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مقاله پژوهشی

بررسی مقایسهای پروبیوتیک خوراکی و دایمتیکون بر روی کولیک شیرخواری
فاطمه فاموری1و ،*2طاهره ریاحی ،1محمدعلی زمانی ،1الهام هاشمی ،1کرمعلی کثیری

1

1گروه اطفال ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛ 2مرکز تحقیقات توسعه رشد اطفال ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
تاریخ پذیرش95/6/13 :

تاریخ دریافت95/1/2 :

چکیده:
زمينه و هدف :کوليک شيرخواری یکی از شایع ترین مشکالت شيرخواران در  3ماه اول زندگی است و حدود
 %3-%28شيرخواران را درگير میکند .این بيماری باعث نگرانی زیادی برای والدین و مشکالت درمانی برای
متخصصين کودکان نيز میشود .پاتوژنز این بيماری هنوز ناشناخته است .هدف این مطالعه بررسی اثر پروبيوتيک
الکتوباسيلوس روتری ( )Lactobacillus reuteriبر روی بهبود عالئم و نشانههای کوليک شيرخواری در یک
مطالعه آیندهنگر بود.
روش بررسی :این مطالعه از نوع کار آزمایی بالينی مورد شاهدی است .تعداد  70شيرخوار با معيارهای کوليک
شيرخواری وارد مطالعه شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه دریافت پروبيوتيک الکتوباسيلوس روتری (108
باکتری زنده روزانه) یا دایمتيکون ( 20ميلیگرم سه بار در روز) برای  28روز قرار گرفتند.
یافتهها 70 :شيرخوار  34بيمار در گروه پروبيوتيک و  36نفر در گروه دایمتيکون مورد بررسی قرار گرفتند.
ميانگين سنی گروههای پروبيوتيک و دیمتيکون به ترتيب  41/35و  43/5روز بوده است .ميزان متوسط زمان گریه
در دو گروه پروبيوتيک و دایمتيکون از ميزان اوليه  206دقيقه روزانه به  78/2±47و  173/8±36/5دقيقه روزانه به
ترتيب بعد از دو هفته رسيد .درنهایت  %88و  %9شيرخواران در گروه پروبيوتيک و دایمتيکون بهبود یافتند.
عارضه جانبی برای هيچکدام از دو دارو مشاهده نشد.
نتيجهگيری :داروی پروبيوتيک عالئم و نشانههای کوليک را بهصورت قابلتوجه در شيرخواران شير مادر خوار
کاهش داد که میتواند بيانگر نقش مهم این دارو نهتنها در بهبود معيارهای کوليک بلکه در کاهش شدت دفع گاز
شيرخواران که نشانه شدت نفخ شکم است ،باشد.
واژههای کليدی :ميکروبهای دستگاه گوارش ،پروبيوتيک ،دایمتيکون ،شيرخوار ،کوليک.

مقدمه:
کولیک شیرخواری بهصورت گریه بیش از حد

حداقل  40سال تحقیق بر روی کولیک شیرخواری

و غیرقابل آرام شدن در شیرخوارانی است که از هر

انجام شده است؛ اما اتیولوژی آن هنوز نامشخص است و

لحاظ سالم هستند ،تعریف میشود .این بیماری عامل

این به علت مولتی فاکتوری بودن آن است .در هر صورت

دردهای کولیکی شکم از سن سه هفتگی تا سه ماهگی

عوامل رفتاری ،روحی -روانی ،اجتماعی و عوامل

میباشد .این وضعیت برای شیرخوار و مادر هردو بسیار

بیولوژیک نقش مهمی در ایجاد آن دارند ( .)5از بین

آزاردهنده است ( .)1بروز کولیک شیرخواری دامنه

عوامل بیولوژیک کاهش کلنی های میکروارگانیزم های

وسیعی دارد و بین  %10-%40متغیر است ( .)2علت این

مفید الکتوباسیل ها مشاهده شده است ( .)6-10مطالعات

اختالف در بروز میتواند اختالفنظر در تعریف

متعددی در این رابطه انجام شده است .ازجمله

گولیک شیرخواری ،روش جمعآوری اطالعات و

و همکاران اثر پروبیوتیک ها را بر روی شیرخواران

اختالف شیوع آن در جوامع مختلف است (.)4،3

کولیکی بررسی کردند ( .)12،11الزم به توضیح است

*

Savino

نویسنده مسئول :اصفهان -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -مرکز تحقیقات توسعه رشد اطفال -تلفنE-mail: fat.famoori@gmail.com ،031-16685490 :

42

فاطمه فاموری و همکاران

پروبیوتیک خوراکی و دایمتیکون بر روی کولیک شیرخواری

که پروبیوتیک ها موجودات زنده و مفیدی هستند که

روش بررسی:

وجود آنها در دستگاه گوارش میتواند باعث سالمتی

این یک مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کور

بیشتر دستگاه گوارش شود؛ زیرا این میکروبها از رشد

شاهد موردی است که در استان چهارمحال و بختیاری

پاتوژن ها در روده جلوگیری میکنند .برای شیرخواران

در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از فروردین ماه

کولیک ،متعادل نمودن میکروفلورای روده در کاهش

 1391تا مرداد ماه  1392انجام شد .شیرخواران  21تا

عالئم کولیک در گروه مورد مطالعه موثر است (.)13

 90روزه با دردهای کولیکی ارجاع داده شده به

برخی از پروبیوتیک های خاص اثر پیشگیریکننده از

درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی که تشخیص

انتروکولیت نکروزان دارند و برخی دیگر ممکن است

کولیک شیرخواری توسط متخصص کودکان

تأثیر ارزشمندی در بهبود کولیت شیرخواری داشته

اکادمیک برای آنها گذاشته شده بود ،وارد مطالعه

باشند (.)14

شدند .پرسشنامه تهیه شده توسط مادر تکمیل شد .در

در ایران چندین مطالعه بر روی بررسی کولیک

این پرسشنامه سواالتی مختلفی در مورد خصوصیات

شیرخواران انجام شده است .ابراهیمی و پورمحمدی

کولیک مطرح شده بود :ازجمله طول مدت و شدت

نحوه برخورد دارویی والدین شیرخواران کولیکی

گریه قبل و بعد از مداخله .معیارهای ضروری برای

(دارویی و دیگر روشها) در شهر یاسوج را مورد

ورود به مطالعه شامل :شیرخواران ترم  21-90روزه با

بررسی قرار دادند ( .)15آنها اثربخشی ماساژ دادن و

دردهای کولیکی که مشخصات کامل کولیک

استفاده از برخی داروهای گیاهی را در کار تحقیقاتی

شیرخواری را داشتند .معیارهای  Wesselو همکاران،

خود بررسی کردند .گازرانی و همکاران نیز بررسی اثر

تغذیه انحصاری با شیر مادر و وزن گیری مناسب

ماساژ بر کاهش شدت گریه و افزایش مدت زمان خواب

بود ( .)18بیماری و تشخیص افتراقیهای دیگر توسط

شیرخواران را انجام دادند ( .)16عطارها و همکاران

شرح حال و معاینه و در صورت نیاز آزمایشگاه جهت

مقایسه تأثیر عصاره رازیانه و شربت گریپ واتر بر

آنها رد شد و فرم رضایتنامه جهت آنها تکمیل شد.

کولیک شیرخواران را انجام دادند ( .)17اگرچه کولیک

معیارهای خروج از مطالعه شامل :گریه مداوم

شیرخواری شایعترین بیاری در شیرخواران زیر سه ماه

شبانهروزی ،بیحالی ،تب ،اسهال ،استفراغ ،عالئم

است ،هنوز درمان موثری برای آن کشف نشده است.

اتوپی ،تغذیه با فرموال ،شیرخوار خوارانی که از قبل

بهعالوه تعداد مطالعاتی که در ایران در مورد اثر

دارویی برای کولیک دریافت میکردند ،شیرخوارانی

پروبیوتیک ها بر این بیماری انجام شده اندک است .به

که دچار واکنش دارویی شدند .پروتکل مطالعه توسط

دلیل اهمیت درمان این معضل شیرخواری و بهبود

هیئت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مورد

کیفیت زندگی شیرخوار و مادر ،همچنین اختالف نظر

بررسی قرار گرفت و با کد اخالقی 22-6-92

در مورد این درمان ،این مطالعه با هدف ارزیابی

تأیید شد.

پروبیوتیک ها و مقایسه آن با قطره دایمتیکون که مکرراً

نمونهگیری از بیماران ارجاع داده شده به

با عناوین مختلف تجویز میشود ،در استان چهارمحال و

کلینیک اطفال دانشگاه علوم پزشکی انجام شد .بیماران

بختیاری برنامهریزی شد .برخالف کارهای تحقیقاتی

بهصورت راندم به دو گروه تقسیم شدند .بیماران با

گذشته ،تنها اثر پروبیوتیک بر روی شیرخوارانی صورت

شماره فرد پروبیوتیک و بیماران با شماره زوج دایمتیکون

گرفته است که از شیر مادر تغذیه میکنند و شیرخوارانی

دریافت کردند .یک گروه قطره پروبیوتیک (بیوگایا

که از شیر خشک تغذیه میکنند ،وارد مطالعه نشدهاند.

انگلیس حاوی الکتوباسیلوس روتری) و یک گروه
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قطره دایمتیکون (تولید دارو ایران) برای  28روز تجویز

به دلیل تغییر استفاده از شیر مادر به شیر خشک؛ ج)  2بیمار

شد .دوز پرویوتیک بر اساس توصیه شرکت دارویی

نیز به دلیل امتناع از تکمیل فرم پرسشنامه.

تجویز شد .دوز دارو در مورد پروبیوتیک 108

دو گروه باقیمانده به دو دسته  34و  36بیمار

میکروارگانیزم هر  5قطره یک بار در روز و دایمتیکون

به ترتیب شامل گروههای پروبیوتیک ( )Pو دی متیکون

( 40میلیگرم در میلی لیتر)  0/5میلی لیتر سه بار در روز

( )Dتقسیم شدند (جدول شماره  .)1در هر دو گروه  Pو

خوراکی بود .هر شیشه دارو با کد مخصوص پوشانده

 ،Dبه ترتیب  )%51/4( 36و  )%48/5( 34دختر و پسر

شد .به این منظور  40شیرخوار با شرایط فوق الذکر وارد

تقسیم شدند ،بدون آنکه اختالف آماری ازلحاظ جنسیت

مطالعه شدند و خصوصیات انتروپومتریک آنها ازجمله

وجود داشته باشد .بر اساس جدول شماره  ،1اختالف

قد و وزن (وزنه دیجیتال آلمان ) )(beurer BY20و دور

آماری بین گروههای  Pو  Dبا توجه به سن آنها وجود

سر (متر پالستیکی).

ندارد (.)P=0/32
جدول شماره  :1ميانگين سن برای گروههای  Pو

یافتهها:

گروه

سن (روز)

P

در هفته ،شدت کولیک و شدت دفع گاز قبل و بعد از

D

43/5±9/6

0/32

تداخل دارویی هر هفته تا چهار هفته ارزیابی شد.

P

41/35±9/87

طول مدت گریه روزانه ،تعداد حمالت کولیک

بیمارانی که بهصورت متوسط کاهش  50درصدی زمان

D

داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده اند.

گریه روزانه را داشتند ،پاسخگو به درمان نامیده
میشدند .آنالیز دادهها توسط نرمافزار  SPSSصورت

در ابتدای مطالعه ،گریه روزانه هر دو گروه

گرفت (.)IBM, Armonk, NY

یکسان بود ،به این معنی که متوسط گریه برای گروههای

از  80بیمار که در این مطالعه مورد بررسی قرار

 Pو  Dبه ترتیب  206/4و  207/7دقیقه در روز بود

گرفتند 10 ،بیمار به دالیل زیر از مطالعه کنار گذاشته شدند:

( .)P=0/85طول مدت گریه کردن از ابتدا تا انتهای مطالعه

الف)  6بیمار به دلیل امتناع از مصرف دارو؛ ب)  2بیمار

در جدول شماره  2ارائه شده است.

جدول شماره  :2مدت گریه بعد از زمانهای متغير مداخله
روز

1

7

14

21

28

گروه D

206/4±26

197/7±30/1

137/8±36/5

143/1±45/3

135/8±45/5

گروه P

207/7±29/6

170/4±36/6

87/2±47

64/8±49

64/8±49

P

0/85

<0/001

<0/001

<0/001

<0/001

داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده اند.

همانطور که از جدول شماره  2مشاهده

مقایسه با گروه ( Dمیانگین  197دقیقه در روز) وجود

میشود ،بعد از یک هفته از درمان ،کاهش طول مدت

دارد .به ترتیب دو و یک بیمار از گروههای  Pو  Dبعد

گریه در گروه ( Pمیانگین  170دقیقه در روز) در

از یک هفته درمان شدند .بعد از گذشت دو هفته از
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درمان ،پاسخ در گروه ( Pمیانگین  87دقیقه در روز)

جدول شماره  ،3تعداد روزها در هفته را نشان

نسبت به گروه ( Dمیانگین  173دقیقه در روز) بیشتر

میدهد که در آن درد کولیکی اطفال در طول مدت

مشاهده میشود .در انتهای دو هفته 22 ،و  4شیرخوار

مطالعه بررسی شده است .این جنبه قبل و بعد از اولین،

کولیکی به ترتیب توسط پروبیوتیک و دی متیکون

هفتمین ،بیست و یکمین و باالخره بیست و هشتمین روز

بهبود یافتند .بعد از  21و  28روز ،زمانهای گریه در

در هر دو گروه طی درمان مطالعه شد .همانطور که در

دو گروه به میزان قابل مالحظهای متفاوت گردید

جدول شماره  3ذکر شده است ،اختالف قابلمالحظهای

( )P>0/001و پاسخ بیشتر در ارتباط با هفته های قبل از

بین دو گروه در ابتدای مطالعه وجود ندارد؛ ولی بعد از

تجویز پروبیوتک داشت (جدول شماره  .)2به عالوه

یک هفته کاهش قابلتوجهی در روزهای کولیک

بعد از  28روز 30 ،و  4بیمار توسط پروبیوتیک و

مشاهده میشود ،بهطوریکه پاسخ به درمان در سومین و

دی متیکون درمان شدند؛ بنابراین در انتهای مطالعه،

چهارمین هفته افزایش مییابد .برای گروه  ،Dاختالف

D

قابلمالحظهای اتفاق نیافتاده و اختالف بین دو گروه

کاهش گریه به میزان  %88و  %11در گروههای  Pو

قابلتوجه میشود (.)P>0/001

مشاهده گردید.

جدول شماره  :3تعداد روزها در هفته بيماری کوليک شيرخواران قبل و بعد از تداخل
روز

1

7

14

21

28

گروه D

5/1±0/92

4/9±0/98

4/2±1/2

3/3±1/3

3/31±1/3

گروه P

5/5±1

4/1±1

2/2±1/13

1/08±1/1

1/02±0/99

P

0/1

<0/001

<0/001

<0/001

<0/001

داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده اند.

تشدید دورههای کولیک سومین پارامتری است

است ،شدت درد بهطور قابلتوجهی با دریافت

که بهوسیله اطالعات پرسشنامه بهوسیله مقیاسهای

پروبیوتیک بعد از  7روز کاهش مییابد .حداکثر اثر آن

کیفی در سه بخش حالت شدید ،متوسط و کم به ترتیب

در سومین هفته بعد از شروع دارو مشاهده میشود .در

بهوسیله اعداد  2 ،1و  3در جدول شماره  4نشان داده

گروه  Dکاهش قابل مالحظهای در شدت درد مشاهده

شدهاند .همانطور که در جدول شماره  4نشان داده شده

نمیشود.

جدول شماره  :4شدت بيماری کوليک قبل و بعد از تداخل
روز

1

7

14

21

28

گروه D

3

2/97±16

2/7±0/5

2/4±0/73

2/4±0/73

گروه P

3

1/61±0/85

1/26±0/82

1/26±0/82

1/73±0/44

داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده اند.
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شدت دفع گاز بهصورت کیفی توسط والدین

جهت ارزیابی تأثیر داروها در شیرخواران کولیک،

ارزیابی میشود ،به این معنا که افزایش ،بدون تغییر و

خروجی ابتدائی بهصورت میانگین زمان گریه روزانه از

کاهش به ترتیب بهوسیله اعداد  2 ،3و  1نشان داده

مقدار اولیه (بیشتر از  3ساعت در روز) به کمتر از

شدهاند (جدول شماره  .)5مطابق جدول شماره  ،5با

 3ساعت در روز کاهش مییابد .طول مدت گریه به

 L. reuteriبه طول قابلمالحظه شدت دفع گاز کاهش

کمتر از  %50میزان پایه کاهش مییابد که به معنای

مییابد؛ ولی این پاسخ در دی متیکون مشاهده نمیشود.

پاسخ کلینیکی است.

جدول شماره  :5شدت تخليه گاز ،قبل از مداخله و بعد از مداخله
روز

1

7

14

21

28

گروه D

3

2/4±0/73

1/91±0/28

1/91±0/28

1/57±0/5

گروه P

3

1/73±0/44

1/32±0/47

1/17±0/47

1/08±0/28

P

0/1

<0/001

<0/001

<0/001

<0/001

داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده اند.

بحث:
در کار حاضر بعد از یک هفته درمان

مشخصات خاصی که بتواند شدت دفع گاز را دقیقاً

شیرخواران ،اختالف قابلتوجهی بین دو گروه درمان در

مشخص کند و قابلاندازهگیری باشد ،وجود نداشت.

میانگین طول مدت گریه مشاهده میکروبشناسی به

والدین فقط بهصورت کیفی میتوانستند تغییر را متوجه

پروبیوتیک بهتر از دایمتیکون بود ،گرچه در این مدت

شوند و بیان کنند که اطالعات آماری قابل اعتمادی

تنها دو بیمار ( )%5/5پاسخ به پروبیوتیک میدهند .با

حاصل نمیشود.

ادامه درمان در هفتههای بعد تعداد پاسخدهندگان به

 Savinoو همکاران به ترتیب پاسخ به درمان را

پروبیوتیک به ترتیب  30 ،22و  30در مدت  21 ،14و

نسبت به پروبیوتیک و دی متیکون  %95و  %7گزارش

 28روز میباشد؛ بنابراین اثر درمان اصلی بعد از دو هفته

کردند .آنها همچنین گزارش کردند که در هفته اول

درمان مشاهده میشود .پس از گذشت  28روز از

درمان ،اثر قابلمالحظه است .برخالف تحقیق  Savinoو

درمان )%88( 30 ،و  )%11( 4بیمار به ترتیب در

همکاران ،نتایج کار حاضر نشان میدهد که حداقل دو

گروههای  Pو  ،Dبه درمان پاسخ داده میشود .اختالف

هفته درمان با پروبیوتیک ها برای موثر بودن درمان نیاز

بین دو گروه قابلمالحظه است ( .)P>0/001بعد از یک

است ( .)11دوز  108( L. reuteriباکتری زنده در روز)

هفته درمان ،کاهش قابلتوجهی در تعداد روزهایی که

در هر دو تحقیق تجویز شده است .همچنین  Savinoو

بیماران مورد حمله کولیک قرار میگیرند ،شدت و

همکاران در مطالعه دیگری در مورد اثر پروبیوتیک

تغییرات در دفع گاز مشاهده میشود .بههرحال

برای شیرخواران کولیک تأکید کردند که استفاده از
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پروبیوتیک ها در درمان شیرخواران کولیک موثرتر از

باکتری پروبیوتیک در ابتدای زندگی میزان میکروبی در

تجویز داروهای گیاهی ،روشهای مداخلهای و

شرایط مناسبی را فراهم خواهد کرد که سیستم ایمنی را

درمانهای رفتاری و طب سوزنی میباشد (.)19

تنظیم میکند ()26،25؛ بنابراین پروبیوتیک موجب

 Sungو همکاران نشان دادند که

تکامل روده میشود ( .)28،27درنتیجه

L. reuteri

L. reuteri

عالئم کولیک شیرخواران را کاهش میدهد .کار

اثرات مثبت کولونازیسایون  lactobacilliروده را

حاضر همچنین نشان داد که پروبیوتیک ها به طور

تقویت میکند ( .)30،29رابطه پیچیدهای بین سیستم

موثری عالئم کولیک را کاهش می دهند .برخالف

ایمنی و فلورای روده وجود دارد .در هر حال فلورای

کار  Sungو همکاران ،کار حاضر تنها بر روی

اندوژن روده یک فرایند کلیدی است که پاسخ میزبان را

شیرخوارانی انجام گرفت که کامالً از شیر مادر تغذیه

از طریق فعالسازی گیرندههای خاص و گیرندههای

می کردند؛ زیرا پروبیوتیک های موجود در شیر

نوکلئوتیدی بر روی سلولهای اپی تلیال روده شروع

خشک می تواند تداخل در نتایج کار داشته

میکند (.)31-33

باشد ( Indrio .)20و همکاران نتیجه گرفتند که

در مدل های حیوانی ،سیتوکین های روده

استفاده خوراکی  L. reuteriدر طی  90روز اول تولد

می توانند شروع کننده واکنش بیش از حد سیستم

می تواند مقدار گریه روزانه ،رگورژیتاسیون و یبوست

نوروماسکوالر

وسیله

در شیرخوار را کاهش دهد ( .) 21در کار حاضر

واکنش های عصبی -ایمنی و عضالنی -ایمنی

پروبیوتیک نه تنها طول مدت و شدت گریه به خاطر

باشد ( .)34به عالوه برهمکنش های غیرطبیعی بین

درد کولیک کاهش می دهد ،بلکه شدت دفع گاز و

میکروفلورای روده و گیرنده های خاص میتوانند بر

تعداد روزهای درد کولیک در هفته را کاهش

روی فعالیت حرکتی اثر بگذارد و موجب اختالل

می دهد (جداول شماره .)5،3،4،2

حرکتی روده و رفتار کولیک شود L. reuteri .و

(عصبی-

عضالنی)

به

در مطالعاتی که جهت ارزیابی میکروفلورای روده

دیگر باکتری غذایی میتوانند بر روی سلول های

در شیرخواران کولیک انجام گرفته است ،مقایسههای

دندریتی ،سلول های  Tکمکی نوع  1و  2به همراه

اختالفات در میکروفلورای روده شیرخواران کولیک با

موازنه تولید سیتوکین در سلول های اپی تلیال روده

شیرخواران سالم صورت گرفته است (.)23،22،12،11

تأثیر بگذارد (.)35- 37

میکروفلورای شیرخواران کولیک کمتر از کلنیهای

مطالعه جالبی نشان داد که  L. reuteriاثرمهاری

گونههای  Lactobacillusبوده و بیشتر از نوع باکتری

بر روی دردهای احشایی توسط موازنه پاسخ بیشازحد

گرم -منفی بیهوازی ،در مقایسه با شیرخواران غیر

اعصاب احشایی مخصوص درد و کاهش التهاب،

کولیکی میباشد ()11؛ بنابراین تالشهای سودمند

از طریق عملکرد مستقیم روی اعصاب روده ایجاد

محصوالت پروبیوتیک ها میتواند در ارتباط با نقش

میکند ( .)38ممکن است که  L. reuteriبتواند تداخل

آنها در موازنه  lactobacilliروده در شیرخواران با

با حرکات روده شیرخوار بهوسیله موازنه پاسخ ایمنی

کولیک باشد.

از طریق خواص ضدالتهاب داشته باشد؛ اما کولیک

مطالعات اخیر نشان دادند که موازنه میکروفلورای

شیرخواری طبیعت خودبهخود محدود شوندگی دارد

روده با پروبیوتیک  L. reuteriشامل موازنه فلورای روده

که در اینجا نقش باکتریهای روده ،تغییر فلور میکروبی

ممکن است از اثرات مضر فلورای روده جلوگیری کند

روده در طی زمان و نقش پروبیوتیک ها بهطور دقیق

که خطر عفونت روده و بیماریهای آلرژیک را با تغییر

مشخص نیست؛ بنابراین تحقیقات بیشتری در این زمینه

محیط روده میزبان را کاهش میدهد ( .)24بهطور خاص،

الزم است.
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:نتیجهگیری
 همچنین تأثیر ان در فواصل درمانی،L. reuteri

کولیک شیرخواری یکی از مشکالت متداول

مختلف در مطالعه مداخله ای ارائه میدهد که نه تنها

 شیرخواران را%10-30  ماه اول حیات بوده و3 در

 بلکه،می تواند موجب بهبود کولیک شیرخوار شده

درگیر می کند و موجب استرس برای هر دوی والدین

به طور قابل مالحظه ای بر روی شدت دفع گاز نیز اثر

 ولی پاتوژنز آن برای محققان،و شیرخواران می شود

.می گذارد

 به عالوه. سال ناشناخته باقی مانده است40 در طول
تعداد کمی مطالعات در مورد اثر پروبیوتیک روی

:تشکر و قدردانی

 نظر به اهمیت.شیرخواران در ایران انجام شده است

 در1390  در اسفند ماه995 این طرح به شماره

درمان عالئم کولیک جهت بهبود زندگی شیرخواران

.دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به تصویب رسید

و والدین و اختالف نظر در مورد اثر پروبیوتیک بر

بدینوسیله از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برای

 کار تحقیقاتی حاضر روش جدید و،روی آن

.حمایت از این کار تحقیقاتی قدردانی میشود

دقیق تری را برای ارزیابی فرضیه محصوالت خوراکی
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Background and aims: Infantile colic is one of the most common problems within the first
3 months of life, which affects as many as 3% to 28% of newborn children. It causes appreciable
distress for parents and pediatricians even though its pathogenesis remains unclear. The goal was
to test the hypothesis that oral administration of probiotic (Lactobacillus reuteri) in a prospective
randomized study was improved symptoms of infantile colic.
Methods: This is a case control clinical trial study. Seventy breastfed colicky infants were
assigned randomly to receive either the probiotic L. reuteri (108 live bacteria per day) or
dimethicone (20 mg/day) three times/day for 28 days.
Results: Seventy infants contain 34 and 36 in the probiotic L. reuteri and dimethicone groups,
respectively. Average ages of L. reuteri and dimethicone groups were 41/35 and 43/5 days,
respectively. Daily median crying times in the probiotic L. reuteri and dimethicone groups were
reduced from initial value about 206 minutes/day on the seventh day to 65 and 141 minutes/day
on the 28th day, respectively. Finally, 88% and 9% patients were improved in the probiotic
L. reuteri and dimethicone groups, respectively. Furthermore, no adverse effects were reported.
Conclusion: The probiotic L. reuteri has improved colicky symptoms in breastfed infants within
2 weeks of treatment, which suggests that probiotics may have an important role in improving
not only criteria of infantile colic but also severity of gas passing of them.
Key words: Gastrointestinal microbiome, Probiotics, Dimethicone, Infant, Colic.
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