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خالصه
سابقه و هدف :زردی (هیپر بیلی روبینمی) از شايعترين شکايات بالینی در دوران نوزادی در بین نوزادان ترم و نیز نارس در طول هفته اول عمر می باشد .فتوتراپی درمان موثر
و پذيرفته شده هیپر بیلی روبینمی نوزادی می باشد که دارای عوارض پوستی ،چشمی و اختالالت الکترولیتی می باشد .اين مطالعه به منظور مقايسه اثر فوتوتراپی همراه
کلسیم خوراکی با فوتوتراپی به تنهايی در درمان هیپر بیلی روبینمی غیر مستقیم نوزادان سالم رسیده انجام شد.
مواد و روشها :اين مطالعه کارآزمايی بالینی بر روی  74نوزاد رسیده مبتال به زردی (بیلی روبین سرم  6/9- 21میلی گرم در دسی لیتر) ،انجام گرفت .نوزادان به صورت
تصادفی در گروه های مداخله ( 74میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کلسیم خوراکی همراه فوتوتراپی) و شاهد (فوتوتراپی) قرار گرفتند .اطالعات مربوط به سن ،جنس،
وزن هنگام تولد ،سن حامگلی ،تعداد روزهای بستری و سطح بیلی روبین در بدو بستری و در ساعات  04 ،20و  52در يک چک لیست جمع آوری و مقايسه گرديد.
يافتهها :کاهش سطح بیلی روبین کل با اختالف معنی دار بین دو گروه ديده شد ( .)p=4/444میانگین بیلی روبین غیر مستقیم در گروه مداخله ( )2/1±4/7 mg/dlو گروه
شاهد ( ،)2/6±1/3 mg/dlتفاوت آماری معنی داری داشت ( .)p=4/43روند تغییرات بیلی روبین غیرمستقیم در اندازه گیری های مکرر ،در گروه مداخله نیز معنی دار
( )p=4/41شد.
نتیجه گیری :نتايج مطالعه نشان داد که کلسیم خوراکی همزمان با فوتوتراپی در کاهش زردی نوزادی ممکن است بتواند موثر باشد.
واژههای کلیدی :نوزاد ،هیپر بیلی روبینمی غیر مستقیم ،فتوتراپی ،کلسیم ،خوراکی ،درمان.

مقدمه
زردی (هیپر بیلی روبینمی) از شايعترين شکايات بالینی در دوران نوزادی در

پژوهش ها می توان به بررسی اثر عصاره کاسنی ،پروبیوتیک و سولفات روی

بین نوزادان ترم و نیز نارس در طول هفته اول عمر می باشد (2و .)1احتماالً مکانیسم

خوراکی در تسريع و بهبود روند درمان هیپر بیلی روبینی اشاره کرد .البته بی خطر و

اصلی ايجاد آن بر هم خوردن تعادل بین تولید و دفع بیلی روبین می باشد ( .)3اکثر

کارا بودن اين روش ها در جايگزين کردن روش فتوتراپی با آنها نیازمند انجام

نوزادان با درمان حمايتی و مابقی با روش های درمانی فتوتراپی پر قدرت و يا

مطالعات گسترده با حجم باالی نمونه است (4و .)5هومئوستاز کلسیم در دوره

تعويض خون اين مرحله را پشت سر می گذارند ( .)0فتوتراپی درمان موثر و پذيرفته

نوزادی جالب است .در هنگام تولد سطح کلسیم خون بند ناف از خون مادر بیشتر

شده هیپر بیلی روبینمی نوزادی می باشد .فتوتراپی می تواند عوارض جانبی از جمله

است .در چند روز اول زندگی نوزادان طبیعی ،سطح خونی کلسیم به طور پیشرونده

دهیدراتاسیون ،ضايعات پوستی ،هیپرترمی ،آسیب چشمی (اثرات سمی بر شبکیه)،

کاهش می يابد به طوريکه در روز دوم و سوم زندگی به کمترين میزان می رسد .در

اسکار قرنیه ،کونژنکتیويت ،آسیب اکسیداتیو به  ،DNAاسهال ،اختالالت

نوزادان رسیده ،سطح کلسیم خون در روز دهم بعد تولد به مقدار طبیعی خود باز

الکترولیتی ،عوارض سیستم عصبی ،هیپوکلسمی و  ...در نوزاد ايجاد نمايد (6و.)7

می گردد ( .)9-11فتوتراپی باعث افزايش جذب کلسیم از استخوان و کاهش سطح

لذا ،در سال های اخیر اقبال جهت انجام مطالعات متعددی در خصوص استفاده از

مالتونین میگردد .تغییرات سطح مالتونین باعث ايجاد هیپوکلسمی ناشی از

روش های کمتر عارضه دار درمانی با مواد مختلف افزايش داشته است .از جمله اين

فتوتراپی می شود .بررسی  Aslو همکاران و  Bhatو همکاران نشان داد که يکی

 اين مقاله حاصل پايان نامه مهرنوش وحیدی دانشجوی رشته پزشکی عمومی و طرح تحقیقاتی به شماره  IR.QUMS.REC.1396.125دانشگاه علوم پزشکی قزوين می باشد.
*مسئول مقاله :دکتر فاطمه سمیعی راد
E-mail: fsamieerad@gmail.com
آدرس :قزوين ،دانشگاه علوم پزشکی قزوين ،بیمارستان کوثر .تلفن424-33236357 :
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از علل هیپوکلسمی کاهش پاراتورمون بود .از سوی ديگر دفع ادراری کلسیم

مشخص ديگری برای وقوع زردی در نوزاد ،وجود آنومالی مادرزادی ،بیماری های

(هیپرکلسییوری) در نوزادان تحت فتوتراپی بیشتر بود (12و .)11بیلی روبین

سیستمیک و عفونی و مصرف هر گونه دارو يا مکمل از هر طريق ،از مطالعه خارج

غیرکونژوگه در روده توسط آنزيم بتاگلوکورونیداز ساخته می شود و از طريق چرخه

شدند .همه نوزادن تحت درمان زردی با استاندارد طاليی درمانی ( )15و پروتکل

انتروهپاتیک بازجذب می شود .تداخل فسفات کلسیم آمورف در چرخه آنتروهپاتیک

مناسب در طی دو ماه تیر و شهريور ماه 1395قرار گرفتند و از هیچ درمان استانداردی

باعث کاهش سطح سرمی بیلی روبین غیرکونژوگه می شود .اگرچه مطالعات انسانی

منع نشدند .سپس با توضیحات کامل توسط محقق ،رضايت نامه آگاهانه کتبی از

در اين خصوص اندک است ولیکن در بررسی انجام شده در موش صحرايی ،تاثیر

تمامی والدين نوزادان اخذ شد 74 .نوزاد ترم مبتال به زردی به طور تصادفی در دو

درمان خوراکی با کلسیم فسفات بر کاهش بیلی روبین غیرکونژوگه و افزايش دفع

گروه مداخله ( 27بیمار) و گروه شاهد ( 27بیمار) تقسیم شدند .برای تصادفی کردن

آن در مدفوع نشان داده شده است (10و.)13

مطالعه از روش تصادفی سازی بلوکی استفاده شد به نحوی که والدين و ارزيابی

همچنین مطالعات انجام شده بر روی بیماران مبتال به سندرم کريگلر نجار

کنندگان نسبت به تخصیص تصادفی بی اطالع بودند.

(هیپربیلی روبینمی ارثی غیر کونژوگه) نوع يک نشان داد که دريافت مکمل کلسیم

معیار بستری میزان بیلی روبین سرم باالی  12میلی گرم در دسی لیتر و معیار

ضمن دريافت فتوتراپی روتین ،باعث کاهش سطح سرمی بیلی روبین غیر کونژوگه

ترخیص میزان بیلی روبین سرم کمتراز  14میلی گرم در دسی لیتر (در زردی

می گردد .مکانیسم اثر تداخل در چرخه انتروهپاتیک ،اتصال کلسیم به بیلی روبین

همولیتیک) و کمتر از  12میلی گرم در دسی لیتر (در زردی غیرهمولیتیک) بود.

در دستگاه گوارش و افزايش میزان دفع آن در مدفوع بود (17و .)10عوارض جانبی

میزان سطح بیلی روبین سرم در هر دو گروه در ابتدای بستری و سپس در ساعات

درمان با فسفات کلسیم بسیار نادر است .در مداخالت درمانی معمول عوارض جانبی

 20و ( 04در فواصل  4-12ساعت در نوع همولیتیک و هر  20ساعت در نوع

در مصرف آن در انسان و حیوانات گزارش شده است .موارد نادری از امکان رسوب

غیر همولیتیک) اندازه گیری شد .در صورت تداوم بستری و زردی در نوزاد

کلسیم در کلیه در مصارف مزمن گزارش شده است (.)16

اندازه گیری سطح بیلی روبین در ساعت  52ام بستری نیز انجام شد .سنجش های

باتوجه به شواهد فوق مبنی بر اثر کلسیم خوراکی در بهبود و تسريع روند درمان

صورت گرفته مطابق روال بخش و منطبق با گايدالين های تشخیصی و درمانی

هیپر بیلی روبینمی غیرکونژوگه ،شیوع فراوان زردی نوزادی ،عوارض مهم آن،

استاندارد بود .ارزيابی جهت حصول به پیامد استفاده همزمان از فوتوتراپی و کلسیم

هزينههای بستری ،مراقبت های بیمارستانی ،عوارض و عفونت های بیمارستانی

خوراکی بر کاهش سطح سرمی بیلی روبین کل و نیز بیلی روبین غیر مستقیم بر

متعاقب آن ،لزوم اتخاذ تدابیری جهت کاهش عوارض غیر قابل بازگشت آن ،لزوم

اساس شرح حال ،معاينه و کاهش میزان بیلی روبین صورت گرفت .نوزادان در هر

طراحی روش های مداخله ای جايگزين فتوتراپی معمول و پر قدرت که کمتر

دو گروه پس از بستری تحت درمان فتوتراپی پر قدرت مطابق دستورالعمل های

تهاجمی ،ساده ،بی خطر ،موثر و ارزان باشند ،بیش از پیش وجود دارد .در خصوص

استاندارد درمانی ( )14با استفاده از دستگاه فتوتراپی  12المپه ساخت شرکت توسان

مصرف مکمل خوراکی برخی موارد چون روی مطالعاتی انجام شده است .با عنايت

ايران قرار گرفتند .گروه مداخله شربت کلسیم گلوکونات ،با نام تجاری کلسیرام

به بررسی های انجام شده ،تاکنون مطالعه جامع و تجربی در مورد نقش مصرف

(شرکت راموفارين ،ساخت کشور ايران) با دوز  74میلی گرم به ازای هر کیلوگرم

مکمل خوراکی کلسیم در درمان هیپر بیلی روبینمی غیر مستقیم نوزادی انجام نشده

وزن بدن ( 2سی سی) در هر  12ساعت تا زمان برطرف شدن زردی ،دريافت

است .لذا اين مطالعه با هدف تعیین اثرات کلسیم خوراکی همراه با فتوتراپی در

نمودند (.)19

درمان هیپر بیلی روبینمی غیر مستقیم نوزادی انجام شد.

دارو توسط دستیار کودکان و پرستار مسئول بخش به گروه مداخله داده شد.
در صورتی که نوزادان در طول زمان درمان ،تا دو ساعت پس از مصرف دارو دچار
استفراغ می شدند ،درمان با کلسیم متوقف شده و بیمار از کارآزمايی خارج می شد.

مواد و روش ها

در گروه شاهد نیز به کلیه نوزادان آب مقطر به حجم  2سی سی به شکل ظاهری

اين مطالعه کارآزمايی بالینی تصادفی دو سويه کور با شماره ثبت

مشابه گروه درمان به عنوان دارونما تجويز گرديد .در اين نوزادان نیز در صورت بروز

 IRCT2017070534907N1در سامانه کارآزمايی بالینی و کد اخالق

استفراغ ادامه درمان با دارونما متوقف شده و بیماران از مطالعه خارج می شدند.

 IR.QUMS.REC.1396.125از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی قزوين

پیامد اولیه و ثانويه استفاده همزمان از فوتوتراپی و کلسیم خوراکی بر کاهش سطح

بر روی نوزادان رسیده ( 35-04هفته) مبتال به زردی که به علت هیپر بیلی روبینمی

سرمی بیلی روبین کل و نیز بیلی روبین غیر مستقیم بررسی شد.

غیر مستقیم در بخش نوزادان مرکز آموزشی درمانی کوثر (سطح سه ارجاعی

برای بررسی آزمايشگاهی میزان بیلـی روبـین کل ،غیر مستقیم و مستقیم،

نوزادان) ،بستری شده بودند ،انجام شد .نوزادان رسیده با زردی فیزيولوژيک ،وزن

يک سی سی خون در لولـه آزمايش بدون ماده ضد انعقاد توسط يک پرسـنل

هنگام تولد  2744-0444گرم ،سن  2-5روز ،تغذيه انحصاری با شیر مادر ،سطح

آموزش ديده ،جمع آوری شـد .سپس سـرم آن جـدا گرديد .جهت بررسی ،فتـومتری

بیلی روبین سرم بین  6/9-21میلی گرم در دسی لیتر که کمتر از  %17آن را

از دسـتگاه اتوآنالیزر کالیبره شده سلکترا  2و کیـت مصرفی پارس آزمون استفاده

بیلی روبین مستقیم بود (سطح بیلی روبین مستقیم سرم در اين نوزادان کمتر از 2

شد .میزان بیلـی روبـین بـر اساس  dl/mgگزارش شـد .اطالعات مربوط به سن،

میلی گرم در دسی لیتر) وارد مطالعه شدند .در صورت وجود شواهد زردی در 20

جنس ،وزن هنگام تولد ،سن حامگلی ،تعداد روزهای بستری و سطح بیلی روبین

ساعت اول بعد تولد ،نوزادان نارس و پست ترم (زير  36هفته و باالی  04هفته)،

اين نوزادان در ساعات مختلف ،در يک چک لیست جمع آوری شد .سپس

دارای تاخیر در رشد داخل رحمی سیمتريک ،وجود بیمارهای همولیتیک ناشی از

اطالعات وارد نرم افزار SPSS 22شد و از طريق محاسبه فراوانی مطلق و

ناسازگاری  ،Rh ،ABOکمبود آنزيم گلوکز  6فسفات دهیدروژناز و يا هر علت

درصدی ،میانگین و انحراف معیار و آزمون  T-testو ANOVA Repeated
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اثر فوتوتراپی همراه کلسیم خوراکی و فوتوتراپی به تنهايی در درمان هیپر بیلی روبینمی ...؛ مرتضی حبیبی و همکاران

 Measurementمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت و  p>4/47معنی دار در نظر

غیر مستقیم در  20ساعت ( )p=44/42و  04ساعت ( )p=4/40بعد بستری بین

گرفته شد.

گروه مداخله و شاهد از نظر آماری معنی دار بود .در ارزيابی نهايی هم روند کاهشی
معنی دار بیلی روبین غیر مستقیم از بدو بستری نسبت به  20و  04ساعت بعد بین
دو گروه مداخله و شاهد وجود داشت (( )p=4/44جدول .)3

يافتهها
در گروه درمان با کلسیم %72 ،پسر و  %04نوزاد دختر و در گروه شاهد%76 ،
پسر و  %00نوزاد دختر بودند و تقريباً از نظر جنسیت شبیه هم بودند .در گروه مداخله
میانگین سن نوزادان ( )3/1±1/5و در گروه پالسبو ( )2/9±1/5روز بود و در تعداد
روزهای بستری نیز مشابه بودند (جدول  .)1روند کاهشی تغییرات بیلی روبین کل
در  20ساعت ( )p=4/404و  04ساعت ( )p=4/425بعد بستری بین گروه مداخله
و شاهد از نظر آماری معنی دار بود .در ارزيابی نهايی هم روند کاهشی معنی دار
بیلی روبین کل از بدو بستری نسبت به  20و 04ساعت بعد بین دو گروه مداخله و
شاهد وجود داشت (( )p=4/446جدول  .)2روند کاهشی تغییرات بیلی روبین

جدول  .1مشخصات دموگرافیک نوزادان در دو گروه مداخله و شاهد
گروه شاهد
گروه مداخله
Mean±SD
Mean±SD
مشخصات دموگرافیک
يا تعداد()%
يا تعداد()%
2/9±1/5
3/1±1/5
سن هنگام بستری (روز)
34/6±1/1
39/9±1/2
سن حاملگی
1/6±4/4
1/4±4/6
تعداد روز های بستری
3236/0±304/2 3194/0±669/5
وزن هنگام تولد
جنسیت
(10)4/76
(13)4/72
پسر
(11)4/00
(12)4/04
دختر

جدول  .2میزان بیلی روبین کل (میلی گرم در دسی لیتر) در نوزادان شرکت کننده در مطالعه
گروه شاهد
گروه مداخله
p-value
سطح بیلی روبین
Mean±SD Mean±SD
4/431
16/5±6/6
17/9±0/1
میزان بیلی روبین کل بدو بستری
4/404
10/4±1/4
13/5±2/2
میزان بیلی روبین کل  20ساعت بعد بستری
4/425
13/5±2/5
11/4±3/4
میزان بیلی روبین کل  04ساعت بعد بستری
4/441
12/0±2/0
14/1±1/3
میزان بیلی روبین کل در ارزيابی نهايی
4/446
 p-valueکل
جدول  .3میزان بیلی روبین مستقیم (میلی گرم در دسی لیتر) در گروه های مورد مطالعه
گروه شاهد
گروه مداخله
p-value
میزان بیلی روبین
Mean±SD Mean±SD
4/036
4/66±4/24
4/74±4/32
میزان بیلی روبین مستقیم بدو بستری
4/42
4/64±4/07
4/73±4/10
میزان بیلی روبین مستقیم  20ساعت بعد بستری
4/40
4/71±4/35
4/35±4/11
میزان بیلی روبین مستقیم  04ساعت بعد بستری
***
4/440
4/09±4/13
4/39±4/15
میزان بیلی روبین مستقیم در ارزيابی نهايی
**4/444
 p-valueکل

بحث و نتیجه گیری
در اين مطالعه روند کاهشی تغییرات بیلی روبین کل و غیر مستقیم در 20

تحت تاثیر فلور روده بزرگ تبديل به اروبیلینوئید می گردد و يا از طريق چرخه

ساعت و  04ساعت بعد بستری بین گروه مداخله و شاهد از نظر آماری معنی دار

انتروهپاتیک بازجذب می شود .لذا روش های درمانی جهت کاهش بیلی روبین

بود .اين نتايج بیانگر تاثیر بسزای کلسیم خوراکی همراه با فوتوتراپی در کاهش بیلی

غیر کونژوگه معطوف به مداخالت در چرخه انتروهپاتیک است .مطالعات نشان داده

روبین کل و مستقیم در نوزادانی که سالم هستند و فقط مشکل زردی دارند،

است که فسفات کلسیم آمورف تمايل شديدی برای اتصال به بیلی روبین

می باشد .در ارزيابی نهايی هم روند کاهشی معنی دار بیلی روبین کل و غیر مستقیم

غیر گونژوگه و رسوب آن دارد .اين مداخله در چرخه آنتروهپاتیک که وابسته به دوز

از بدو بستری نسبت به  20و  04ساعت بعد بین دو گروه مداخله و شاهد وجود

است ،صرفاً از طريق فسفات-کلسیم آمورف غیرمحلول و نه کلسیم يونیزه صورت

داشت .اين امر می تواند سبب کاهش طول مدت بستری نوزاد در بیمارستان شود.

می گیرد .پژوهش های انسانی در مورد استفاده از اين روش درمانی نادر است .نتايج

مطالعه  Olusanyaو همکاران نشان داد که عواملی همچون سن حاملگی پايین

بررسی انجام شده توسط محققین بیانگر تاثیر درمان خوراکی با کلسیم فسفات ،بر

در هنگام تولد ،هماتوم و کبودی و يا تغذيه انحصاری با شیر مادر که حتی سبب

کاهش سطح بیلی روبین غیر کونژوگه سرمی ،از طريق رسوب آن در روده و در

عدم موفقیت کافی در دريافت کلسیم می شود و با کاهش وزن نوزاد همراه بوده

نتیجه افزايش دفع آن در مدفوع بود (24و10و .)13از سوی ديگر فتوتراپی باعث

ولی همچنان می توانند سبب کاهش هايپر بیلی روبینمی شديد شوند .از

مهار غده پینه ال ،کاهش سطح مالتونین و در نهايت باعث ايجاد هیپوکلسمی

ريسک فاکتورهای اين عارضه می توان به سن پايین ،وزن کم ،آنمی همولیتیک و

می شود .همچنین هورمون مالتونین در بلوک اثرکورتیزول در جذب کلسیم در

سپسیس اشاره کرد ( .)19بیلی روبین گونژوگه در روده توسط آنزيم بتاگلوکورونیداز

استخوان نقش مهمی ايفا می کند .پس در کمبود مالتونین کلسیم بیشتری توسط

تبديل به بیلی روبین غیر کونژوگه می شود .اين ترکیب دارای دو سرنوشت است يا

کورتیزول جذب استخوان می گردد .همچنین دفع ادارای کلسیم (هیپرکلسییوری)
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در اين نوزادان تحت فتوتراپی ،دفع ادارای کلسیم (هیپرکلسییوری) بیشتر خواهد

يافته است .عوارض جانبی مصرف مکمل خوراکی اندک بود .لذا آنها استفاده از اين

بود .در نتیجه هیپوکلسمی ايجاد شده به علت فتوتراپی باعث کاهش اتصال کلسیم

مکمل خوراکی را در کنار درمان رايج فتوتراپی توصیه نمودند ( .)22تفاوت اصلی

به بیلی روبین غیرکونژوگه در لومن روده و کاهش دفع آن از طريق مدفوع

مطالعه  Van der Veereو همکاران با مطالعه فعلی در مورد جامعه مورد مطالعه

می گردد .در نتیجه بیلی روبین غیر کونژوگه از چرخه انتروهپاتیک باز جذب شده و

می باشد که شامل بالغین مبتال به سندرم کريگر نجار نوع  1بود .در حالیکه جامعه

وارد خون می گردد (12و .)11علی رغم آنکه شواهد اثبات شده متعددی در خصوص

مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،نوزادان رسیده مبتال به زردی بودند .در نتیجه تفسیر

ارتباط سطح طبیعی کلسیم خون در پیشبرد روند درمانی هیپربیلی روبینمی

و تعمیم نتايج آنها به نوزرادان ،نیازمند دقت و در نظر گرفتن شرايط فیزيولوژيک

غیر کونژوگه در مقاالت مختلف وجود دارد (24و12و ،)11انجام مطالعات اصیل با

متفاوت دوره نوزادی است.

هدف اثر تسريع کنندگی مصرف خوراکی کلسیم در درمان هیپر بیلی روبینمی
غیر کونژوگه نادر است.

کاهش معنیدار میانگین بیلی روبین کل و مستقیم سرم در گروه کلسیم درمانی
همراه با فتوتراپی نسبت به گروه شاهد ،ممکن است بتواند نشان دهنده تاثیر مثبت

در مطالعه  Hafkampو همکاران که به بررسی درمان خوراکی در

مصرف کلسیم خوراکی در درمان زردی نوزادان رسیده باشد .همچنین کاهش بیشتر

هايپربیلی روبینمی غیر کونژگه در موش های صحرايی پرداخته است ،نشان داده

سطح سرمی اين ماده در گروه درمان با کلسیم خوراکی نسبت به فتوتراپی تنها،

شد که درمان خوراکی مکمل فسفات کلسیم سبب کاهش سطوح پالسمايی

ممکن است بتواند بیانگر اثرگذاری موثر اين درمان باشد .پیشنهاد می گردد در آينده

بیلی روبین غیر کونژوگه گرديد .اين مطالعه نشان داد که درمان خوراکی تک دارويی

مطالعات با حجم نمونه بیشتر در اين خصوص انجام پذيرد.

به اندازه استفاده از فتوتراپی در اين موش ها موثر بوده است .همچنین درمان

تضاد منافع :کلیه نويسندگان اعالم می نمايند که تضاد منافعی در اين پژوهش با

ترکیبی با فسفات کلسیم اثر بخشتر از فتوتراپی به تنهايی بود .مهمترين

يکديگر ندارند.

مکانیسم اثر مداخله در چرخه انتروهپاتیک و عدم باز جذب بیلی روبین غیر کونژوگه
بود ( .)21تفاوت اصلی مطالعه  Hafkampو همکاران با مطالعه حاضر در
خصوص جامعه مورد مطالعه می باشد .لذا تعمیم نتايج به انسان بايد با احتیاط
صورت گیرد.

تقدير و تشکر
بدينوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوين به جهت

نتايج مطالعه  Van der Veereو همکاران با هدف بررسی اثر مکمل

حمايت از اين تحقیق و از خانم توفیقی پرسنل شاغل در بخش نوزادان ،آقای

خوراکی فسفات کلسیم بر میزان سرمی بیلی روبین غیر کونژوگه در بیماران مبتال

طغیانیفر کارشناس آزمايشگاه و از واحد توسعه تحقیقات بیمارستان کوثر مخصوصاً

به کريگر نجار نوع  1نشان داد که پس از سه هفته از درمان همزمان فتوتراپی و

خانم زهرا سادات محمدی که در آنالیز اطالعات ما را ياری نمودند و همچنین خانم

مصرف مکمل خوراکی فسفات کلسیم ،سطح سرمی بیلی روبین غیر کونژوگه کاهش

سمین دخت موالوردی خانی ،تقدير و تشکر می گردد.
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؛ مرتضی حبیبی و همکاران... اثر فوتوتراپی همراه کلسیم خوراکی و فوتوتراپی به تنهايی در درمان هیپر بیلی روبینمی
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Jaundice (hyperbilirubinemia) is one of the most common clinical complaints
during infancy among term and premature infants during the first week of life. Phototherapy is an effective and accepted
treatment for neonatal hyperbilirubinemia, which may be associated with complications such as skin, eye and electrolyte
disorders. This study was performed to compare the effect of phototherapy with oral calcium versus phototherapy alone
in the treatment of unconjugated hyperbilirubinemia in healthy term infants.
METHODS: This clinical trial study was performed on 50 healthy term infants with jaundice (serum bilirubin 6.9-21
mg/dL). Neonates were randomly divided into intervention (50 mg/kg body weight of oral calcium with phototherapy)
and control (phototherapy) groups. Data related to age, gender, birth weight, gestational age, number of hospitalization
days and bilirubin level at the beginning of hospitalization and at 24, 48 and 72 hours were collected and compared in a
checklist.
FINDINGS: Decrease in total bilirubin level was observed with a significant difference between the two groups
(p=0.000). The mean unconjugated hyperbilirubinemia showed significant difference in the intervention group (2.1±0.5
mg/dl) and the control group (2.6±1.3 mg/dl) (p=0.03). The changes in unconjugated hyperbilirubinemia in repeated
measures was also significant in the intervention group (p=0.01).
CONCLUSION: The results of the study showed that oral calcium with phototherapy may be effective in reducing
neonatal jaundice.
KEY WORDS: Infant, Unconjugated Hyperbilirubinemia, Phototherapy, Calcium, Oral, Treatment.
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