Downloaded from koomeshjournal.semums.ac.ir at 12:10 +0330 on Thursday January 17th 2019

Semnan University of Medical Sciences

Journal of Semnan University of Medical Sciences

Volume 21, Issue 1 (Winter 2019), 1-204

ISSN: 1608-7046
Full text of all articles indexed in:
Scopus, Index Copernicus, SID, CABI (UK), EMRO, Iranmedex, Magiran, ISC, Embase

كومش -جلد  ،12شماره ( 2پياپی  ،)37زمستان 2713

armanian@med.mui.ac.ir

*

چكيده


mg/kg/day


cc/kg/day
<P

>P





مقدمه
بروز موارد عدم تحمل شير در نوزادان پره ترم خصوصاً در
نوزادان با وزن پايين تولد شايع است که معموالً به علتت ستو
هاضتتتتمه عمل تتتتردي غيتتتتر انستتتتدادي گوارشتتتتي
) (Gastrointestinal (GI) Dysmotilityميباشتد [ .]4-1ايتن
عدم تحمل معموالً خود را به صورت باقي ماندن شير در معتده
) ،(Gastric Residueاستفراغ ،رگورژيتاسيون متناوب و يتا در
موارد نادر و شديد ختود را بتهصتورت اتستاش شت مي نشتان
ميدهد .برخالف انتروکوليت ن روزان و پارگي رودهها معمتوالً
مدفوش خوني يا تغييتر رنت شت مي يتا عالئت مرتر کننتده
پريتونيت وجود ندارد [ .]5در صتورتي کته از نتوزادان گرافتي
ساده ش مي گرفته شود ،اين گرافي معمتوالً اتستاش رودههتا را
نشان ميدهد ولي هوا در جدار رودهها و يتا در حفتره شت مي
وجود ندارد [ .]5اتساش ش مي معموالً در طي  44-44ستاعت
پس از قرع شير بهبود مييابد اما گاهي با شتروش مدتدد شتير
عالئ عدم تحمل ميتواند دوباره خود را نشان دهتد [ .]5بيتان

شده است که ايتن شترايط بتاليني بته علتت حرکتات رودهاي
غيرموثر ،ک تواتر و ناهمان نوزاد و ثانويه به نارستي سيستت
عصبي دستگاه گوارش) (GIنوزاد پره مچور يا نارس ميباشتد.
گرچه  GI dysmotilityدر نوزادان نارس معموالً بتيعارضته و
خوشخي ميباشد اما ترس از انتروکوليت ن روزان و يا وجود
انسداد گوارشي معموالً مندر به توقف شيردهي شده و بهدنبتا
آن موجب طوالنيتر شدن متدت زمتان تغ يته از طريتق رگ
) (Total Parenteral Nutrition (TPNميشود [ .]1قرع م رر
شير و طوالني شدن مدت  TPNميتوانتد بتا عوارضتي ماننتد
کلستاز ثانويه به  TPNعفونت نوزادي همراه کاتتر ،کمبودهتاي
تغ يهاي و حتتي نترم استتاواني همتراه شتود .بنتابراين متواد
پروکينتيک اگر بتوانند حرکات  GIرا بهبود باشند ميتوانند در
نوزاد نارس مفيد واقع گردند ،بهخصتو در نتوزاداني کته بته
علت عدم تحملهاي م رر پس از مدتهاي طوالني حد شير
در آنها کامل نميشود [.]4-6
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مواد و روشها
اين مرالعه يتک مرالعته
کارآزمايي باليني تصادفي ) (Randomized Clinical Trialبود
که بر روي نوزادان نارس بستري در باش مراقبتتهتاي ويتژه
نوزادان و باش داخلي نوزادان بيمارستانهاي شتهيد بهشتتي و
الزهرا دانشگاه علوم پزش ي اصفهان از ستا  1295تتا 1296
بستري بودهاند اندام گرديد .معيارهاي ورود به مرالعته شتامل
موارد زير بود )1 :نوزاد نارس  )4،وزن ک تر از  1411گرم)2 ،
دو بار باقيماندن مساوييا بيشتتر از  51%از حدت شتير داده
شده (الواژ) و يا حد شير ک تتر از 55 cc/kg/dayدر روز 14
تولد)4 ،نداشتن آنومالي مادرزادي ماژور و  )5رضايت والتدين
به شرکت نوزاد در اين مرالعته .هت چنتين در صتورت وجتود
سپسيس قبل از ورود به مرالعه ،آنومالي گوارشي ،بيماري قلبي
سيانوتيک ،سابقه جراحي بر روي دستگاه گتوارش در  14روز
او تولتتد ،مصتترف هتت زمتتان داروي متتوثر در متابوليستت
اريترومايسين ،بروز آريتمي و يا طوالني شتدن  QT Intervalو
ه چنين در صورت عدم رضايت والدين براي ادامه اين مرالعه،
نوزادان از مرالعه خارج ميشدند .متدولوژي اين مرالعه توسط
کميته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزش ي اصفهان تائيد و
اين مرالعه در سايت مربوط به ثبت کارآزمايي باليني ايران بته
شماره  IRCT20120614010026N10نيز ثبت شد.
در مرالعه ما کليه نوزادان در هر دو گتروه پتس از
ورود به مرالعه تحت تغ يه با شير به ميزان 41 cc/kg/dayقرار
گرفتند و در صورت تحمل شير روزانه  41 cc/kg/dayبه ميزان
روزهاي قبل افزوده شتد تتا نهايتتاً بته151 cc/kg/dayبرستد.
نوزادان شرکتکننده در اين مرالعه توستط فتردي کته در ايتن
مرالعه نقشي نداشت و بهصورت تصادفي با استتفاده از جتدو
اعداد تصادفي به دو گروه تقسي شدند .در گروه اريترومايستين
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اريترومايسين آنتيبيوتي ي است که بيان شتده استت داراي
خاصيت پروکينتي ي ميباشتد و بتراي درمتان گاستتروپارزي
ناشي از ديابتت ،است لرودرما ،ازوفتاژکتومي و واگوتتومي در
بالغين مورد استفاده قترار گرفتته استت [ .]9ايتن خصوصتيت
عمل ردي ه چنين درمتوارد بتاليني ديگتر بيمتاريهتا شتامل
بيماريهاي ديس موتيليتي دستتگاه گتوارش شتامل رفالکتس
گاستروازوفاژيا  ،انسداد کاذب عمل ردي مزمن و ايلئوس پس
از اعمل جراحي کاربرد مثبت داشته است [ .]9به عتالوه اخيتراً
نقش اريترومايسين به عنوان يک ماده پروکينتيتک در نتوزادان
پتره تترم و نتوزادان ) Very Low Birth Weight (VLBWدر
چندين مرالعه کارآزمايي باليني تصادفي بررستي شتده استت.
البتتته هت چنتتان اختتتالف ن رهتتاي فراوانتي در متتورد اثتترات
اريترومايسين بر تغ يه ختوراکي نتوزادان وجتود دارد [-11،4
.]19
مرالعات اندام شده بر روي اريترومايستين و عتدم تحمتل
تغ يه نوزادان به دو دستته پروفيالکتيتک (شتروش دارو قبتل از
شروش عالئ عدم تحمل شير براي نوزاد) و درماني (شروش دارو
پس از شروش عالئت عتدم تحمتل شتير بتراي نتوزاد) تقستي
ميشوند [ .]5مرالعاتي در اين زمينه صورت گرفته است کته از
دوزهاي ماتلفتي از ايتن دارو استتفاده کتردهانتد و هت چنتين
روشهاي اجراي متفاوتي داشتتهانتد [ .]41اريترومايستين بته
عنوان يتک پروکينتيتک در بزرگستاالن در  41ستا گ شتته
بررستتي و متتورد استتتفاده قتترار گرفتتته استتت و آگونيستتت
رسپتورهاي موتيلين بوده که بترروي کيسته صتفرا و روده اثتر
ميگ ارد و موجب تحريتک اعصتاب روده و عالتالت صتاف
روده ميشود و موتيليتي را افزايش ميدهد و موجتب انقبتا
قويتر معده نيز ميشود و مهاجرت کمپل سهاي حرکتي روده
را بهبود ميباشد [.]44-41
مرالعهاي بر روي نوزادان پره مچور يا نارس با سن ک تر از
 24هفته اندتام شتده استت و ايتن نتوزادان اريترومايستين را
بهصورت  High Doseدريافت کردهانتد کته ايتن دارو موجتب
بهبودي در  GI Dysmotilityشده و عتدم تحمتل شتير توستط
نوزادان را بهصورت قابل توجهي بهبود باشيده است[.]14-16
مرالعات ديگري نيز وجود دارد که اريترومايسين را بهصتورت
 Low Doseبراي نوزادان نارس تدويز کرده استت و گتزارش
کرده است که اين دوز از اريترومايسين موجتب تستهيل تغ يته
رودهاي در نوزادان شده است و زمان دستيابي به تغ يته کامتل
رودهاي را کوتاهتر کرده است [ .]45،11در بتيشتتر مرالعتات
صورت گرفته که از دوزهتاي Highو  Lowايتن دارو استتفاده
کرده است اثترات ستو جتدي ديتده نشتده استت [.]11،11،4
مرالعهاي بر روي نوزادان نارس بيان کرده است کته استتفاده از

دوز متوستط ) (Intermediateاريترومايستين هتيچ متوردي از
عوار نگرانکننده مانند استنوز هايپرتروفيک پيلور و متوارد
ديگر را از خود نشان نداده است و در مرالعات مروري نيز ذکر
شده است که تدويز اريترومايسين با دوز متوسط-باال عارضته
چنداني نداشته است [.]46،19
با توجه به نتايج ماتلف مرالعات قبلي در خصو تدويز
اريترومايسين در نوزادان نارس و هت چنتين تفتاوت دوزهتاي
تدويز شده در اين مرالعات و محدود بودن مرالعات در زمينته
تدويز اريترومايسين با دوز متوسط ،هدف از اين مرالعه بررسي
تاثير اريترومايسين خوراکي بتا دوز متوستط در درمتان عتدم
تحمل تغ يه در نوزادان پره ترم با وزن ک تر از  1411گترم در
شهر اصفهان ميباشد.

کومش

نتايج
در اين مرالعته  159نتوزاد نتارس بتراي ورود در مرالعته
بررسي شدند و نهايتاً  44نوزاد وارد مرالعه شدند .از اين تعداد
 15نوزاد به دليل عدم تمايل والدين به تداوم شرکت در مرالعه،
آنومالي مادرزادي ماژور ،آسفي سي و وجود بيماري سيانوتيک
مادرزادي قلبي از مرالعه خارج شدند .از  69نوزادي کته پتس
تصادفيسازي وارد دو گروهاريترومايستين و پالستبو شتدند2
نتتوزاد از گتتروه اريترومايستتين و  1نتتوزاد از گتتروه پالستتبو
اطالعاتشتتان يافتتت نگردي تد و نهايت تاً  64نتتوزاد در دو گتتروه
اريترومايسين ( 46نوزاد)و گروه پالسبو ( 24نتوزاد) مرالعته را
کامل کردند و مورد آناليز قرار گرفتند (ش ل.)1
آزمتتون  tمستتتقل نشتتان داد کتته ب تين دو گتتروه اختتتالف
معنيداري براساس ستن و وزن وجتود نتدارد .ميتانگين ستن
حتتاملگي در گتتروه اريترومايستتين و پالستتبو بتته ترتيتتب
 49/42±4/14و  21/21±4/55هفته بتود ()P value=1/45
و ميتتتتتانگين وزن تولتتتتتد در گتتتتتروه اريترومايستتتتتين
 1194/65±495/54گتتتتتترم و در گتتتتتتروه پالستتتتتتبو
 1426/24±215/44گرم بود ( .)P value=1/51ه چنين در
اين مرالعه  12( 51%نفتر) در گتروه اريترومايستين و 55/2%
( 41نفر) افراد در گروه پالسبو جنسيت م کر داشتند کته طبتق
آزمون کاي مد ور توزيع فراواني جنسيت در دو گروه تفتاوت
معناداري با يکديگر نداشت (( .)Pvalue=1/4جتدو  )1ستن
شروش شير در گروه اريترومايسين  2/44±4/95روزودرگتروه
پالسبو  4/62±1/46روز بود که بين دو گروه تفاوت معناداري
وجود نداشت (( )Pvalue=1/44جدو .)1
طبق آزمون  tمستقل ،ميانگين مدت زماني که طو کشيد تا
حد شير نوزادان در دو گروه به  111 ،55 cc/kg/dayو 151
برسد در گروه پالستبو بتهطتور معنتاداري بتيشتتر از گتروه
اريترومايسين بود (به ترتيب بتراي حدت هتاي،55 cc/kg/day
 111و 151در گروه اريترومايستن و پالستبو 4/19( :و 6/44
Pروز6/25( ،)P-value<1/111،و9/14روز1/111،
< 9 ،)valueو 11/46روز( ))P-value<1/111،جتتتتتدو .)4
ه چنين طبق آزمون منويتني ميانگين تعداد موارد بتروز عتدم
تحمل شير و الواژ در گروه اريترومايسين به طتور معنتيداري
ک ت تتتر()1/25±1/56ازگتتروه پالستتبو ( )2/12 ±2/14بتتود
(( )P-value<1/111جدو .)4
از طرفي گرچه بروز سپسيس باليني پس از شروش مداخلته
در گروه اريترومايسين  15/4%و در گروه پالسبو  44/2%بتود
ولي طبق آزمون کتاي مدت ور از ن تر آمتاري معنتادار نبتود
(( )P-value=1/45جدو  .)4ه چنين طبق آزمون کاي مد ور
از ن تتر بتتروز  NEC,CLDو  IVHاز ن تتر آمتتاري تفتتاوت
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عالوه بر شير ،شربت اريترومايستين (ستاخت شترکت دارويتي
کيميدارو (تهران ،ايران) با دوز41 mg/kg/dayبتا تتواتر هتر 6
ساعت ( )5 mg/kg/doseنيز آغتاز شتد و بتراي  4روز ادامته
يافتتت .در گتتروه پالستتبو بتته ميتتزان حدتت معتتاد شتتربت
اريترومايستتين آب مقرتتر افتتزوده شتتد .ستترن حتتاوي
اريترومايسين و آب مقرر از ن ر ظاهر ,رن و کاور پوشتاننده
کامالً با يکديگر تشابه داشت .يک پرستار آموزشديده کته در
اين مرالعه نقشي نداشت سرن ها را شماره گت اري کترد و در
اختيار هم اران اين مرالعه قرار داد .هم ار شترکت کننتده در
اين مرالعه بدون اطالش از محتويات داخل سرن اين سرن ها
را بين نوزادان تقسي کرد .قبل از شروش مرالعه ،مداخله بهطور
کامل براي والدين نوزادان توضيح داده و ستپس فترم رضتايت
آگاهانه از آنها دريافت شد.
تعداد موارد بروز الواژ پس از شتروش
مداخله و مدت زمانهايي که حد شير به111 ،55 cc/kg/day
و  151رسيد ،به عنوان بروندادهاي اوليه در ن ر گرفتته شتد و
موارد زير به عنوان بروندادهاي ثانويه ،تعداد روزهاي وابستگي
به اکسيژن ،مدت زمان بستري در بيمارستان ،بروز انتروکوليتت
ن روزان )) ، (Necrotizing enterocolitis (NECبتروز Intra
) ،ventricular Hemorrhage (IVHبتتتتروز Patent
)Chronic Lung Disease ،DuctusArteriosus (PDA
) ،(CLDبروز زردي کلستتاتيک ,QT intervalقبتل و پتس از
مداخله ،بروز سپسيس و مرگ .ه چنين استنوز هايپرتروفيتک
پيلوربا اندام سونوگرافي پيلور در  4هفتگي مورد بررسي قترار
گرفت.
حدت نمونته ايتن مرالعته بتا ضتريب
اطمينتتان  ،1/96 :95%ضتتريب تتتوان آزمتتون  1/44 :41%و
حداقل تفاوت معناداري ميانگين بين دو گروه  1/4برابر بتا 24
نفر در هر گروه محاسبه شد .نمونهگيري در اين مرالعه به روش
در دسترس اندام شد و نمونهها جمعآوري گرديد تا زماني کته
کل نمونهها ت ميل شد.
اطالعتات وارد نترمافتزار Statistical Package for the
) Social Sciences (SPSSورژن (SPSS crop., 14
) Chicago, IL, USAشده و مورد آنتاليز قترار گرفتت .بتراي
گزارش دادههاي کمتي از ميتانگين و انحتراف معيتار و بتراي
گزارش دادههاي کيفي از عدد و درصد استفاده و براي مقايسته
متغييرهاي کمي نرما از آزمونهاي tمستقل و متغييرهاي کمي
غيرنرما از آزمون منويتني و براي مقايسه متغييرهاي کيفي از
آزمون کاي مد ور بين دو گروه استفاده شتد .در ايتن مرالعته
 P-valueک تر از  1/15معنادار درن ر گرفته شد.

جلد  ،41شماره ( 1پياپي ،)52زمستان 1295
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 151نوزاد با وزن کمتر از  1011گرم برای واجد شرایط بودن مورد بررسی قرار گرفتند

 55مورد غیر قابل قبول بود
 51فقط یک بار الواژ شدند
 55مورد با پروتکل مطالعه مطابقت نداشت

 08مورد واجد شرایط بودند

 0مورد شرکت نکردند
 3مورد آنومالی مادرزادی شدید داشتند
 1مورد آسیفکسی داشت
 3مورد بیماری قلبی مادرزادی سیانوتیک داشتند

 91مورد به صورت تصادفی تقسیم شدند
 31مورد در گروه پالسبو قرار گرفتند

 31مورد در گروه اریترومایسین قرار گرفتند

 1مورد پیگیری نشد

 8مورد پیگیری نشدند

 3مورد فوت شدند

 1مورد فوت شد

 30مورد وارد آنالیز اولیه قرار گرفتند

 59مورد وارد آنالیز اولیه قرار گرفتند

شکل .1دیاگرام  CONSORTبه منظور نشان دادن پیگیری بیماران در هر مرحله ازمطالعه
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معنتتاداري در بتتين دو گتتروه نداشتتت (بتته ترتيتتب در گتتروه
اريترومايس تين و پالستتبو %2/4 :NEC( :و P-=1/44 ،%16/4
 %42/1 :CLD( ،)valueو %2/4( ،)P-value=1/14،55/9%و
 .)P-value=1/16 ،%41/6اما طبق آزمون کتاي مدت ور،بروز
 CLDو  IVHدر گروه اريترومايسين بيشتر از گتروه پالستبو
بوده است اما اين تفاوت از ن تر آمتاري معنتادار نبتوده استت
(( )P-values=1/55 ،1/169جدو .)4
طبق آزمون منويتني ،ميانگين تعتداد روزهتاي وابستتگي
نوزاد به اکسيژن و ه چنين طبق آزمون  tمستقل ميانگين مدت
زمان بستري نوزادان در بين دو گروه تفاوت معناداري نداشتت
[روزهتتتاي وابستتتتگي بتتته اکستتتيژن( :اريترومايستتتين:
 16/69±24/45روز،پالستتتتبوP-=1/42 ،15/54±15/59 :
 )valueو مدت زمان بستري( :اريترومايسين21/14±15/51 :
روز ،پالستتتتتتتتبو  49/52±15/44روز])P-value=1/29 ،
(جدو  .)4بروز زردي نوش مستقي تنها در يک نفر از نتوزادان
در گروه مورد رويت شده و هيچيک از نوزادان در گروه شتاهد

زردي کلستاتيک از خود نشان نداند ( ،P-value=1/41آزمتون
کاي مد ور).
جهت بررسي عوار احتمالي اريترومايسين ارزيتابي QT
 Intervalدر نوار قلب نتوزادان دو گتروه نشتان داد کته طبتق
آزمون  tمستقل ميانگين آن قبل از شروش مرالعته و هت چنتين
پس از پايان مداخله در دو گروه تفاوت چنداني بتا يتکديگتر
نداشته است (به ترتيب در گروه اريترومايسين و پالسبو1/25( :
و  1/25( ،)P-value=1/12 ،1/29و )P-value=1/41 ،1/29
(جدو  .)4ه چنين در هيچيتک از نتوزادان شترکتکننتده در
مرالعه استنوز هيپرتروفيک پيلور مشاهده نشتد و کشتتهتاي
مدفوش اندام شتده در ابتتدا و در انتهتاي مرالعته در دو گتروه
تفاوتي با ه نداشتند و در هر دو گروه در همته متوارد نرمتا
فلورا رشد نمود .ميزان مرگ در گروه مورد  1( 2/4%نفر) و در
گتتروه کنتتتر  2( 5/9%نفتتر) مشتتاهده شتتد (،P-value=1/64
آزمون کاي اس وآر) (جدو .)4
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جدول  .1خصوصیات پایه ای نوزادان مورد مطالعه
متغیر

گروه پالسبو

گروه اریترومایسین

وزن تولد (گرم)b

1123/57±225/53

1205/02±037/38

3/7

0/33±2/27

2/50±1/85

3/28

)55/2( 23

)32/7( 08

3/22

سن شروع شیر (روز)b
RDS a

NCPAP a
3/35
)32/7( 08
)52/2( 13
NCPAP: Nasal continuous positive airway pressure, RDS: respiratory distress syndrome
 aیافته ها به صورت عدد و درصد ارائه شده است b .یافته ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است.
جدول .5پیامدهای اولیه و ثانویه نوزادی در دو گروه مورد مطالعه
گروه اریترومایسین

گروه پالسبو

مدت زمان طول کشیده برای رسیدن به حجم شیر (57cc/kg/dayروز)b

8/12±3/50

5/38±0/30

P-value
*>3/331

پیامد
مدت زمان طول کشیده برای رسیدن به حجم شیر (113cc/kg/dayروز)b

5/07±3/52

2/33±8/30

*>3/331

مدت زمان طول کشیده برای رسیدن به حجم شیر (173cc/kg/dayروز)b

2±2/31

11/85±8/18

*>3/331

3/07±3/75

0/30 ±0/33

*>3/331

سپسیسa
NEC a

)17/8( 8

)25( 13

3/87

)0/3( 1

)15/2( 5

3/22

IVH a

)0/3( 1

)21/5( 3

3/35

بروز عدم تحمل شیر و الواژa

PDA a
وابستگی به اکسیژن(روز)b
CLD a

)12/2( 7

)13/3( 8

3/85

15/52±20/

15/53±15/72

3/12

)20/1( 5

)13/2( 5

3/57

 QT Intervalابتدای مطالعه(ثانیه)b

3/05±3/38

3/02±3/38

3/82

 QT Intervalروز آخر مداخله (ثانیه)b
زردی کلستاتیکa
مدت زمان بستری (روز)b

3/05±3/37

3/02±3/30

3/7

)0/3( 1

)3( 3

3/81

01/12±15/7

22/50±17/22

3/57

3/58
)5/2( 0
)0/3( 1
مرگa
NEC: Necrotizing enterocolitis, IVH: Intra ventricular Hemorrhage, PDA: Patent DuctusArteriosus, CLD: Chronic Lung Disease
 aیافته ها به صورت عدد و درصد ارائه شده است b .یافتهها به صورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه شده است P value *.کمتر از  3/37از نظر آماری معنادار است.

بحث و نتيجهگيري
در مرالعه ما اثر دوز متوسط اريترومايسين بر روي درمتان
عدم تحمل تغ يه در نوزادان پره ترم تحت بررسي قترار گفتت.
در اين مرالعه مدت زمان رسيدن به حد شتير،55 cc/kg/day
 111و  151در دو گروه تحت درمان با اريترومايسين و پالسبو
اندازهگيري شد که مدت زمان رسيدن به اين حدت از شتير در
گروه اريترومايسين به طور قابل توجته و معنتاداري کت تتر از
گروه پالسبو بود که ميتواند مرر کننده تاثير پروکينتيتک ايتن
دوز از اريترومايسين بر روي عدم تحمل تغ يه در نوزادان پتره
ترم باشد .ه چنين استفاده از اريترومايستينيک داروي مرمتئن
بود که عورا جانبي خاصي به همراه نداشت.
Cairnsو هم اران نيز در يک مرالعه همسو مشاهده کردند
نوزاداني که تحت درمان با اريترومايسين وريدي با دوز پتايين
قرار گرفتند در مقايسه با افرادي که تحت درمان با پالسبو قرار
گرفتهاند مدت زمان ک تري طو کشيده است تا به حد کامتل
تغ يه رودهاي برسند [.]14
هتت چنتتين در يتتک مرالعتته همستتو ديگتتر کتته توستتط
 Nuntnarumitو هم تتارانش کتتته از دوز بتتتاالي ختتتوراکي

اريترومايسين در نوزادان ک تر از  24هفته استفاده کردند شاهد
نتيده موثر اريترومايسين در درمان عدم تحمل شير در نوزادان
نارس نسبت به گروه پالسبو بودند .در مرالعه آنها مدت زمان
رسيدن بته حدت تغ يته کامتل در نتوزادان تحتت درمتان بتا
اريترومايسين خوراکي به طور متوستط  5روز (9-6روز) و در
نوزادان تحت درمان با پالسبو  12روز (19- 5روز) بوده است
و تعداد دفعات قرع شيرخوردن نوزادان در گروه تحت درمان با
اريترومايسين  1بار ( 4-1بتار) و در گتروه تحتت درمتان بتا
پالسبو  9بار ( 12-4بار) بوده است و استفاده از اريترومايسين
در درمان اين بيماران بسيار موثر بود [.]16
ولي در چند مرالعه غير همسو ديگر مدت زماني که نتوزاد
به حد کامتل تغ يته متيرستد در دو گتروه دريافتت کننتده
اريترومايسين و پالسبو تفاوتي وجود نداشته استت .در مرالعته
 Stensonو هم اران که غير همسو با نتايج مرالعه متا بتود ،از
انفوزيون  15 mg/kgاريترومايستين سته بتار در روز استتفاده
کردند ،مدت زماني که نوزاد به حد کامل تغ يه متيرستيد در
گروه تحت درمان بتا اريترومايستين  4روز و در گتروه تحتت
درمانهاي روتين  9روز بود که تفتاوت آمتاري در استتفاده از
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سن تولد (هفته)b

03/03±2/57

22/30±2/12

P-value
3/37

اميرمحمد آرمانيان و هم اران

تشكر و قدردانی
از همه کساني که در اندام اين مرالعه متا را يتاري کردنتد
خصوصا والدين نوزادان نارس سپاسگزاري .
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اريترومايسين وجود نداشت [ .]4در يتک مرالعته غيتر همستو
ديگر که توستطPatoleو هم تاران کته بتر روي  52نتوزاد از
اريترمايسين اورا استفاده شد مدت زمان رسيدن به حد کامل
تغ يه در گروه تحت درمان با اريترومايسين  92/5ساعت و در
گروه پالسبو  114ساعت بود که تفتاوت آمتاري از ايتن ن تر
وجود نداشت [.]11
هتت چنتتين در يتتک مرالعتته غيتتر همستتو ،از دوز پتتايين
اريترومايسين به مدت  4روز در نوزادان  26-49هفته استتفاده
شد و بين زمان دستيابي به تغ يه کامل رودهاي بين اين نوزادان
و گروه کنتر تفاوتي مشاهده نشد [.]14
استفاده از دوز متوسط اريترومايسين توسط محققين محدود
بوده ولي با اين وجود بعالي مرالعتات ماننتد  Yan-Yan Ngو
هم اران با تدويز دوز متوسط اريترومايسين بتر روي نتوزادان
پره ترم شاهد کاهش شديد مدت زمان رسيدن به تغ يته کامتل
رودهاي در مقايسه با پالسبو بودند .در مرالعه آنها که بر روي
 45نوزاد اندتام شتده استت از  5 mg/kg/doseاريترومايستن
اورا هر  6ساعت براي  14روز استتفاده شتد و متدت زمتان
رسيدن به تغ يه کامل در گروه تحت درمتان بتا اريترومايستين
 26/5±5/4روز و در گروه کنتر  54/5±42/2روز بود کته
نتايج اين مرالعه با مرالعه ما همسو بود [.]19
عالوه بر اين در مرالعه ما بروز عوار احتمالي دارو مانند
افزايش ,QT intervalزردي کلستاتيک ,استنوز هايپرتروفيتک
پيلور و ه چنين تغيير در فلور نرما مدفوعي در هتيچيتک از
نوزادان هر دو گروه و خصوصاً گروه اريترومايسين رخ نتداد و
اين بيانگر بتيخرتر بتودن اريترومايستين در نتوزادان نتارس
ميباشد .بر اساس آنچه ما بررسي کردي در مرالعات ديگتري
که بر روي اريترومايسين بهصتورت پروفيالکستي اندتام شتده
است هيچ مورد از بروز استنوز هايپرتروفيک پيلور و يتا تغييتر
در فلور نرما مدفوعي و ه چنين ديگرعوار دارو مشتاهده
نشده است [.]44،45
اريترومايسين با دوز متوسط ميتوانتد در کتاهش دفعتات
موارد عدم تحمل شير و بهبود ميانگين زمان رسيدن بته حدت
کامل شير در نوزادان نارس تاثير مرلوبي داشته باشد بعالوه بته
ن ر ميرسد داروي بيخرري براي اين نوزادان باشد.
با توجه به آنکه مرالعاتي وجود دارد که از دوزهاي باال و
پايين اين دارو استفاده شده است و گاهاً نتايج مرلوبي دريافت
ن ردهاند مرر کننده اين موضوش باشد که دوزهاي بسيار پايين
و يا بسيار باالي دارو اثرات پروکينتيک مرلوبي نداشته است و
شايد بهتر باشد مرالعات بيشتتري بتر روي دوز متوستط ايتن
دارو اندام شود.

اين مرالعه نيز مانند ساير مرالعتات نقتاط ضتعف و قتوتي
داشته است .از نقاط قوت اين مرالعه اين است که در مرالعه ما
با توجه به شيوش نسبتاً باالي عدم تحمل شير در نوزادان نارس
ما تا  2بار نوزادان دچار عدم تحمل شير نميشدند وارد مرالعه
شا نميکردي  .بعالوه نوزادان داراي سپسيس نوزادي -به عنوان
ي ي از علل بروز عدم تحمل شير -از مرالعه خارج ميشدند.
ه چنين در اين مرالعه اثتر دوز متوستط اريترومايستين را در
درمان بهبود تحمل تغ يه نوزادان بررسي شد کته در مرالعتات
گ شته ک تر به آن پرداخته شده است و بيشتر دوزهاي پتايين
و بتتاالي اينتتدارو تحتتت بررستتي قتترار گرفتتته استتت .از
محدوديتهاي اين مرالعه حد نمونه کوچک آن است که ايتن
حد نمونه به قدري نيست که بتوان نتايج حاصل از اين مرالعه
را به کل جامعه تعمي داد و براي تعمتي ايتن نتتايج مرالعتات
بيشتر با حد نمونه بزرگتري نياز است .در اين مرالعه تعداد
روزهاي NPOقبل از شروش شير به طتور معنتاداري در گتروه
مورد بيشتر از گروه شاهد بود و شايد نتيده کسب شده در اين
مرالعه تحت تاثير اين شرايط نيتز بتوده استت و شتايد چتون
نتتوزادان در گتتروه دريافتتتکننتتده اريترومايستتين تعتتداد
روزهاي NPOبيشتري داشتهاند ،بهبودي بهتري نيز در تحمتل
شير پيدا کردهاند .در بيشتر مرالعات صورت گرفتته تتا کنتون
دوزهاي ماتلف اريترومايسين با پالسبو مقايسه شتده استت و
شايد بهتر است در آينده مرالعاتي نيز طراحي گردد که دوزهاي
ماتلف اين دارو را بر روي درمان عدم تحمل تغ يه بررستي و
با ي ديگر مقايسه کند.
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Introduction: Milk intolerance is a common problem in a preterm neonate with low birth weight, which results in
the need to feed through the vessel with its many complications. Erythromycin is an antibiotic with prokinetic
properties that can have beneficial effects in the treatment of this disorder. This study was performed to evaluate the
effect of moderate dose erythromycin on the treatment of intolerance to nutrition in preterm infants.
Materials and Methods: In this randomized clinical trial, the neonates were randomly divided into two groups
receiving erythromycin (20 mg/kg/day) or placebo, and the number of cases of milk intolerance (milk lavage), milk
filling time, necrotizing enterocolitis, duration of hospitalization, probable complications of erythromycin, such as
hypertrophic pyloric stenosis, and other cases were compared in both groups.
Results: 64 preterm infants with the mean gestational age of 30.1 ± 2.49 weeks were studied. The number of milk
intolerance and the mean milk filling time (150 cc/kg/day) were significantly lower in the erythromycin group than in
the control group (P<0.05). Other variables were not significantly different between the two groups of erythromycin
and placebo (P>0.05).
Conclusion: Erythromycin with a moderate dose was effective in reducing the incidence of milk intolerance and
improving the mean time to reach the full volume of milk in premature neonates with low birth weight, and it appeared
to be a safe drug for these neonates.
Keywords: Erythromycin, Newborn Infant, Premature Infant.
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