال توسعه موفقیت آمیز
بوده است 3-7 .عالوه بر بازگرداندن فلورمفید روده  ،پروبیوتیک ها می توانند ایمنی محافظتی میزبان را با کاهش
سیتوکین های پروانفاالماتور و افزایش سیتوکین های ضد التهابی تقویت کنند.
در مورد انواعی از ارگانیسیم ها (الکتوباسیل-بفیدوباکتر) گزارش بی ضرر بودن آنها وجود دارد؛ که این درمان
(پروبیوتیک خوراکی) استاندارد شده است.

()2-7

اختالل در باالنس میکروبی در سیستم گوارشی اغلب با اسهال همراه است بنابراین میکروارگانیسم های مفید با
تنظیم اثر بر میزبان می توانند اثرات مفیدی در درمان اسهال داشته باشند 8.نشان داده شده است که بهبود
وضعیت تغذیه ای ویتامین  Aاز دفعات اسهال شدید می کاهد و دادن ویتامین  Aاز تمام موارد مرگ و میر
کودکان تا  % 21و مرگ و میر اختصاصی ( ناشی از اسهال )تا  % 31می کاهد (  )3- 7 ، 9براساس جستجویی که
انجام داده ایم تا به حال مقاله ای مشابه با آنچه در این مطالعه انجام خواهد شد یافت نشد .این مطالعه با هدف
بررسی تاثیرات مقایسه ای اثربین ویتامین  Aو پروبیوتیک خوراکی در طول مدت بستری و شدت دفعات اسهال
کودکان مبتال با گاستروانتریت حاد ویروسی بستری در بیمارستان آیت اهلل موسوی زنجان در سال  1393پایه
ریزی شده است.

هدف کلی ()GENERAL OBJECTIVE
تعیین تاثیر پروبیوتیک خوراکی و ویتامین  Aخوراکی در طول بستری و کاهش شدت اسهال در کودکان مبتال به
گاستروانتریت حاد ویروسی
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اهداف جزئی طرح ( )SPECIFIC OBJECTIVES
-1تعیین تاثیر پروبیوتیک خوراکی بر طول بستری کودکان مبتال به گاسترواتریت حاد ویروسی
-2تعیین تاثیر ویتامین  Aخوراکی بر طول مدت بستری کودکان مبتال به اسهال حاد ویروسی
-3تعیین تاثیر عدم تجویز دو داروی فوق بر طول مدت بستری کودکان مبتال به گاسترواتریت حاد ویروسی
-4مقایسه طول مدت بستری در کودکان مبتال به گاسترواتریت حاد ویروسی در سه گروه بر حسب نوع درمان
-5تعیین تاثیر ویتامین  Aبر تعداد دفعات اسهال کودکان مبتال به اسهال حاد ویروسی
-6تعیین تاثیر پروبیوتیک خوراکی بر تعداد دفعات اسهال کودکان مبتال به اسهال حاد ویروسی
-7تعیین تاثیر عدم تجویز داروهای فوق بر تعداد دفعات اسهال کودکا مبتال به گاستروانتریت حاد
-8مقایسه تعداد دفعات اسهال در کودکان مبتال به گاستروانتریت حاد ویروسی در سه گروه بر حسب نوع درمان
-9مقایسه میانگین هزینه بستری در سه گروه بر حسب نوع درمان

فرضیات()HYPOTHESIS
 -1دادن ویتامین  Aخوراکی باعث کاهش مدت زمان بستری کودکان و کاهش تعداد دفعات اسهال حاد ویروسی
در طول این بیماری می شود
 -2دادن پروبیوتیک خوراکی باعث کاهش مدت زمان بستری کودکان و کاهش تعداد فعات اسهال حاد ویروسی
می شود
-3تجویز پروبیوتیک خوراکی یا ویتامین  Aدر درمان گاستروانتریت حاد ویروسی نقش موثری درجلوگیری از
کاهش وزن کودکان بستری شده بعلت اسهال حاد آبکی دارد.
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تعریف واژه ها:
گاستروانتریت حاد ویروسی:وقوع اسهال حاد آبکی به طوریکه حجم مدفوع بیش از  10گرم به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن در روز و به مدت کمتر از  14روز طول کشیده است که در این مطالعه به اسهالی گفته می شود
که از نظر کلینیکی تشخیص بیماری ویروسی را گرفته و دارای آزمایش آنالیز مدفوع به نفع بیماری ویروسی داشته
باشد.
ویتامین  : Aمکمل ویتامین  Aکه بصورت خوراکی به صورت قرص های  50/000واحد در یک قرص می
باشد.
پروبیوتیک خوراکی:مکمل خوراکی که حاوی یک سری باکتری های غیر پاتوژن روده ای در یک ویال می
باشد ساشه کیدیالکت با نام کارخانه سازنده سپهر دارو با برند زیست تخمیر شامل  7سویه باکتری سودمند شامل
بیفدوباکتریوم ایفیدس  ،یفیدوباکتریوم بوبیس  ،الکتوباسیلوس کازایی ،الکتوباسیلوس اسید و فیلوس ،
الکتوباسیلوس  ،استرپتوکوکوس ترموفیلوس بهمراه پری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید که به رشد و فعالیت
پروبیوتیک ها کمک می کند .
 :ORSمحلول حاوی الکترولیت ها و گلوکز به مقدارمعین که جهت مایع درمانی در طول اسهال حاد آبکی به
صورت خوراکی کاربرد دارد.

محدودیت های پژوهش:
پروبیوتیک خوراکی به راحتی در دسترس نیست و در داروخانه های اندکی در شهر زنجان وجود دارد که با
درخواست و هماهنگی با داروخانه بیمارستان و هماهنگی با بازاریاب شرکت زیست تخمیر سعی در حل این
مشکل شد .در بعضی موارد به علت عدم رضایت والدین  ،بیماران از مطالعه حذف شدند و عدم مراجعه بیماران
جهت پیگیری و عدم تمایل به مصرف دارو توسط کودک نیز پاره ای از محدودیت های پژوهش بوده است.
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فصل دوم
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-1دانستنی های پژوهش
-2مروری بر مطالعات انجام شده
دانستنی های پژوهش:
ویتامین  Aیک ریز مغزی ضرروری است .زیرا نمی تواند در بدن حیوانات تولید گردد

8

بدن ویتامین  Aرا یا

بصورت ویتامین  Aاز قبل تشکیل شده (معموال به صورت استروما) یا کاروتنوئیدهای ویتامین  Aبه دست می آورد
در ایاالت متحده آمریکا غالت (سبزی)  55/.و محصوالت لبنی و گوشت حدود % 30دریافت ویتامین Aاز غذا را
تامین می کند  .8اختالالت روده ای مزمن و یاسندرم های سوء جذب لیپید می توانند منجر به کمبود ویتامین A
گردند  9و  . 8نقش ویتامین  Aدر عملکرد ایمنی و دفاع میزبان به خصوص در کشورهای در حال توسعه که درمان
یا مکمل ویتامین  Aاز میزان ناخوشی و مرگ و میر های گوناگون از قبیل سرخک می کاهد اهمیت دارد  9و . 8
عالئم کمبود ویتامین  Aشامل کاهش رشد کلی بدن  ،افزایش اسهال و افزایش تعداد عفونت ها و آنمی  ،آپاتی ،
عقب ماندگی ذهنی و افزایش فشار داخل جمجمه با زیاد شدن فاصله ی استخوان های جمجمه در محل سوچورها
8،9،10

می باشد

استفاده از باکتری های غیر پاتوژن پروبیوتیک برای پیگیری و درمان اسهال در کشور های در حال

توسعه موفقیت آمیز است عالوه بربازگرداندن فلورمفیدروه  ،پروبیوتیک ها می توانند ایمنی محافظتی میزبان از
جمله کاهش سیتوکین های پروانفالماتور سیتوکین های ضد التهابی را تقویت کند باکتری الکتوباسیلوس رانسوس
با کاهش مدت و شدت اسهال ناشی از اسهال روتاویروس دوران کودکی همراه بوده است ولی قبل از اینکه
پروبیوتیک ها را به توان برای استفاده در اسهال دوران کودکی در کشور های در حال توسعه توجیه کرد ،کار
بیشتری الزم است

7و 6و2

.

 )2بررسی متون (خالصه اهم تحقیقات مرتبط انجام شده در ایران و جهان)
-1در مطالعه ای دو سوکوردرسال  2011در شهر کلکته هند اثر خوراکی ویتامین  Aو ریزمغذی ها در درمان
کودکان اسهالی مقایسه شده بود.در آن مطالعه  167کودک بین  6ماهه تا  24ماهه که مبتال به اسهال با
7

دهیدراتاسیون متوسط بودند ،به چهارگروه تقسیم شدند که به یک گروه ویتامین  Aخوراکی به گروه دیگر ویتامین
 Aو ریز مغذی ها مثل روی داده شده بود وبه گروهی دیگر فقط ریز مغذی ها داده شده بود و به گروهی دیگر دارو
نما داده شده بود در این مطالعه در هر سه گروهی که مکمل استفاده شده بود کاهش قابل توجهی ()p<0.0001
در میزان اسهال نسبت به گروه دارونما دیده شده است.گروهی که ویتامین  Aبه همراه روی خوراکی مصرف کرده
بودند کمترین میزان اثر بخشی در کاهش اسهال را نشان دادند و گروهی که مکمل های خوراکی بهمراه ویتامین
 Aوروی را مصرف کرده بودند بیشترین تاثیر را داشته است( . ) 4
-2در یک کار آزمایی بالینی دو سوکور که در سال  2001به منظور بررسی اثر پروبیوتیک نسبت به دارو نما در
کودکان مبتال به اسهال سنجیده شده بود.پروبیوتیک باعث کاهش قابل مالحظه ای در مدت اسهال نسبت به گروه
دارونما داشت(

5

).

مطالعه ای در سال  2013به صورت کار آزمایی بالینی در دانشگاه اکسفورد و ویتنام انجام گرفته است.در این
بررسی اثر پروبیوتیک خوراکی از جمله الکتو باسیلوس در درمان اسهال آبکی بدون عارضه در کودکان مبتال به
اسهال حاد مورد بررسی قرار گرفته است .شواهد نشان داده است که این مکمل خوراکی اثر قابل مالحظه ای در
کاهش تعداد دفعات اسهال  300کودک  9تا  30ماهه بستری در بیمارستان ویتنام داشته است(. ) 6
)4در یک مطالعه Reviewarticlکه در  polandدر دانشگاه ورشو warsaw

انجام گرفت مجموعه ای از

مقاالت انجام شده در سال  2008تا  2012که به صورت کارآزمایی های بالینی انجام شده بودمتاآنالیز گردید واثر
داروهای تکمیلی در اسهال از جمله پروبیوتیک های حاوی الکتوباسل و bouloradii

در کاهش اسهال

شیرخوران دیده شد( .)7
-5یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در کودکان  3تا  9ساله مبتال به گاستروانتریت حاد که بر روی 172
کودک انجام گرفت  .در یک گروهی ویتامین  ، Aگروهی ویتامین  Aو روی خوراکی  ،گروه دیگری روی و
گلوتامین داده شد و بیک گروه نیز دارونما داده شد .در یک گروهی که گلوتامین و ویتامین  Aو روی خوراکی داده
شده بود بیشترین تاثیر مشاهده شده بود(. )9
8

 -6در یک مطالعه به صورت کار آزمایی بالینی بر روی  108کودکی مبتال به اسهال حاد در سنین  6ماه تا  5سال
در دهلی در سال  1992تا  1993در بیمارستان کودکان کاواتی سران انجام گرفت مکمل خوراکی ویتامین  Aبه
صورت تک دوز به صورت تصادفی به کودکان مبتال به گاستروآنتریت حاد داده شد که تفاوت معنی داری در میزان
کاهش دفعات اسهال و تعداد روزهای بستری در گروهی که ویتامین  Aمصرف کرده اند با گروهی که مصرف
()10

نکرده بودند وجود نداشت

.

9

فصل سوم
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نوع پژوهش:
 1-3این تحقیق از نوع مطالعه تجربی  Exprimentalمی باشد که بصورت کار آزمایی شاهد و تصادفی از نوع
( RCTکار آزمایی بالینی) انجام گرفته است.

 2-3جامعه پژوهش:
کودکان در سنین بین یک تا پنج سال بستری مبتال به گاستروانتریت حاد در بخش اطفال بیمارستان آیت اهلل
موسوی زنجان

 3-3واحد پژوهش:
هر یک از کودکان  1تا  5ساله مبتال به گاستروانتریت حاد بستری در بیمارستان آیت اهلل موسوی زنجان

 4-3متغیر ها:
سن :متغیر کمی پیوسته
جنس :متغیر کیفی اسمی
تعداد دفعات اسهال در روز :متغیر وابسته کمی گسسته
طول دوره بیماری (دوره کامل بهبودی اسهال) متغیر وابسته کمی گسسته
طول مدت بستری متغیر کمی وابسته
تغییرات وزن

متغیر کمی پیوسته

11

 5-3حجم و نمونه در روش انتخاب نمونه:
جامعه مورد انتظار ما متشکل از کلیه بیماران مبتال به گاستروانتریت حاد می باشد که در طی مدت نمونه گیری
در بخش اطفال بیمارستان آیت ا..موسوی بستری می شوند .روش نمونه گیری به صورت سریال خواهد بود و
حجم نمونه براساس فرمول زیر محاسه شده است:
} 8={z1-a/2+21–b}2+{s11+s21
)m1-m2(2
Az o/os
Bz o/2o
=4/94 +2میانگین تعداد های روزهای بستری در گروه مداخله (پروبیوتیک )=M1
=4/94 +2میانگین تعداد های روزهای بستری در گروه شاهد=Mz
در هر گروه N=78

حجم نمونه محاسبه شده  n=234می باشد که برای باال بردن دقت مطالعه تعداد  n=240مورد مطالعه قرار
گرفتند.

 : 6-3روش اجرای پژوهش:
پس از تصویب اولیه پیش نویس طرح  ،انجام مطالعه شروع گردید در این کار آزمایی بالینی تصادفی شاهد دار ،
کودکان مبتال به گاستروانتریت حاد ویروسی بستری شده واجد الشرایط در بخش بیمارستان آیت ا ...موسوی
زنجان وارد مطالعه شدند  ،روش درمان(مداخله) به صورت تصادفی به گروه های مداخله و شاهد تخصیص یافت.
شرایط مطالعه به والدین کودکان توضیح داده شد و رضایت نامه کتبی از والدین کودکان مورد مطالعه اخذ گردید
پس ازورود به مطالعه و نمونه گیری  ،پژوهشگر اقدام به اخذ شرح حال از بیماران و ثبت مشخصات دموگرافیک
بیماران در پرسش نامه های مربوطه نمود.
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پس از رفع نسبی دهیدراتاسیون و سپری شدن حداکثر  2روز پس از زمان شروع اسهال و همزمان با شروع تغذیه
خوراکی بیماران گروه مداخله اول در طی مدت بستری تحت درمان  ،با پودر ساشه کیدی الکت (پروبیوتیک) 2
بار در روز به مدت 7روز قرار گرفتند که هر ساشه شامل  7سویه باکتری سودمند (شامل
بیفدوباکتریوماینفیدنس،یفیدوباکتریوم بوبیس،الکتوباسیلوس کازایی،الکتوباسیلوس اسید وفیلوس،الکتوباسیلوس
بالگاریکوس،استرپتوکوکوس ترموفیلوس بهمراه پری بیوتک فروکتوالیگوساکاریدکه به رشد و فعالیت پروبیوتیک ها
کمک می کند) بود و در گروه مداخله دوم همزمان با شروع تغذیه ویتامین  Aخوراکی که در کودکان زیر 10
کیلوگرم 100/000واحد (شامل  2عدد قرص 50/000واحد) و در کودکان باالی  10کیلوگرم 200/000واحد
(شامل  4عدد قرص  50/000واحد) داده شد .که قرص بصورت محلول با آب به کودک داده می شد و بیماران
گروه شاهد نیز هیچ کدام از  2داروی فوق را دریافت نمی کردند در هر  3گروه درمان های روتین اسهال شامل
رهیدرتاسیون با پودر  orsیا سرم تزریقی انجام گرفت کلیه اطالعات الزم برای اجرای این پژوهش (طول مدت
درمان  ،تعداد دفعات اسهال  ،جنس  ،سن  ،طول مدت بستری در بیمارستان  )...در پرسش نامه های مربوطه به
دقت مندرج گردید.
روش درمانی مداخله ای در گروه مداخله اول تا  7روز و پس از رفع دهیدراتاسیون و شروع تغذیه خوراکی اعمال
گردید.بعد از ترخیص کودک از بیمارستان  ،تکمیل اطالعات مندرج در پرسش نامه با آموزش والدین به ویژه مادر
کودک) در منزل با هماهنگی پژوهشگر با مادر کودک صورت گرفت مراجعه سرپایی بعدی با توصیه به والدین و
همراه با پیگیری تلفنی کودکان مورد مطالعه 7روز بعد و با اتمام دوره درمان به درمانگاه یا اورژانس اطفال صورت
گرفت و با تکمیل نهایی پرسشنامه و ثبت آخرین وزن کودکان (ثبت با ترازوی  )secaکه ترازوی استفاده در
هنگام بستری و هنگام ترخیص و پس از دوره درمان ثابت بود و و روزانه با وزنه معیار کنترل می شد ) انجام
گرفت.
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