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:چکیده

ھ    ھیدروکسی ویتامین د  زمینھ را برای  ٢٥کمبود  در برخی گزارشات امده است کھ :زمینھ تال ب ای  اب بیماریھ

د ا    برونشیولیت حادبا توجھ بھ شیوع زیاد  .میسازدتنفسی مستعد  ر میرس عیت   در کودکان بنظ ابی وض  ٢٥رزی

  .اھمیت باشدئزحادر این بیماری  سرم  ھیدروکسی ویتامین د

دف  ھ  :ھ ین  رابط ور تعی ھ منظ ھ ب ن مطالع ین  ای امین د   ٢٥ب ی ویت ا ھیدروکس رم ب اد س یولیت ح در   برونش

  .گردیدانجام  ١٣٩٠-٩١در سال ) ایران (قزوین

ن  :مواد و روش ھا وردی  در ای ھ م اھدی  -مطالع ھ     ۵٧ش تال ب ودک مب اد    ک یولیت ح ورد  (برونش روه م ا  )گ  ۵٧ب

رمی    ) گروه شاھد(سالم  کودک  طح س ر س امین د     ٢٥از نظ ی ویت د    ھیدروکس رار گرفتن ھ ق ورد مقایس ن   . م س

نتایج در .شداندازه گیری سرم بھ روش الیزا ھیدروکسی ویتامین د   ٢٥سطح . بود ماه ٢۴ماه تا  ١کودکان بین 

  .شد گروه مقایسھدو 

  

ایج ھ  ۵٧از  :نت تال ب ودک مب اد  ک یولیت ح ورد(برونش روه م ذکر و %) ۶/۶۶(٣٨) گ ث %) ۴/٣٣(١٩م مون

الم  . بودند اھد  (این میزان در کودکان س روه ش ب   )  گ ھ ترتی ود ) %٩/٢۶(٢١و %) ١/۶٣( ٣۶ب ).   P=0.845(ب

ورد   اھد     ١/٨±٧/۴میانگین و انحراف معیار  سن در گروه م روه ش ود   ٨/٨± ٧/۴و در گ اه ب ).  P=0.406(م

ار    راف معی انگین و انح رم     ٢٥می امین د س ی ویت ورد   ھیدروکس روه م اھد     ٢۶±۵/٩در گ روه ش و در  گ

٣/٢٣±٣/٨ng/mL ر    . بود روه از نظ ین دو گ رمی   اختالف معنی داری ب طح س امین د    ٢۵س ی ویت ھیدروکس

   ) .P=0.112(شدمشاھده ن

  

الم  از     این مطالعھ نشان داد کھ   :نتیجھ گیری ا دو  س یولیت ح اختالف معنی داری بین کودکان مبتال بھ برونش

امین د   ٢٥نظر ی ویت رم  ھیدروکس دارد    س ود ن ذا   .وج د    ل ر میرس ود  بنظ امین د     ٢٥کمب ی ویت ی  ھیدروکس نقش

.نمایدنایفاء  دبرونشیولیت حا پاتوژنزدر

    د برونشیولیت حا ,ھیدروکسی ویتامین د   ٢٥: کلمات کلیدی
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  :بیان مسئلھ
  
  
  

در شیر خواران بوده و از  ) ALRI(برونشیولیت حاد یکی از  شایع ترین بیماریھای  دستگاه تنفسی تحتانی

سال شایع بوده  و بیشترین  ٢این بیماری در سن زیر .علل مھم  موربیدیتی و مورتالیتی   بھ شمار می اید 

موارد % ۵٠برونشیولیت یک بیماری ویروسی بوده و در بیش از . ماه دیده میشود ٢- ٨شیوع بیماری در سن 

بر ).١-٢(میباشد) Respiratory syncytial virus (RSV)عامل ایجاد کننده آن  ویروس سن سی سیال

در    RSVسال بھ علت عفونت با ١شیرخوار کمتر از ۵٠٠٠٠-٨٠٠٠٠اساس آمارھای موجود ساالنھ حدود 

). ٢(نفر در سال گزارش شده است  ٢٠٠-۵٠٠میزان مرگ و میر در این کودکان بین . امریکا بستری میشوند

شیر خواران تغذیھ شده از غیر شیر مادر و شیرخوارانی کھ در محل ھای ,برونشیولیت حاد درجنس مذکر 

- ٢اگر چھ   بیماری در اغلب موارد پیش اگھی خوبی دارد ولی  در . شلوغ زندگی میکنند بیشتردیده میشود

از ریسک فاکتورھایی کھ باعث شدت .  موارد این بیماران نیاز بھ بستری و مراقبت ھای ویزه دارند% ١

زمینھ ای   قلبی بیماریھای ,ماه  ٣شده  و منجر بھ بستری کودکان میشوند میتوان بھ سن   کمتر از  بیماری

یکی از ). ١-٣(برونکوپولمونری دیسپالزی و سابقھ پره ماچوریتی  اشاره نمود  ,ایمنو ساپریشن   ,ریوی 

ران مبتال بھ عفونت ھای دستگاه عواملی کھ مطرح شده است  میتواند ریسک فاکتورمھم در ابتال و بستری بیما

است  کھ عمدتا در   secosteroid hormoneیک   Dویتامین . است  Dتنفسی تحتانی باشد کمبود ویتامین 

گزارش نموده کھ ارتباط معنی داری بین  Roth).  ۴(پوست بدنبال تماس با اشعھ اولتراویولھ ساختھ میشود

ولی این یافتھ در مطالعھ ). ۵(و ابتال بھ عفونت ھای دستگاه تنفسی تحتانی وجود دارد   Dکمبود ویتامین

این مطالعھ بھ منظور تعیین رابطھ بین ,با توجھ بھ تناقض موجود  .)۶(دیگری مورد تایید قرار نگرفتھ است

رستان قدس  در و برونشیولیت حاد در کودکان بستری در بیما  Dھیدروکسی ویتامین  ٢۵میزان سطح سرمی 

  .انجام میگردد١٣٩٠سال 
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  :پیشینھ تحقیق
  
  

تھا جنسیوسنین  یمیک است و بسیاری از قاره ھا را در برگرفتھ و شامل تمامپاندیک مشکل  Dکمبود ویتامین 

 بھینھجھت در  Dدر حال حاضر توجھ جھانی متمرکز بر اھمیت ویتامین .و گروھھای نژادی قومی می شود

تا حد زیادی نتیجھ این کشف علمی است کھ گیرنده مقولھ  اینوگیری از بیماری می باشد سازی سالمت و پیش

برای عملکرد بھینھ این بافتھا و آن ن موجودند وکافی بودن تقریبًا در تمام بافتھا و سلولھای بد Dھای ویتامین 

اطالعات جدیدی را  واند انجام شده  اخیر ی دو دھھط مجموعھ قابل توجھی از تحقیقات.سلولھا اساسی است 

ھدف این مقالھ ارائھ .در پیشگیری از دامنھ وسیعی از بیماریھا ارائھ می دھند  Dدر مورد نقش ویتامین 

  .مروری کلی بر این اطالعات جدید است

برای بھینھ  D(OH)25توافقی در مورد تعریف  ولی سرم است D  ،25(OH)Dشاخص وضعیت ویتامین 

   .وجود ندارد  Dت پایین بودن ویتامین وضعی

امین    ا نور آفتابشامل مواجھھ کم ب Dبا کمبود ویتامین  مرتبطعوامل  ایین ویت رف پ ذایی،    D، مص م غ در رژی

ا    Dدالیل افزایش چشمگیر در کمبود ویتامین . چاقی و درجھ باالی رنگدانھ ھای پوست ھستند ت ام روشن نیس

االی    اده از ضد آفتاب ، افزایش استفشده غنی با کاھش مصرف شیر  D٢۵(OH)افت سطوح  ھ ب و روند رو ب

  .شاخص توده بدنی ارتباط داده شده است

ذاھای م  D٢۵(OH)سطوح بھنیھ بھ دستیابی  دودی  سرمی تنھا توسط رژیم غذایی بسیار دشوار است چون غ  ع

ای   .می باشند  Dمنابع طبیعی ویتامین  اھی و قارچھ ماھی ھای روغنی مثل ماھی آزاد، ماھی خالخالی و شاه م

 Dماھی اقیانوس کھ از پالنکتونھای غنی از ویتامین . ھستند Dخشک شده در آفتاب منبعی غنی برای ویتامین 

ده  د . با انواع پرورشی دارد را در مقایسھ Dی از ویتامین یذیھ می کند سطح بسیار باالتغ یر   ر ایاالت متح  ,ش

  .دآب میوه، غالت و سویا با مقادیر متنوعی غنی سازی می شون

ین    ٣٠تا  ۵مواجھھ . مواجھھ با نور آفتاب است  Dاصلی ویتامین  منبع اب ب بح   ١٠دقیقھ دستھا و پاھا با آفت ص

ل،     . کافی است یرده کردن نیازھای بدنبعد از ظھر اغلب برای برآو ٣و  ان روز، فص ل زم ایی مث ا متغیرھ  ام

امین      زان ویت ر می ن ب دیل   Dعرض جغرافیایی، لباس ، استفاده از ضد آفتاب، پیگمانتانسیون پوست وس ھ  یتب افت

د  بدست آمده از آفتاب تابست Dاز ویتامین  بخشیانسانھا . می گذارند در پوست تاثیر ی کنن راد   .ان را ذخیره م اف

د    را در مقایسھ با پوست روشن تر  D3بیشتر پوست مقادیر کمتری از ویتامین  با پیگمانتاسیون ی آورن ت م بدس

امین  ن تا حد زیادی علت شیوع باالترو ای ا  در افراد Dکمبود ویت ره   ب ت تی ت  پوس ا     . اس اب ب د آفت تفاده از ض اس

  . کاھش می دھد% ٩۵ در پوست را بھ اندازه D3، تبدیل ویتامین ٨فاکتور حفاظتی پایین در حد 

  .در می گیرکھ ایمن و ارزان ھستند بھ صورت وسیع در اختیار قرا Dامین خوشبختانھ مکمل ھای رژیمی ویت

امین     .سیستم ایمنی است درگیری در عملکرد Dیک نقش جذاب ویتامین  ود ویت ھ کمب  Dشواھد حاکی از آنند ک

یارقوی    . تبا عفونتھای باکتریھایی و ویروسی و ھمچنین بیماریھای خود ایمنی در پیوند اس  واھد بس ود  ش  وج

ت       Dدارند کھ ویتامین  روری اس ونی ض ای عف گیری از بیماریھ رای پیش د      . ب دی بای ادفی ج ای تص ا آزمونھ ام
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امین  تا اثرانجام شوند  د و     Dبخشی ویت د کنن اط تایی ن ارتب ین را در ای ھ    ھمچن طوح بھین رای   D٢۵(OH)س را ب

  .دنمشخص نمای یجمعیتمختلف گروھھای  ز بیماریھای مختلف درپیشگیری ا

غلظتھاي . در كودكان كانادایي مطالعھ شدفسی عفونت بخش تحتاني دستگاه تنو Dمیان وضعیت ویتامین ارتباط

بدون عارضھ تحتانی فسی دستگاه تن عفونتكھ با  ھماھ ٢۵تا١ كسي ویتامین در بیمارانھیدرو٢۵

بدون  و م با سن مشابھسال افرادو ھمچنین در  در بیمارستان بستري شده بودند) برونشیولیت ویروسي اولیھ(

در  ٠/٧٧(در میان موردھا و شاھدھا مشابھ بود  D(OH)25غلظتھاي سرمي. اندازه گیري شدند سابقھ بستري

وضعیت ویتامین با  ھمچنین.وجود نداشتشاھد  –و ھیچگونھ تفاوت مورد ) P=0/96؛ nmol/L ٢/٧٧برابر 

اینكھ در متابولیسم استخوان نقش دارد،  عالوه برD متابولیت فعال ویتامین. نبود ارتباطدر  ریسك بستري شدن

راشیتیسم در كودكان دچار پنوموني ) ٢٠٠١ولوگا و كانتورن . ( مي باشدنیز یك تنظیم كننده ایمني قوي 

اما در مورد پیوند میان وضعیت ویتامین و آسیب پذیري در برابر ) . ١٩٩٧موھھ و ھمكاران ( شایعتر است 

ال کیساب كلین کمبودكھ  مشخص شد اخیرًا. كمتر مي دانیم  (ARLI)ي دستگاه تنفسيعفونت حاد بخش تحتان

سال  ۵در كودكان زیر  تحتانیدستگاه تنفسي  شدیدعفونت یك ریسك فاكتور مستقل و معنادار براي  Dویتامین

این فرضیھ بود كھ وضعیت ویتامین با ریسك  آزمودن ھدف) .٢٠٠۴ویس و ھمكاران ( مي باشد در ھند 

ARLIماھھ تا دو سالھ در پیوند است ١ در كودكان.  

 ٢٠٠۶و  ٢٠٠۵مارس در  ٣از ژانویھ تا  ادمونتون آلبرتاشركت كنندگان از بیمارستان كودكان استولري در 

. پذیرش شده بودند  –ني با برونشیولیت یا پنومو وماه بودند  ٢۵تا  ١بیمار در سن ی نمونھ ھا . جذب شدند

زكام ، سرفھ تنفسی با شروع یكباره در بخش تحتاني دستگاه  عالئم حاد  ای از برونشیولیت بھ عنوان مجموعھ

بین و تورفتن ھ مثًال تاكي پن( تنفسي  کارافزایش (c) ) خس خس ( طبیعیفتھ ھاي سمعي غیر یا (b)) یا تب

 ٢۵تا  ١شاھدھا كودكان در سن  .بودقفسھ سینھ  یگراف کدورتو  تب:  نیز شاملپنوموني . تعریف شددنده اي 

/ والد . را نداشتند ALRIماه بودند كھ تحت جراحي الكتیو قرار گرفتھ و ھیچگونھ سابقھ بستري شدن بھ خاطر 

اي را تكمیل  سرپرست  ھر كودك شركت كننده در مطالعھ رضایتنامھ آگاھانھ و كتبي ارائھ داد و پرسشنامھ

سطح 40nmol/L>؛ D <25nol/Lكمبود شدید ویتامین: بھ این صورت تعریف شدDوضعیت ویتامین  .كرد 

برونشیولیت ۶٠ بیماران مورد مطالعھ شامل.)٢٠٠۵ھولیس (بود80nmol/l>ایده ال و سطوح  محافظھ کارانھ

سیشیال تنفسي ، عفونت با ویروس سین ٨١(%پنجاه و دو مورد . بودندشركت كننده شاھد  ۶۵و پنوموني  ۴و 

سھ تا .ویروسي تشخیص داده نشد ) ١٣(%مورد  ٨ درسایر ویروسھا را داشتند و) ۶(%مورد  ۴را داشتند، 

در ھر D(OH)25غلظت میانگین . دندشیال مبتال بو ویروس سین سي یماري كھ پنوموني داشتند بھاز چھار ب

  . نبود  ارتباطبستري در بھ  یازبا ن Dوضعیت ویتامین .مورد مطالعھ مشابھ بود دو گروه شاھد و 

    فسیعفونت بخش تحتاني دستگاه تنن د و میان وضعیت ویتامی ارتباطكھ بھ  انتشار یافتھتنھا مطالعھ قبًال 

صورت معنادار  بھ فسیبخش تحتاني دستگاه تن شدید عفونت مبتال بھ كودكان ھندي تدریافاست پرداختھ 

با ) . ٢٠٠۴ویس و ھمكاران( نسبت بھ شاھدھاي سالم داشتند را  (50nmol/L)سرمي  D(OH)25کمبود

د ناشي از ، یافتھ ھا ي متفاوت مي توانه اندمنتھي بھ استنتاج ھاي صحیح شد  فرض اینكھ ھر دو مطالعھ

  . اپیدمیولوژي متفاوت باشند

 فسیتگاه تنعفونت بخش تحتاني دس پنوموني باكتریایي در كشورھاي در حال توسعھ شایع است در حالي كھ

متابولیت . در كشورھاي توسعھ یافتھ غلبھ دارد) كھ معموًال بھ صورت برونشیولیت تظاھر مي یابد ( ویروسی
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برابر عفونت باكتریایي را كاھش  آسیب پذیري در  وضدمیكروبي اعمال كند  مي تواند فعالیت  Dویتامینفعال 

فن و –راوش (است 2-(TH)كمكي Tسلول  بھ سمت پاسخ تمایلیكي از تأثیرات غالب ایمني ،  د امادھ

 1-(Th)با پاسخ وس سین سیشیال تنفسي كھ ویر و  كھ ممكن است در پاسخ بھ برونشیولیت) ٢٠٠٢ھمكاران، 

  )٢٠٠١بونت و ھمكاران .(تناسب دارد مفید نباشد

رایط كمبود متوسط تا ر شممكن است تنھا بھ صورت بالیني دروي پاسخ میزبان یر کمبود ویتامین ھمچنین تأث

قابل توجھ است كھ كودكان ھندي علیرغم زندگي در  . ) D<40nmol/L(OH)25مثل.(مشھود باشد شدید

غلظت  (ضعیف تري از كودكان كانادایي دارند Dعرض جغرافیایي پایین تر وضعیت ویتامین

) . 77/2nmol/L-ي در برابر كانادای34/8nmol/Lھندي : در شركت كنندگان شاھدذ D(OH)25میانگین

وب و ھمكاران ( سنتز ویتامین طي پاییز و زمستان درعرض ھاي جغرافیایي شمال كانادا رخ نمي دھد 

و راس (سال رایج است  ١۶تا ٢كودكان كانادایي در سن  کمبود ویتامین و قبًال مشخص شده است كھ) ١٩٨٨

شیرخشك غني شده با (صرف مي كردند در مطالعھ حاضر ویتامین م شیرخواراناما تمام ) ٢٠٠۵ھمكاران 

عوامل تداخل كننده اندازه گیري نشده و استفاده از دو روش سنجش  محدودیتھاي مطالعھ شامل). Dویتامین

  . بودD(OH)25مختلف 

باید متمركز بر عفونت تنفسی تحتانی روي پاسخ ایمني درد   ویتامین تر در ارتباط با تأثیرمطالعات بیش

( دارند و شامل آسیاي جنوبي  راویتامین کمبود  و ریسك بااليعفونت  میزان بروز بااليد كھ جوامعي باش

  .می باشد)٢٠٠١بافرجي و ھمكاران (ا و جوامع شمال كاناد) ٢٠٠۴وایس و ھمكاران

. ر كانادا بررسي كردندد دپارتمان اورژانس كودكان  ٧ مدیریت برونشیولیت را در) ٢(پلنیت و ھمكاران  

تنھا اندیكاسیون براي ین بیماران مرخص شدند و بھ خانھ بازگشتند و این نشان مي دھد بستري شدن نیمي از ا

 دیگری در در  مطالعھ . دع درمانھا را دریافت كردنانوا داقل یكي از درصد بیماران ح ١٠٠تا ۵٩ .تست نبود 

قویًا تحت تأثیر  RSVنشیولیتنشان دادند كھ مدیریت برو) ٣(پزشكي كودكان ، برندت و ھمكاران مركز   ٣۶

. مكان بستري كودك قرار داشت حتي بعد از اینكھ تنظیماتي از نظر عالئم بیمار و ریسك فاكتور ھا انجام شد

بھ  کھمدت بستري ما اري بھ نظر نمي رسند اروند بیم رویتأثیر گذار بر یمراقبتی مھم اینكھ اگر چھ تفاوتھا 

  . را توضیح مي دھند یطوالني تر و ھزینھ ھاي باالتر بیمارستان یصورت معنادار

نرخ . افزایش یافتھ استطي چند دھھ گذشتھ تعداد بستري شدنھا براي برونشیولیت با نرخ ھشدار دھنده اي 

بھ  ١٩٨٠در ھزار در  ٩/١٢افزایش یافتھ و از  ٢۴٠%سال  ١ساالنھ  برونشیولیت  كودكان زیر  بستري

 بخش تحتاني دستگاه تنفس ثابت براي سایر بیماریھاي  كھ  رحاليد ھیش داشتافزا ١٩٩۶در  ١٠٠٠در  ٣١٢

مبني بر این وجود دارد كھ افزایش  جالب است كھ بعضي شواھد. دالیل این افزایش روشن نیستند. مانده است

ن مي تواند با نقش ای. میزان بروز كمبود ویتامین دركودكان مي تواند در بیماري شدیدتر نقش داشتھ باشد

ناھماھنگي كنوني در میان پزشكان و مؤسسات در  .ارتباط داشتھ باشد درعملكرد مناسب سیستم ایمني ویتامین

بالیني پذیرفتھ شده بھ صورت عمومي براي ارزیابي شدت بیماري  شیوه برونشیولیت و عدم وجود یك  مدیریت

راي استاندارد سازي ؤسسات دستورالعملھاي بالیني را بدر نتیجھ بعضي م .نقش دارد یش بستريدر روند افزا

یك (AAP)آكادمي پزشكي كودكان آمریكا  ٢٠٠۶در  .جرا كرده اندرسیدگي بھ برونشیولیت ا رویكرد

 منھ وسیعي از موضوعاتكھ شامل دا کرد منتشرتشخیص ومدیریت برونشیولیت  دستورالعمل بالیني را براي

  .مراقبت بیمار بود
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جوانتر از بیماران . ص داده مي شود عمومًا براساس یافتھ ھاي معاینھ فیزیكي و شرح حال تشخی برونشیولیت

كھ معموًال با عالئم بخش فوقاني دستگاه تنفسي در چند روز . سال ھستند و سرفھ، زكام و خس خس دارند ٢

، بسیاري از  ي راحتاھرات بالینعلیرغم این تظ. مثل آبریزش بیني و گرفتگي بیني ھمراه بوده است قبل

ند در متمایز سازي رادیوگرفي میتوا . مي گیرند  پزشكان از رادیوگرافي سینھ در تشخیص برونشیولیت كمك

ستینال مفید یا توده مدیاقلب احتقاني  نارسایی، برونشیولیت از سایر بیماریھا مثل آسپیراسیون جسم خارجي

نتایج رادیوگرافي قفسھ غیر توكسیك با برونشیولیت تیپیك  شیرخوار ٢۶۵اخیر شامل  مطالعھدریك  اما. د باش

ھاي قفسھ سینھ  یرادیوگراف از سوي دیگر . دبو خوانبا تشخیص بالیني ناھم) ٧۵(%ر بیما ٢سینھ تنھا در 

اگرچھ پزشكان معالج قبل از بدست . كھ آنتي بیوتیك برایشان تجویز شده بود را افزایش دادرا تعداد بیماراني 

درصد بیماران آنتي بیوتیك تجویز كنند، بعد از اینكھ تصاویر را  ۶/٢نتیجھ تست مي خواستند تنھا براي آوردن 

احتمال دارد كھ درمان آنتي بیوتیكي براي اغلب این بیماران .افزایش یافت  ١۵%دیدند این میزان بھ 

باید براي سینھ توجیھ ندارد و با توجھ بھ این شواھد استفاده روتین از رادیوگرافي قفسھ . غیرضروري باشد

  .در حال بررسي ھستند ھاگرفتھ شود كھ در آنھا سایر تشخیصر موارد غیرتیپیك بھ كا

با برونشیولیت استفاده ل در بیماران تشخیص داده شده دیگر است كھ بھ طور متداو تست ویروسي یك وسیلھ

 برونشیولیت استفاده با  شیرخواراندرصد ۶٠براي RSVبیمارستان كودكان، تست  ٣٠در میان . مي شود 

ھمچنین  ، دھدرا تغییر مي  ینشان داده است كھ نتایج این تست بھ ندرت مدیریت بیمار اما یك مرور جامع. شد

دچار برونشیولیت و تب كھ در آنھا شیرخواران  يبمطرح شده است كھ تست ویروسي مي تواند در ارزیا

 ١٢۴٨عھ چندمركزي بزرگ شامل یك مطال .ھستند مفید باشد ت بررسيعفونتھاي باكتریایي جدي در دس

دریافت كھ عفونتھاي باكتریایي جدي شیوع بھ صورت معنادار كمتري در ) ماه سن٢(تب دار  شیرخوار

   .داشتند) ١٢/۵(%RSVدر مقایسھ با بیماران منفي ) ٧٠(%مثبت RSVبیماران 

. از نظر اقدامات درماني اتخاذ شده براي برونشیولیت وجود دارد زیادیتفاوت  ھمانند تست تشخیصي،

بھ صورت وسیع در میان عوامل دارویي اولیھ براي برونشیولیت در نظر گرفتھ  SABA یا B2آگونیستھاي

در داری  مطالعھ قرار گرفتھ اند اگر چھ  مطالعات جداگانھ تفاوت معناو بھ صورت وسیع مورد . مي شوند

 SABAكي كاردي و بي قراري اساسًا در بیماراني كھتأثیرات جانبي مثل تا .اند  داشتھ  SABAپاسخ بھ

ھیچگونھ تأثیر را روي نرخ بستري شدن یا سایر  عالوه مطالعات تقریبًا بھ .دریافت مي كنند شایعتر ھستند

دارد كھ تنھا در  اگر چھ ھمچنان یك گزینھ درماني ھستند ، ضرورت. پیامدھاي بلند مدت تر نشان نداده اند

  . بیماراني ادامھ یابند كھ برایشان بھبود بالیني بعد از درمان گزارش شده است

در . بھ عنوان یك درمان مفید در برونشیولیت پیشنھاد شده است و فعالیت  آگونیستي دارد اسپري اپي نفرین 

در  ز نظر تأثیر كوتاه مدت نفرین ابھ طور كلي اپي پالسبو و اسپري اپي نفرین  بر رویجامع یك مرور 

 .ي كاھش دھداست اما بھ نظر نمیرسد نیاز بھ بستري شدن را در میان بیماران سرپای ترمقایسھ با پالسبو مطلوب

 نیازمند بستري ھستند وو  كھ دیستریس متوسط تا شدید دارند،دركل اسپري اپي نفرین باید براي بیماراني 

SABAر بوده است استفاده شود غیرمؤث.  

حتماًال با تأثیر شناختھ درمان عمومًا تجویز شده براي برونشیولیت ھستندكھ ا كورتیكوستروئیدھاي سیستمیك 

اورژانس  از  اگر چھ بھ دلیل كمبود شواھد منافع  بسیاري از پزشكان .آنھا در درمان آسم در ارتباط است شده

در حالي كھ كورتیكوستروئید ھا براي یك چھارم بیماران بستري  شده با .دست مي كشند  آنھااستفاده روتین 



١٠

ًًً  

برونشیولیت درمطالعات  گذشتھ استعمال شده اند ، یك مطالعھ اخیر متمركز برمدیریت برونشیولیت در بخش 

شبكھ تحقیقات . بیماران با كورتیكوستروئیدھاي سیستمیك درمان شدند۴%اورژانش دریافت كھ كمتر از 

یك آزمون كنترل شده تصادفي چندمركزي دگزامتازون را  ایاالت متحده درراقبتھاي اورژانس ي مكاربرد

ین مطالعھ برجستھ ا.ماه داشتند انجام داد ١٢و ٢بیمار قبًال سالم كھ بین  ۶٠٠براي درمان برونشیولیت در میان 

افراد  عھ بھ عالوه مطال. نیافت لیني ، طول مدت  بستريشدت با ارستان ،بیمبستری در نرخ  یھیچگونھ تفاوت

درمان با دگزامتازون ھیچگونھ  کھرا مورد تجزیھ و تحلیل قرار داد با سابقھ شخصي یا خانوادگي آتوپي یا آسم

  .مزیتي براي ھیچكدام از این كودكان نداشت

ده ارائھ یك مطالعھ بزرگ چندمركزي دیگر اخیرًا توسط گروه تحقیقات اورژانس پزشكي كانادا بھ فرم چكی

این مطالعھ نیز دریافتھ است كھ تفاوتي در نرخ بستري شدن براي آنھایي كھ با پالسبو درمان شده اند . شد

درصد را در نرخ بستري شدن براي بیماران درمان شده  ١٨تا٢۶جالب است كھ آنھا كاھشي از . ندارد دوجو

یرغم این واقعیت است كھ ھیچ مزیتي براي ھر با تركیبي از دگزامتازون و اسپري اپي نفرین یافتند و این عل

اما وقتي نتیجھ در میان جمعیت بزرگي از كودكان مبتال . اگانھ وجود نداشت یك از این عوامل بھ صورت جد

عوامل آنتي .بود ٣١%رخ بستري شدن بھ اندازه بھ برونشیولیت بررسي شد مزیت نسبي كاھش در ن

یك متاآنالیز . مورد مطالعھ قرار گرفتر چندین آزمون بالیني كوچك ید دازژیك مثل اپراتروپیوم برومنكولی

یتی چگونھ مزشدند ھی استفاده  SABAاخیر نشان داد كھ این داروھا وقتي بھ تنھایي یا بھ عنوان كمك ھمراه با

ئید كوستروكورتیبیانگر این ھستند کھ  رسید مشاھدات اولیھ  بھ طور مشابھ در حالي كھ بھ نظر مي .نداشتند

 COCHRANEدر آینده شوند، گروهلیت مي توانند مانع از خس خس در فاز حاد برونشیوی ھاي استنشاق

 ران نرخ بستري مجدد بعد از ترخیص مانع ازخس خس بعد از برونشیولیت نمي شدند و ھمچنی د كھنشان دا

ھیچگونھ  برونشیولیت حاددر یك متاآنالیز كنترل شده تصادفي فیزیوتراپي قفسھ سینھ در . كاھش نمي دادند

  .، نیاز بھ اكسیژن مكمل یا شدت اندازه گیري شده براساس امتیاز بالیني نداشت تأثیر روي مدت بستري

ریباویرین یك عامل ضد ویروسي . درمان آنتي میكروبیال نقش بسیار محدودي در مدیریت برونشیولیت دارد

كھ از جھات دیگر سالم ھستند توصیھ نمي شود چون است اما براي استفاده روتین در بیماراني RSVویژه 

شدید ھمچنان ممكن است الزم  در مواردما در بیماران با نقص ایمني ا. ھزینھ باال و تأثیربخشي محدود دارد

  .باشد

را با  ٣%بیمار بستري شده براي برونشیولیت اسپري سالین ھایپرتونیك  ٩۶آزمون چندمركزي اخیر روي 

در طول  ٢۶%گروه درمان شده با سالین ھایپرتونیك كاھش . كور مقایسھ كردوشیوه دوسنرمال سالین بھ 

)  P=0/05روز  ۵/٣در برابر ۶/٢ (بستري شدن در مقایسھ با گروه درمان شده با نرمال سالین بھ ترتیب

مطالعات  بھ نظر مي رسد سایر. داشت و درمان بدون ھرگونھ رویدادجانبي مرتبط با استفاده از آن تحمل شد 

  . نیز نقش كمكي ومفید سالین ھایپرتونیك را در درمان برونشیولیت تأییدمي كنند

عالوه بر تأثیرات آنتي .ید نیز در حال پژوھش براي درمان برونشیولیت ھستندلآنتي بیوتیك ھاي ماكرو

در نتیجھ یك گروه در . ستباكتریال ، تأثیرات معنادار تنظیم ایمني و ضد التھابي نیز براي آنھا نشان داده شده ا

یك دوره .انجام داد  RSVتركیھ یك آزمون تصادفي ، دوسوكور و كنترل شده با دارونما را روي برونشیولیت

بھ عالوه نرخ . شد یمارستاندر طول مدت اقامت در ب ریترومایسین منتھي بھ كاھش معناداريالھفتھ اي ك ٣

اگر چھ مطالعات . ریترومایسین پایین تر بودالافت كننده كماه بعد از مرخصي درگروه دری۶بستري مجدد طي 
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كافي براي تأیید استفاده از آنتي بیوتیكھا در مورد برونشیولیت بدون عارضھ وجود دارند، این مطالعھ نشان 

  .مي دھد كھ نیاز است پژوھشھاي بیشتري انجام شود

ھستند و بیش از خاص  در یك واحد مراقبتھاي درصد بیماران دچار برونشیولیت نیازمند مراقبت  ۶تا٢تقریبًا 

میتوانند مانع نیاز بھ  نیزتھاجمي  تردرمانھاي كم.ھستند توریماران نھایتًا نیازمند ونتیالنیمي از این ب

وایي كھ ھجریان را از مسیرھاي  یوكسمخلوطي از ھلیم و اكسیژن یا ھل. انتوباسیون اندوتراكئال شوند

  .دست بھبود مي بخشافزایش یافتھ ا مقاومتشان

CPAP  ف دي اكسید كربن را بھبود بخشید بھ خوبي تحمل شد و حذ دچار بیماري شدیددر بیماران .  

بیني كننده پیشرفت پیش  وط بھ شرح حال و معاینھ فیزیكي بسیاري از مطالعات تالش كرده اند عوامل مرب

 ایاالت متحده یك مطالعھ  ٣٠EDداده ھا از  با جمع آوري [39]مانسباخ و ھمكاران. شناسایي كنند اربیماري 

ایمن است بي خطرو EDمركزي بزرگ آینده نگر انجام دادند تا تعیین كننده ترخیص كدام بیماران از چند

. و عدم انتوباسیون قبلي بود)ماه ٢≥(داشتند شامل سن باالتر ایمن ن كھ رابطھ معناداري با ترخیص  یعوامل.

 [40]براي برونشیولیت مورد پیگري قرارگرفتند، شاو و ھمكاران بیمار كھ  ٢١٣ي وردر یك مطالعھ دیگر 

سن (بھ عالوه زایمان زودرس . یسك فاكتور براي بیماري شدید استیك ر) ماه٣( سن پایین نددریافت

یماري شدید پیوند با ب سایر یافتھ كھ .مرتبط است مال ابتال بھ بیماري شدید با افزایش احت            )ھفتھ ٣۴بارداری

  .داده شده اند شامل بیماري قلبي مادرزادي ، بیماري مزمن ریھ و نقص ایمني پایھ ھستند

است اگر چھ بھ نظر مي رسد در یك  شیرخوارانترین عوارض برونشیولیت در ھ یكي از نگران كننده پنآ

  .نادر یا محدود باشد پرریسك ویژه جمعیت 

اگر چھ نرخ . عمل مي كندRSVاست كھ بر علیھ  لونال نوتركیبتي بادي مونوكپالیوزوماب یك آن

یژه آنھایي كھ مثل نوزادان زودرس بو( را درگروھھاي پرریسك كاھش مي دھد  یپذیرش و بستر

در نتیجھ تأثیر بخشي . میزان بروز ونتیالسیون مكانیكي را كاھش نداد) مزمن دارند بیماري ریوي

  . ه شده استومقرون بھ صرفگي آن بھ چالش كشید

RSV-IGIV) وقتي بھ صورت  . ي مشتق از سرم ھاي انساني  استیك فراورده آنتي باد )رسپیگام

ماب  ھش داد و نتایج مشابھ با پالیویزوبستري در بیمارستان را كا نرخ. وریدي ماھانھ ارائھ شد 

  ت از جملھ پر ھزینھ بودوریدي داشان داد اما معایبي در ارائھ نش

  موجود نیست  RSV واكسني برعلیھھیچگونھ 

  :تقسیم بندی زیر ارایھ شده استبالینی از تظر شدت 

یعني اشباع اكسیژن  ( آن ، عدم نیاز بھ اكسیژن  نبود كم یا یتغذیھ نرمال، دیسترس تنفس :خفیفشدت -١

%٩۵(  

 ٣تا ٢طي . ان شود وسیلھ حمل ونقل دارند در خانھ درم د و آگاه ھستندندر صورتي كھ والدین توانم :درمان

  . روز آینده دوباره مورد ویزیت پزشك عمومي قرار گیرد

سینھ و باز شدن پره ھاي بیني، ھایپوكسمي خفیف  توکشیدگی قفسھدیسترس تنفسي متوسط با كمي : متوسط-٢

  .نظر برسد ممكن است ھنگام تغذیھ دچار تنگي تنفس بھ . كھ با اكسیژن تصحیح مي شود

. قفسھ سینھ  گرافی .ریدي و مایعاتتوجھ بھ و  دادن اكسیژن براي حفظ اشباع . یمارستان پذیرش در ب: درمان

  ره نازوفارنگئال براي كشت و ایمونوفلورسانس ویروسيیآسپ
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درصد است  ٩٢تا٩٠وقتي اشباع اكسیژن در ھوا . تغذیھ را دوباره برقرار كنید : در صورت بھبود بالیني

  . روز آینده ویزیت پزشك عمومي را ترتیب دھید  ٧ترخیص كنید طي 

دیستریس تنفسي شدید با تورفتگي مشخص قفسھ سینھ باز شدن پره ھاي . قادر بھ غذا خوردن نیست : شدید -٣

ودھاي فراوان زممكن است اپی. برطرف نشودرخر كردن ، ھایپوكسمي ممكن است با اكسیژن اضافھ بیني و خ

  . ممكن است خستھ بھ نظر برسد. ھ را داشتھ باشد نپیا طوالني آ

   ٩۵%دادن اكسیژن براي حفظ اشباع  . پذیرش در بیمارستان : درمان

مایعات  از راه دھان ، دادن عدم تغذیھ،نتیالسیون انتوباسیون و وق براي پیش بیني نیاز احتمالي مشاده دقی

  .وریدي 

فازنگئال براي ایمنوفلورسانس و كشت ویروسي ، توجھ بھ آسپیره نازو قفسھ سینھ ،  گرافینظارت قلب تنفس،

  نظارت گازھاي خون سرخرگي ، مشاوره با مراقبت ھاي ویژه یا خدمات اورژانس اطفال 

درصد است  ٩٢تا  ٩٠را دوباره برقرار كنید وقتي اشباع اكسیژن در ھوا تغذیھ : در صورت بھبود بالیني 

  . روز آینده ویزیت پزشك عمومي را ترتیب دھید ٧ترخیص كنید،طي 

  .دیده مي شود دچار برونشیولیت خواران شیر ۵٠%یا باالتر در حدود  38/5cتب 

با ب اغل. داشتھ باشد م ھنگام تولد وجودھ مي تواند بویژه در نوزادان خیلي كوچك ، زودرس یا با وزن كنپآ

  . دیستریس شدید تنفسي جایگزین مي شود

:عوامل افزایش دھنده احتمال پذیرش در بیمارستان 

 ينمثل نقص جداره بط( چب بھ راست مشخص ساختار قلب، بویژه شانتناھنجاري(

مثل سیستیك فیبروزیس(قبلي یماري ریوي ب(

 ھفتھ  ۶كمتر از سن

 و یا بیماري ریوي مزمن در اوایل نوزادي) ھفتھ٣٢( تولد زودرس

ھنیا آپ شدید دیسترس تنفسي

  ھایپوكسي(SPO2<93%)

ساعت ٢۴اورژانس طي  مجدد بھ  مراجعھ

تشخیص نامطمئن

  .ارزیابی شدیك آزمون كنترل شده تصادفي در  براي پنوموني شدیدDمكمل ویتامین در مطالعھ دیگری 

  سال ۵نقش مكمل ویتامین خوراكي براي برطرف شدن پنوموني شدید در كودكان زیر تعیین  :ھدف 

  ازمون تصادفي، دو سوكور و كنترل شده توسط پالسبو : طراحي 

  بیماران بستري شده در یك بیمارستان مراقبتھاي پیشرفتھ:شرایط 

 ٢بین  ]نفر ١٢٠پسران . ماه ٩/١٣) ٧/١١) : (انحراف معیار(میانگین سني  [دویست كودك : شركت كنندگان 

غیر عادي  سمعو ) WHOمعیارھای طبق ( ھتب، سرفھ ، تاكي پن باپنوموني . وني شدید سال با پنوم ۵ماه تا 

ناتواني تغذیھ ، ( حداقل یكي از عالئم خطر  بار پنوموني و تورفتگي قفسھ سینھ كان دچادكو .تشخیص داده شد

دو گروه از نظر مشخصات پایھ شامل سن، . داراي پنوموني شدید تشخیص داده شدند) بي حالي ، سیانوز
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مردم شناسي و پارامترھاي بالیني و آزمایشگاھي قابل مقایسھ –مشخصات آنتروپومتري ، مشخصات اجتماعي 

  .بودند

دارو نما   و  (N=1000)) سال  <١براي  2000IUسال و ١ 1000IU  < ( خوراكي Dویتامین: مداخلھ 

(n=1000) روز از زمان ثبت نام در مطالعھ ھر دو گروه طبق دستورالعملھاي آكادمي  ۵یكبار در روز براي

  .را دریافت كردند وریدي  و نظارت  مایعاتن، اكسیژ آنتي بیوتیك و  .تجویز شد پزشكي كودكان ھند

،  ھبستري و زمان تا برطرف شدن تا كي پنمدت  :ثانویھ  - زمان تا برطرف شدن پنوموني : لیھ او: رمتغی

  .تورفتن ھاي قفسھ سینھ و ناتواني تغذیھ

ت بستري و زمان تا برطرف شدن مد .مشابھ بود  همدت میانھ برطرف شدن پنوموني شدید در دو گرو: نتایج 

  . ، تو رفتن قفسھ سینھ و ناتواني تغذیھ نیز بین دو گروه مشابھ بودندھپنكي تا 

ھیچگونھ تأثیر مفیدي روي انھ روز IU ٢٠٠٠تا١٠٠٠مكمل كوتاه مدت ویتامني خوراكي : نتیجھ گیري 

ویتامین  ات بیشتري با دوز باالترالزم است مطالع. سال ندارد ۵برطرف شدن پنوموني شدید در كودكان زیر 

  .تا این یافتھ ھا را تأیید كنند طوالني تر ارائھ مكمل انجام  یا مدت

مرگ ھاي 1/5پنوموني یكي از علل اصلي مرگ و میر در دوران كودكي در سرتاسر جھان است و تقریبًا 

نیز  Dویتامینبر آنتي بیوتیكھا ، مطرح شده است كھ عالوه. سال را در ھند بھ خود اختصاص مي دھد ۵زیر 

ممكن است  Dتحقیقات اخیر نشان میدھند كھ ویتامین. كودكان داراي پنوموني شدید ایفا مي كنند نقش مفیدي در

با فعالیت طبیعي  د آنتي بیوتیك یدستگاه تنفسي داشتھ باشد و تولر حفاظت در برابر عفونتھاي حاد نقش بالقوه د

اش براي القاي تمایز مونوسیت و براساس توانایي  Dكھ ویتامین ھمچنین مشخص شده . ش دھددر بدن را افزای

خواص ضد میكروبي دارد چون تحریك كننده  Dویتامین. مھار تكثیر لنفوسیت خواص تنظیم كننده ایمني دارد

 رویبر  D3ھیدروكسي ویتامین ٢۵و١. ماكروفاژھاي وابستھ بھ فاگوسیتوز و وابستھ بھ آنتي بادي است

. نفوسیتھا را كھ سیتوكاین و آنتي بادي تولید مي كنند تنظیم كندل مي تواند فعالیت و عمل مي كندBو Tسلولھاي 

منتھي بھ تغییر شكل دیواره قفسھ سینھ ھا و ھایپوتوني شده ، سبب كاھش حجم ریھ ،  Dكمبود شدیدویتامین

برابر  ١٣یك مطالعھ اتیوپیایي میزان بروز . سازگاري ضعیف دیواره قفسھ سینھ، آتلكتازي و فیبروز مي شود

را در كودكان دچار پنوموني تشخیص داده است و این امر از نظر بالیني براساس وجود  Dود شدید ویتامینكمب

  . راشیتیسم مشھود مي باشد

و میزان بروز پنوموني ، داده ھاي مربوط بھ تأثیر Dعلیرغم شواھد یك ھمبستگي مثبت میان كمبود ویتامین 

ما این آزمون را براي تست . تنھا محدود بھ یك مطالعھ استمستقیم مكمل ویتامین در حمالت حاد پنوموني 

مدت برطرف شدن پنوموني شدید را در كودكان Dفرضیھ مان مبني بر این انجام دادیم كھ ارائھ مكمل ویتامین 

  . سال كاھش مي دھد ۵زیر 

سال كھ با تشخیص پنوموني شدید  ۵ماه و  ٢كنترل شده توسط دارونما در كودكان بین  وریك آزمون دوسوك

از كمیتھ اخالقیات مؤسسھ كسب اجازه شد و . در یك بیمارستان مراقبتھاي پیشرفتھ پذیرفتھ شده بودند انجام شد

ي تشخیص گروه برا بیمار در ھر ٩٨كًال .مدندگان افراد شركت كننده بدست آرضایتنامھ كتبي از مراقبت كن

 ٢افراد مجاز بھ شركت شامل تمام كودكان بین . الزم بود ددر برطرف شدن پنوموني شدی یك تفاوت معنادار

بودند كودكان شده رتمان اورژانس كودكان ارجاع سال با تشخیص بالیني پنوموني شدید بودند كھ بھ دپا ۵ماه و 

آنھایي كھ پنوموني  .نددو صداھاي ناھنجار تنفسي داراي پنوموني تشخیص داده ش ھدچار تب ، سرفھ، تاكي پن
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) لي و سیانوزاناتواني تغذیھ ، بي ح( و تورفتگي قفسھ سینھ یا حداقل یكي دیگر از عالئم خطر را داشتند  

 ،<٣SDوزن در برابر قد ( كودكان داراي كاھش وزن شدید .داراي پنوموني شدید تشخیص داده شدند

. عالئم ھفتھ گذشتھ و آسم شناختھ شده كنار گذاشتھ شدند Dبیماریھاي مزمن ، سابقھ قبلي مصرف ویتامین

مخفي بودن تخصیص دھي ھا . تصادفي سازي طبق جدول اعداد تصادفي ایجاد شده توسط كامپیوتر انجام شد

مورد مطالعھ نسبت بھ محتواي  ھم ارائھ دھنده مراقبت و ھم فرد. توسط تكنیك پاكت مھر و موم شده انجام شد

نمونھ پالسبو حاوي الكتوز  ودارو بود  1000IUحاوي Dھر نمونھ ویتامین . داروي داده شده بي اطالع بودند

یك شرح حال .شدري تكمیلي و تھیھ جداول بازیكلید رمز تنھا بعد از انجام مداخلھ ، جمع آوري داده ، پیگ.. بود

لي پنوموني ، استفاده دم شناسي ، سابقھ تغذیھ ، واكسیناسیون ، سابقھ قبمر –شامل مشخصات اجتماعي گیري 

براي ھر یك از ) سیگار گرفتھ شد و معاینھ بالیني شامل آنتروپومتري طبق ابزارھا و تكنیكھاي استاندارداز

ا از ثانیھ كامل شمارش شد كھ بعد از خارج سازي تمام لباسھ ۶٠نرخ تنفس براي . شركت كنندگان انجام شد

اگر .میانگین دو قرائت ثبت شد . بھ صورت ھمزمان بررسي شد  ھ انجام شد و تورفتگي قفسھ سینھ باال تن

تنفس در دقیقھ تفاوت داشتند یك قرائت سوم انجام مي شد و دو قرائت از ھمھ  ۵قرائت ھا بھ اندازه بیش از 

دماي . بیدار بود و نباید گریھ مي كردكودك باید  دازه گیریھاطي ان. . نزدیكتر میانگین گیري مي شدند

اشباع . اندازه گیري شد >38cتب بھ صورت دماي. تر جیوه استاندارد اندازه گیري شدمآگزیالري با یك ترمو

ھایپوكسي بھ عنوان اشباع اكسیژن . اندازه گیري شداكسیمتر پالساكسیژن پایھ در ھواي اتاق با استفاده از یك 

نمونھ خون . وزن و قد با استفاده از تكنیكھاي استاندارد اندازه گیري شدند. شد ھواي اتاق تعریفدر <95%

آلكالین فسفاتاز  و ر، كلسیم فسف سالتك واكنشگر تستی ین ھا قند خون ، الكترولیتھا ، پروتئ وریدي براي

وضعیت ذھني ھر تب ، تغذیھ و داده ھا شامل نرخ تنفس ، تورفتن ھا ي قفسھ سینھ، اشباع اكسیژن ، .ت امدبدس

شرایط در نظر گرفتھ شد وعدم تغییر درعالئم " وخامت " تشدید ھر عالمت بھ عنوان . ثبت شدند عتسا ٨

) تاق در ھواي ا ٩۵%اشباع كمتر از (وقتي تورفتگي قفسھ سینھ و ھایپوكسي . عدم بھبود در نظر گرفتھ شد

. دي از پنوموني شدید بھ پنوموني تغییر مي یافت د كمتر بود طبقھ بنن آغاز مي شآكھ آنتي بیوتیك خوراكي در 

اگر ھر گونھ عالئم وجود داشت كودك دوباره در طبقھ . تغذیھ از راه دھان نیز در این زمان شروع مي شد

وریدي روز آنتي بیوتیك  ۵ان حداقل تمام كودك. بندي شدید قرار مي گرفت تا وقتي كھ عالئم برطرف شوند

 Dبھ افراد مورد مطالعھ با راشیتیستم بالیني یك مگادوز از ویتامین.اكي  دریافت كردندخور/

(600000IU) برطرف شدن پنوموني شدید زماني در نظر گرفتھ شد كھ تو رفتگي .در زمان ترخیص داده شد

دیگر وجود ) ي سناتواني در تغذیھ ، بي حالي، سیانوز یا ھایپوك( بخش پایین قفسھ سینھ و عالئم خطر 

تورفتن ھاي قفسھ و ھان برطرف شدن تاكي پنتغیرھاي پیامد ثانویھ شامل اطالعات بستري شدن و زمم.دنداشتن

بین ثبت نام درمطالعھ و ) برحسب ساعت(مدت بستري شدن بھ عنوان زمان . سینھ و ناتواني تغذیھ بودند

دماي ( نداشت بیمار زماني براي ترخیص مناسب دانستھ مي شد كھ تب . ترخیص از بیمارستان تعریف شد

فروكش كرده بود ، ھیچگونھ تورفتگي قفسھ سینھ وجود نداشت و تغذیھ  ھ، تاكي پن)<37/5آگزیالري 

كاي دو گروه با استفاده از تست  مشخصات پایھ بین.ساعت از سرگرفتھ شده بود ٢۴خوراكي براي حداقل 

داده ھا بااستفاده از نرم . تھ شدمعنادار در نظر گرف  P 0/05.ھ شدندمقایس tتست  وست فیشر تاسکوار و

  .تجزیھ و تحلیل شدند SPSSافزار
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نفر تصادفي  ٢٠٠كودك باپنوموني شدید طي دوره مطالعھ تشخیص داده شدند و از آن میان  ٢٨٣بھ طور كلي 

تعداد كودكان زیر دو سال در دو گروه ، قابل . ماه بود ) ۵-١٨( ١٠سن میانھ افراد مورد مطالعھ  سازي شدند

دو گروه ھمچنین از نظر سایر مشخصات پایھ مثل پروفایل ) ٨۵: ؛ پالسبو ٨۴.  Dویتامین. (مقایسھ بود 

كودك  ۵تنھا د ایسھ بویشگاھي قابل مقمردم شناسي آنتروپومتري و پارامترھاي بالیني و آزما –اجتماعي 

تب ، سرفھ ، . رگروه پالسبو بودمورد د ٣ورد در گروه ویتامین  و م ٢شواھد بالیني راشیتیسم را داشتند كھ 

آبریزش ، تحریك پذیري و كاھش پذیرش دھاني در تمام بیماراني كھ براي مطالعھ پذیرفتھ شده و ثبت نام كرده 

اد مورد خس خس تقریبًا در افر. روز بود ٧تا  ۴زمان مراجعھ در اری مدت میانھ بیم. دند مشاھده شدبو

سبو ؛ سیانوز در ھیچیك از الكودك در گروه پ ٣۵كودك در گروه ویتامین و  ٣٢یعني  مطالعھ وجود داشت

مورد از  ١۶١پروتئین واكنشگر  در . اشباع اكسیژن میانگین  بود . كودكان در ھنگام مراجعھ وجود نداشت 

مورد در گروه پالسبو  ٧٩مورد در گروه ویتامین  و  ٨٢ وارداز این م) . ٧/٨١(%بود ت مورد مثب ١۶٧

ھمچنین دو گروه  ن در دو گروه مشابھ بود مدت میانھ براي برطرف شدن پنوموني شدید و بستري شد. بودند

/ یھ و بي حالي ، تورفتن ھاي قفسھ سینھ ، ھایپوكسي ، تب ، ناتواني تغذ ھاز نظر زمان برطرف شدن تاكي پن

   .پذیري قابل مقایسھ بودند تحریك

از . شدكودك آنتي بیوتیك ثانویھ  شروع  ۶٠ آنتي بیوتیك  اولیھ دریافت كردند در حالي كھ در كودك  ١۴٠كًال 

كودك در گروه پالسبو  ٢٨كودك در گروه ویتامین و  ٣٢میان آنھایي كھ آنتي بیوتیك ثانویھ دریافت كردند 

 ٧مورد در گروه ویتامین  و  ١٨كودك بكار گرفتھ شد كھ از آن میان  ٢۵استافیلوكوكي در  پوشش. بودند 

ي عمده اي ھیچگونھ تأثیرات جانب وروز دارو را دریافت كرد ۵كودك  ھركًال .مورد در گروه پالسبو بودند

دت ي شدید، ممدت برطرف شدن پنومون Dنتایج نشان مي دھند كھ مكمل كوتاه مدت  ویتامین. مشاھده نشد

. سال كاھش نمي دھد  ۵را در كودكان زیر شدید پنوموني  بستري شدن و مدت زمان تا برطرف شدن عالئم

این . مل شدحتنھ تأثیرات جانبي عمده بھ خوبي در تمام گروھھاي سني بدون نشان دادن ھر گوDمكمل ویتامین 

مطالعھ محدودیتھاي خاصي داشتھ است و بنابراین . نیازمند تبادل نظر و تعمق بیشتر ھستندستند اما نتایج مھم ھ

  . نمي تواندبھ تمام عفونتھاي بخش تحتاني دستگاه تنفسي در تمام سنین و محیط ھا تعمیم دھي شود

ابتدا تصور مي . در عفونت الزم باشدDممكن است دوز پایین تر براي نشان دادن تأثیرات درماني ویتامین  

ا مواجھھ ضعیف آفتاب زندگي مي كنند تحت تأثیر آن قرار مي گیرند اما اكنون شد كھ افرادي كھ درمناطق ب

مادران و . یري فراوان استحتي در كشورھاي گرمس Dشواھدي مبني بر این وجود دارد كھ كمبود ویتامین

مطالعھ از بنابراین شاید كودكان بررسي شده در . شان نیز شدیدًا دچاركمبود ویتامین یافت شده اند انشیرخوار

اندازه گیري  با. كھ بتوانند تأثیر گذار باشند قبل كمبود ویتامین داشتھ اند و دوزھاي ما بیش از آن كم بوده اند

اما بھ دلیل محدودیتھاي مالي این سطوح نتوانستند بررسي . مي توان از این امر جلوگیري كردDح ویتامین سط

داراي كمبود  وكافي Dصورت جداگانھ براي افراد داراي ویتامین  شوند از اینرو نتوانستیم تأثیر درماني را بھ

را  Dنتوانستیم ھیچگونھ آزموني را بیابیم كھ نقش درماني مكمل روزانھ ویتامین. بندي كنیم  طبقھ Dویتامین

را در پنوموني شدید بررسي  Dتا كنون  تنھا یك آزمون نقش ویتامین. در پنوموني شدید ارزیابي كرده باشد

واحد  1000كودك  دوز واحد شامل ٢٢۴كودك مطالعھ شده اند كھ از آن میان   ۴۵٣در آن کھ ده است كر

تفاوت معناداري در مدت . كودك پالسبو دریافت كرده اند  ٢٢٩خوراكي را دریافت كرده اند و  Dویتامین
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بعد از ارائھ مكمل روز  ٩٠طي  Dریكاوري از پنوموني شدید مشاھده نشد اما عود در گروه مكمل ویتامین

  .كمتر بود

روز در  ۵بھ صورت خوراكي براي مدت  Dویتامین كھ ارائھ مكمل كوتاه مدت  ما نتیجھ گیري مي كنیم

اما الزم است . سال تأثیر مفیدي روي برطرف شدن پنوموني شدید ندارد  ۵پنوموني شدید براي كودكان زیر 

دت طوالني تر ارائھ مكمل و پیگیري تكمیلي انجام شود تا و م Dمطالعات بیشتري با دوزھاي باالتر ویتامین

باید انجام  Dكودك نشان دھد برآورد ویتامین تیك ویتامین را براي پنوموني نقش درماني و ھمچنین پروفیالك

  . تفكیك شود  Dكمبود ویتامینكافي و  Dویتامین باشود و پاسخ كودكان 

و ھمچنین افراد n=55)یا  (50شركت كنندگاني كھ تشخیص برونشیت یا پنوموني داشتند در مطالعھ دیگری 

 ساسكاتچون، كانادا از نوامبربیمارستان دانشگاه سلطنتي ، ساسكاتون، (n=92)شاھد بدون عالئم تنفسي در 

ت تنفسی باعفونافراد  Dسطح میانگین ویتامین .در سرم بیماراندازه گیري شدd(OH)25سطوح . جذب شدند

 افراد شاھد داري كمتر ازبھ صورت معنا 24nmol/L±49 خاصده در واحد مراقبتھاي پذیرش شتحتانی 

(83±30nmol/l)  كودكان  در بخش عموميو کودکان پستری(39±87nmol/l) تفاوتي در سطوح .دبو

شده در واحد  كودكان پذیرش شاھد دیده نشد؛ اما  و گروه عفونت تنفسی تحتانی بین كل گروه Dویتامین

داشتند بھ صورت معناداري بیشتر بودند این یافتھ ھا نشان مي Dمراقبتھاي ویژه كودكان كھ كمبود ویتامین 

  .تأثیر بگذارد  شدت بیماري رویمي تواند  نیكننده ایمني ویتام دھند كھ خواص تنظیم

كھ عوامل فصلي بر رخداد این  باالتر است و این نشان مي دھد طي زمستانعفونت تنفسی تحتانی  میزان بروز

مطرح شده است كھ اگر چھ فصلي بودن بھ ازدحام جمعیت نسبت داده شده است، اخیرًا . شرایط تأثیر گذارند

ابتال ماورابنفش مي تواند فرد را مستعد ن در نتیجھ كاھش مواجھھ با اشعھ سرم در زمستا نیافت سطوح ویتام

  .كند

  Dدچار راشیتیسم ناشي از كمبود ویتامین عفونت تنفسی تحتانی در کودکان  باالتر نرخاین تئوري با مشاھده 

تا آنجا كھ مي دانیم تنھا یك مطالعھ وجود دارد كھ نشان داده ا ست ھیچگونھ رابطھ اي بین  .تأیید شده است 

شھاي انتشار گزار این نتایج با. ن وجود ندارد و بستري شدن براي برونشیت در كودكا Dوضعیت ویتامین

  .مكانھاي جغرافیایي ناھماھنگ ھستندسایر یافتھ از 

شركت . جذب شدند  ساسكاچوان ، كانادا از نوامبر شركت كنندگان در بیمارستان دانشگاه سلطنتي سالساكتون ،

در بیمارستان دانشگاه سلطنتي بودند كھ تشخیص  سال ۵بیماران كمتر از  كنندگان در مطالعھ شامل تمام

اس معیارھاي توصیھ براي این مطالعھ تعاریف پنوموني و برونشیولیت براس. یولیت یا پنوموني داشتندبرونش

 و 38Cبھ طور خالصھ پنوموني بھ عنوان درجھ حرارت بیشتر . كارشناسان كانادایي بود شده توسط 

در .بود ھا كي پنوسط دو پزشك تفسیر شده بود و تقفسھ سینھ كھ بھ صورت مستقل ت یدر رادیوگرافکدورت 

توصیف گشت خس خس  وقفسھ سینھ  یگراف وجود کدورتیولیت بھ عنوان عدم كودكان زیر دو سال، برونش

  .كنار گذاشتھ شدند بھتر مي توانست توضیح داد ی راعالئم تنفسورتي كھ شرایط قبلي داشتند كھ در ص.

كھ در واحدھاي سرپایي ، اوژانسي یا سال بدون عالئم تنفسي بودند  ۵جمعیت شاھد شامل كودكان كمتر از 

تنھا كودكاني كھ تست خون بھ عنوان بخشي از . بیماران بستري بیمارستان دانشگاه سلطنتي پذیرفتھ شده بودند

كل مطالعھ توسط ھیأت پروت. ي مشاركت مجاز دانستھ شدندمراقبت روتین آنھا درنظرگرفتھ شده بود برا

اشتي اه ساسكوچوان تأیید شد و مطابق با قانون حفاظت اطالعات بھدپزشكي دانشگ–اخالقیات تحقیق زیست 
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مي توانستند از تكمیل بخش پرسشنامھ درمطالعھ خودداري كرده اما با مشاركت  والدین. ساسكاچوان انجام شد

حقیق از مطالعھ كنار كودكان شیرخوار بھ درخواست ھیأت اخالقیات ت. در سایر بخشھاي مطالعھ موافقت كنند

  .اشتھ شدندگذ

از روي  ار ریخ ثبت نام ، سن و تشخیص مربوطھپرستار تحقیق یا پزشك جذب كننده افراد مورد مطالعھ تا

در زمان ثبت نام از مراقبت كنندگان كودكان . پرونده ھاي بھداشتي بھ فرم اطالعات شركت كننده منتقل كرد

  ALRIسي و وجود ریسك فاكتور تأیید شدهخواستھ شد یك پرسشنامھ را تكمیل كنند كھ مشخصات جمعیت شنا

 –مثل مواجھھ با دود سیگار ، قومیت ، بیماري قلبي مادرزادي ، سندرم ھاي ژنتیكي ، جایگاه اجتماعي 

اقتصادي پایین ، سابقھ استفاده از شیر مادر وضعیت واكسیناسیون ، حضور در مھد كودك و زایمان زود 

است، قومیت ALRIیت سرخپوست یك ریسك فاكتور تأیید شده براي از آنجا كھ قوم. ھنگام را گزارش كرد

سرخپوست ، %100ماري و ھمكاران توصیف شده است گروه بندي شد  توسطھمانطور كھ قبال 

نسبت افراد خانوار بھ تعداد اتاق خوابھا بھ عنوان یك ). قفقازي و سایر موارد ١٠٠%وست ،خپسر%۵٠

یك بیماري قلبي عمده بھ عنوان بیماري تعریف شد . سبھ و استفاده شد اجتماعي محا –شاخص جایگاه اقتصادي 

دادن شیر مادر بھ . ھفتھ تعریف شد ٣۶زایمان زودھنگام بھ عنوان آبستني زیر . كھ نیازمند دارو یا جراح است

وضعیت واكسیناسیون ناقص بھ . ماه تعریف شد ۶میزان كافي بھ عنوان استفاده از شیرمادر براي حداقل 

 نمونھ .شدماه تعریف  ٢ون در كودكان باالي عنوان عدم رعایت جدول زماني واكسیناسیون یا عدم واكسیناسی

نگھداري  -20Cخون از یك ورید محیطي جمع آوري شدند وسرم با سانتریفوژ جداسازي شده و سپس در 

اما با توجھ بھ . فاوت داشتزمانبندي جمع آوري نمونھ خون درجریان بیماري از بیماري بھ بیمار دیگر ت. شد

در زمانبندي تأثیري روي سطح میانگین ویتامین ھفتھ دارد، ناھماھنگي  ٨ تا۴نیمھ عمر بین  Dاینكھ ویتامین

شركت سیستم تشخیص ایمني ،  EIAبا استفاده از ) ٢٠٠٨مي (نام نمونھ ھا در پایان دوره ثبت . نمي گذارد

اطالعات موجود  .ولیدكننده سنجش شدمطابق با دستورالعملھاي ت) امسئوولیت محدود، مونترال ، كبك ، كاناد

یكي از دو روش متداولتر بكار  نشان مي دھد كھ )  Dچارچوب سنجش كیفیت بیروني ویتامین( DEQASاز

مطالعات تضمین كیفیت انجام . استD [25(OD)D]ھیدروكسي ویتامین ٢۵رفتھ براي اندازه گیري سطوح 

ھمبستگي مثبت  EIAبدست آمده ازD(OH)25شده در آزمایشگاه تأیید كرد كھ رابطھ میان غلظتھاي سرمي 

و ھم ویتامین  D2(%75)ھم ویتامین EIA.دردا (HPLC)اندازه گیري شده توسط  D(OH)25معناداري با

(100%)D3دارد  <%8 , <%10ي و بین آزموني بھ ترتیبرا اندازه گیري مي كند و ضرایب درون آزمون .

تمام داده ھا و نمونھ ھاي بیولوژیك طي یك دوره .سھ نمونھ كنترل كیفیت روي ھر پلیت سنجش گنجانده شدند 

و فاصلھ  ٠۵/٠ سطح معناي آماري . ماه جمع آوري شدند و براي اھداف این مطالعھ بھ كار گرفتھ شدند ۶

  . تعیین شد ٩۵% اطمینان 

كودك  ١٠۵گروه مطالعھ شامل . كودك براي مشاركت جذب شدند ١٩٧ماھھ  ۶ر پایان دوره مطالعھ د

ثبت نام نشدند ؛ در یك مورد  دو كودك  ALRIاز میان كودكان مبتال بھ. كودك شاھد بود ٩٢و  ALRIداراي

كودك ثبت  ١٩٧ان موافقت حاصل نشد در مورد دیگر نتوانستیم با سرپرست قانوني كودك تماس بگیریم از می

پنجاه .مورد وجود نداشت  ٨شنامھ براي سشركت كننده موجود نبود ، پر ٢٢نام شده، حجم كافي از سرم براي 

. پنوموني داشتند  ٢۵%نفر  ۵٠برونشیولیت داشتند و ALRIافراد مورد مطالعھ از گروه  ٢٨%و پنج نفر 

السیون و بستري در بخش مراقبتھاي ینتونھ اي كھ بیماري شدیدي داشتند بھ گو)  ۵٠(%شانزده مورد از انھا 
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نفر  ١٢نفر از اوژانس و  ٣٠نفر از بخش عمومي اطفال ثبت نام شدند،  ۵٠از میان شاھدھا ، . ویژه الزم بود 

. اكثریت عمده تشخیص ھا یا شكایات شركت كنندگان در گروه شاھد شامل اینھا بود. از دپارتمان سرپایي 

 (n=5 ,زردي 2/5%)،(n=15اد مرگبار دروی 7/5%)،(n=15، پیلونفریت  (n=16,8%)گاستروانتریت

و )n=4 ،2%(دنیا آمده بود  cال بھ ھپاتیت مبتنوزادي كھ از مادر (n=5,%2/5)تب با علت نامعلوم 7/5%)

كمتر از دو یا شكایاتي داشتند كھ بھ صورت جداگانھ شامل  بیمار باقیمانده تشخیص ٣٩).n=3)  ،1/5%تروما

سن در ھنگام ثبت  از نظرو%59رابرب رد %58از نظر جنس و شاھد ALRI گروه. مورد مي شدند

با احتمال  عھافراد مورد مطال. معنی دار نبود بودند کھ از نظر آماری ماه 13/8±13/4و 15/2±13/8نام

  داراي نسبت افراد بھ اتاق خواب باال و) P=0/001،(OR)=4/8نسبت احتمال (بیشتري سرخپوست تبار 

OR=2/1 ،P=0/002  داراي فردسیگاري در خانواده و(P=0/002, OR=2/1)  ساكن شمال ساسكاچوان

)OR=3/6 ،P=0/001  (و داراي وضعیت واكسیناسیون كاملOR=1/9  ،P=0/04 ( تفاوتي براي . بودند

ر در مھدكودك ، زایمان زودرس و سابقھ استفاده بیماري قلبي مادرزادي ، حضوشامل  سایر ریسك فاكتورھا

  .نشد  یافت ماه شیر مادر ۶كمتر از 

نانومول بر لیتر 39±81در برابر 30±83( تفاوت معناداري نداشت  گروه دو بین  D(OH)25سطوح میانگین

 ،P=0/71. ( 25در سطوحمعنادار از نظر آماري  فاوتت بھ عالوه(OH)D برونشیولیت و شاھد  بین

87±44nmol/L 30±83در برابرnmol/L  یاP=0/62 (30±83شاھد وپنوموني  یاnmol/L)  در

. ابر شاھدھا مشاھده نشددر بر ALRI تفاوتي براي ھیچگونھ  .نشدافت ی34nmol/L,    (P=0/19±76برابر

بودند و این میزان در شاھدھا <D 50nmol/L(OH)25افراد داراي سطح ٣٠% اما  در گروه پنوموني

از انجا كھ تحلیل تك متغیري یك نتیجھ نزدیك معنادار را نشان داد ، رگرسیون لوجستیك (P=0/07)بود  ١۶%

درمیان افراد مورد مطالعھ D       (<50nmol/l)نسبت احتمالي براي كمبود ویتامین . چندمتغیري انجام شد

ظر سن ، جنس ، قومیت ، نسبت افراد بھ تعداد اتاق خواب، سكونت در كھ پنوموني داشتند بعد از كنترل از ن

  .یناسیون غیرمعنادار باقي ماند شمال شھر، مواجھھ با دود سیگار ، سابقھ تغذیھ با شیرمادر و وضعیت واكس

 بھ صورت معناداري رش در واحد مراقبتھاي ویژهبیماري شدید نیازمند پذیوح براي افراد مورد مطالعھ با سط

و تولد زودرس  D(OH)25سطح. تفاوت داشت ي اطفال پذیرش شدندو آنھایي كھ در بخش عمومدھا با شاھ

نظر  پایین در سرم بعد از كنترل از D(OH)25بھ عالوه سطوح. ھر دو از نظر آماري معنادار باقي ماندند 

  . فاكتور پذیرش در بخش مراقبت ھاي ویژه باقي ماند تولد زودرس ھمچنان یك ریسك 

براي تعریف . مطنقي است بگوییم كھ یك رابطھ بالقوه میان عدم كفایت ویتامین و بیماري تنفسي وجود دارد

سرم را در میان كودكان بستري شده با ویتامین سطوح   آینده نگربھتر نقش ویتامین در یك مطالعھ بالیني 

تا . اال یا پایین دستگاه تنفس انجام دادیم بخش ب گروه از كودكان بدون عالئم  با یك) برونشیولیت و پنوموني 

رسیدگي مي  ي شمالي است كھ بھ این مسألھ این مطالعھ بزرگترین مطالعھ در آمریكا. آنجا كھ ما اطالع داریم

  .بررسي مي كندرا  ني در پنوموني دوره كودكي یكند و اولین مطالعھ اي است كھ نقش عدم كفایت ویتام

تحلیل تك . بررسي شدند  سك فاكتورھاي شناختھ شده ریژگیھاي جمعیت شناسي و عالوه بر سطوح سرمي ، وی

 سرخپوست قبًالزایش ریسك در میان افراد اف. را تأیید كردمیان ریسك فاكتورھاي شناختھ شده متغیري رابطھ 

آمریكایي ( با افزایش مالنین پوست ن و بزرگساالن ، قومیت ، نوجوانا شیرخواراندر میان . گزارش شده است

با توجھ بھ نقش شناختھ . منتھي بھ نرخ باالتر كمبود ویتامین مي شود ) افریقایي تبار، سرخپوست ، آسیایي 
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از جملھ سل، ود ویتامین مي تواند در اپیدمي شده ویتامین در تنظیم سیستم ایمني ، مطرح شده است كھ كمب

  . اشددرمیان سرخپوستان نقش داشتھ ب

 مقایسھ شد و ھیچگونھ تفاوتركب برونشیولیت وپنوموني گروه مودر میان گروه شاھد  Dسطوح ویتامین

نشان داد و نسبت  یپایین تر Dویتامین زیر گروه پنوموني ولی . وجود نداشت اآماري در میانگین گروھھ

نظر سن ، قومیت و سایر متغیرھا اما وقتي از . را داشتند Dباالتري از شركت كنندگان در آن كمبود ویتامین

این یافتھ ھا درتعارض با یافتھ ھاي . از نظر آماري معنادار نبود چند متغیر كنترل انجام شد، تفاوتدر تحلیل 

بدست آمده از مطالعات مربوط بھ سایر كشورھا ھستند اما یافتھ ھاي یك مطالعھ اخیر در آمریكاي شمالي كھ 

اگر چھ روه و ھمكاران تفاوتي را در سطوح ویتامین . جام شد را تأیید مي كنندان ALRIروي كودكان مبتال بھ 

یسم فپلي مور ALRIبین گروھھا شناسایي نكردند تحلیل ژنتیكي نشان داد كھ نسبت باالتري از افراد دچار

   دارندرا  ھمراه با كاھش بیان گیرنده  Dگیرنده ویتامین

مراقبتھاي ویژه كودكان و بیماران  بین واحدALRIي و مقایسھ سایر ریسك فاكتورھاي جمعیت شناس

ALRIاز انجا كھ تولد . بود ا عامل معنادار از نظر آماريدر بخش عمومي نشان داد كھ تولد زودرس تنھ

م تولد و سطوح پایین تر در طي دوران در سطوح ھنگا Dزودرس مي تواند منتھي بھ كاھش سطوح ویتامین

و سابقھ تولد زودرس مورد پژوھش D (50nmol/L > )ما پیوند میان ویتامین كودكي شود، در گروه مطالعھ

 جستیك چندمتغیربھ عالوه كمبود ویتامین بعد از گنجاندن تولد زودرس در یك مدل رگرسیون لو. قرار گرفت 

نیست بلكھ متوسط در پیوند  –خفیف ALRI  Dیافتھ ھا نشان مي دھد كھ كمبود ویتامین  این. باقي ماندمعنادار 

ارائھ دھند كھ در آن روت و یج مي توانند توضیحي براي ناھماھنگي این نتا. با بیماري شدیدتر در پیوند است 

نیافتند در حالي  ھضاربرونشیولیت بدون ع و ھمكاران ھیچگونھ رابطھ اي میان سطوح ساب كلینیكال ویتامین

بھ عالوه یك مطالعھ . شدید در پیوند بود ALRIبا D كھ والیس و ھمكاران اینگونھ مشاھده كردند كھ ویتامین

اخیر در بزرگساالن نیز ھیچگونھ رابطھ اي را میان وضعیت ویتامین و عفونت بخش فوقاني دستگاه تنفسي 

تحلیل . ند تفاوت دریافتھ ھا را توضیح دھند ین گروھھاي مطالعھ تا حدي مي تواشدت بیماري در ا. نشان نداد 

در كودكان پذیرش شده در واحد مراقبتھاي ویژه كودكان نشان داد كھ كمبود ALRIي زیر گروھي ما رو

  .باشد این تأیید كننده نتایج ارائھ شده توسط والیس و ھمكاران استALRIمي تواند یك فرم شدیدتر Dویتامین 

، نوتروفیلھا ،  كلسیم و فسفر و با عمل روي لنفوسیتھا ، تنظیم ھومئوستازبر فعالیت ضد میكروبي  Dویتامین

بھ عالوه فعالیت . ماكروفاژھا و سلولھاي اپي تلیال تنفسي از طریق رسپتورھاي ویتامین تأثیر مي گذارد

پاسخ ایمني از طریق الگوھاي مولكولي مرتبط با  یكھ مسئوول راه انداز 4 TOLL-(TLR)رسپتور شبیھ

ستم ایمني ذاتي را از طریق بیان وابستھ بھ سیDھمچنین ویتامین . پاتوژن است توسط ویتامین تنظیم مي شود

  .تحریك مي كنند TLRتنظیم سیگنال دھيو یدھاي آنتي میكروبیال رسپتور ویتامین پپت

كودكان پژوھش مي كند،  ALRIدرDاگر چھ این بزرگترین مطالعھ بالیني است كھ در مورد نقش ویتامین 

بین گروھھا  0nmol/lمثًال مطالعھ قدرت تشخیص تفاوت. اندازه نمونھ قدرت نھایي مطالعھ را محدود مي كند

گروھھا انحراف میعار بین  یمتأسفانھ براي بعض. را داشت 15nmol/Lبراساس یك انحراف معیار

30,40nmol/L25ي در سطوحھمچنین علیرغم اینكھ تفاوت معنادار. مشاھده شد(OH)D   درمقایسھ با گروه

بنابراین یك مطالعھ بزرگتر باتعداد . شد، اندازه نمونھ گروه واحد مراقبتھاي ویژه كوچك بود عمومي یافت

فرد را  Dشدید الزم است تا یافتھ ھاي حاضر و این احتمال كھ سطوح پایین ویتامینALRIبیشتري از بیماران 
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درغلظتھاي  این مطالعھ اتكاي آن روي تفاوتیك محدودیت دیگر . تأیید شود مي كنند رتیدشد بیماری مستعد

  .ھا ننقشي ایفا مي كند ی Dدرمیان گروھھا بھ منظور رسیدگي بھ این مسألھ است كھ آیا ویتامین Dویتامین
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  اھداف
  

  
  )General Objectives(اھداف اصلی طرح -الف

  با  برونشیولیت حاد در کودکان Dھیدروکسی ویتامین  ٢۵تعیین رابطھ  سطح  سرمی  

  

  

  Specific Objectives)(اھداف فرعی طرح -ب  

  )گروه مورد( در بیماران مبتال بھ  برونشیولیت حاد  Dھیدروکسی ویتامین  ٢۵تعیین میزان سطح  سرمی  -١

  )گروه شاھد( سالم در کودکان  Dین  ھیدروکسی ویتام٢۵تعیین میزان سطح  سرمی   -٢

  مقایسھ موارد فوق -٣

  

  

  Applied Objectives)(اھداف کاربردی -ج

  

  شناساتئی وضعیت سطح سرمی ویتامین  در برونشیولیت حاد-١

  در صورت وجود ارتباط اقدامات مداخلھ ای و درمانی-٢

  

  

  :یا سؤال ھای پژوھش )Hypothesis(فرضیھ ھا -د

  

بطور  معنی داری  در    برونشیولیت حاد کمتر از گروه    Dھیدروکسی ویتامین  ٢۵سطح  سرمی  -١

  .شاھد میباشد
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  :مواد و روش ھا
  
  
  

  مبتال بھ برونشیولیت حادماه  ١-٢۴شیر خواران : جامعھ مورد مطالعھ

  نمونھ گیری پی در پی تا اتمام حجم مورد نظر:  روش نمونھ گیری

  شاھدی -موردی :  نوع مطالعھ

  )گروه شاھد( سالم  کودک ۵٧و ) گروه مورد (برونشیولیت حاد کودک میتال بھ  ۵٧تعداد : حجم نمونھ 

  

  : فرمول حجم نمونھ 

  

Mean 0=29.1    nmol/L, SD=9.4      ( Ref: 6)                                                                   

               

Mean 1=39.1    nmol/L , SD=17.2
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  .دندنفر وارد مطالعھ  ش ۵٧در ھر گروه 

   

:روش کار

داد  -در این مطالعھ موردی ودک    ۵٧شاھدی تع یرخوار و ک ا        ١-٢۴ش اد ب یولیت ح خیص برونش ا تش اه ب  ۵٧م

دس   ٢۵از نظر سطح سرمی ) گروه مورد(کودک سالم  زوین   ھیدروکسی ویتامین د  در بیمارستان کودکان ق ق

ی      .مورد مقایسھ قرار گرفتند ١٣٩٠در سال )ایران( اد  تلق یولیت ح وان   برونش دند کودکانی بھ عن ا   ش ھ دچ ر ک

گ     ھ ویزین ین حمل انی        )  first-time episode of wheezing(اول ی فوق تگاه تنفس رال دس ت وی دنبال  عفون ب

ر از  ن کمت وده  و س الم ب بال  س ده و ق ت ٢۴ش اه داش ھ ).  ٣و٦-٨( ندم ھ مطالع رایط ورود ب ورد  ش روه م در گ

ی   -٢ماه  ١-٢۴سن  -١): Inclusion criteria(عبارت بود از  ھ اول گ  ابتال ب ھ ویزین اری    - ٣ن  حمل دت بیم م

وره  (وجود  شواھد  عفونت ویروسی   -٤ھفتھ  ٢کمتر از  وریزا  ,رین رفھ  ,ک ب  ,س ا     -٥) ت گ و ی ود ویزین وج

دن         ) respiratory effort(افزایش کارکرد تنفسی -٦کراکل  از ش و ب ده ای ین دن یون ب ھ و رترکس اکی پن شامل ت

ا  ٥٠ ,ماه ١برای سن کمتر از یا بیشتر  در دقیقھ  ٦٠ تعداد تنفس بھ  تا کی پنھ (پره ھابی بینی تنفس در دقیقھ  ی
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ن    رای س تر ب اه و و  ٢-١٢بیش ن      ٤٠م رای س تر ب ا بیش ھ  ی د   ١٣-٢٤در دقیق الق گردی اه اط دان   -٧ )م فق

ھ   بیماران    ). ٣و ۶-٨( CXRکونسالیدیشن در  اری ب یم       ٣از نظر شدت بیم دید تقس ط و ش ف متوس روه خفی گ

دند ار . ش ف معی ود ازخفی ارت ب ود  :عب یاروج ل ھوش دن  ,ی کام اقی مان ھ ای ب رف تغذی یش از مص  % ۵٠ب

ول  ترس   ,معم ف   دیس یش از        ,خفی ا ب اوی و ی ریانی مس یژن ش یون اکس  high risk patient ,%٩۴ساچوراس

ھ   مکاھش  ,ن لتارژیک و خستھ بود :معیار متوسط عبارت بود از . ھفتھ  ۶سن بیش از ون بیمارنبود زان تغذی ی

ر از   دید   ,% ۵٠شیرخوار بھ کمت ترس ش ود  ,دیس م اب   وج ریانی     ,یک یژن ش یون اکس ر از   Sao2ساچوراس کمت

ده    در نوع شدید .    high risk patientو% ٩۴ ر ش ھ      عالوه بر عالئم ذک زایش یافت یژن اف ھ اکس از ب ی نی  ,قبل

  . )١(مشاھده میشودھم  وجود داشتھ و حمالت اپنھ   CO2رتانسیون    ,کودک خستھ بوده 

 -٢ابتال بھ بیش از یک بار ویزینگ  -١):Exclusion criteria(شدندکودکان با شرایط زیر از مطالعھ حذف 

 ,اسھال  ی ھمراه و زمینھ ای مانند وجود سایر بیماریھا  -٣سابقھ وجود اسم  و الرژی در بیمار وخانواده

گروه شاھد  از کودکان . و سایر مواردکم وزنی , نارسی  ,پنومونی ,سوئ تغذیھ  ,بیماری  مادرزادی قلبی

سالمی کھ بھ علت  واکسیناسیون  بھ مرکز بھداشت بیمارستان مراجعھ مینمودند و یا  بھ علت بیماری ھای  

 groupالکتیو جراحی مانند ھرنی اینگواینال  و ھیدروسل در بخش جراحی بستری بودند بھ روش 

matching  تحت کودکان . بود ھر دو گروه  ساکن قزوین بوده و واکسیناسیون انھا کامل .انتخاب گردیدند

تغذیھ کافی  از شیر مادر ,دورسر  ,قد ,وزن  ,سن  ,جنسدو گروه از نظر .  .مرافبت مرگز بھداشت بودند

ه بھ اطاق خواب بھ عنوان نسبت تعداد افراد در خانواد( وضع اجتماعی و اقتصادی   ,)  ماه  ۶حداقل بھ مدت (

استفاده از  مھد  ,بعد خانوار  ,متوسط در امد  ,)٧و٩(معیار وضع اقتصادی و اجتماعی بکار گرفتھ  میشود

بعد از تصویب طرح توسط کمیتھ اخالق پژوھش دانشگاه    .گردیدندو تماس با افراد سیگاری ھمسان  کودک

بعد از موافقت والدین مبنی بر شرکت فرزندشان در طرح   .در ابتدا موضوع طرع برای والدین تشریح گردید

سی سی خون  جھت اندازه گیری ٣بعد از گرفتن رضایت نامھ کتبی از والدین   . رضایت نامھ کتبی گرفتھ شد

بعد از سانتریفوژ کردن  نمونھ ھا  سرم  جدا شده و در . ھیدروکس ویتامین  د سرم از کودکان گرفتھ شد ٢۵

ھیدروکسی ویتامین د سرم بھ  روش الیزا  با کیت  ٢۵ازمایش . نجام ازمایش  نگھ داری شددرجھ تا ا-٢٠

EUROIMMUN ساخت کمپانیMedizische Labordiagnostika AG     کشورالمان   با شمارهEQ 

 ۵گروه کمتر از  ۴ھیدروکسی ویتامین د بھ ٢۵کودکان  بستھ بھ سطح سرمی . اندازه گیری شد 6411-9601

)very severe vitamin D deficiency (,   ۵- ١٠بین )severe vitamin D deficiency (, ٢٠-

١٠)vitamin D deficiency(, ٢٠-٣٠ )suboptimal  Vitamin D provision (, ۵٣٠-٠)optimal  

Vitamin D level  ( ۵٠ - ٧٠و (upper normal) ng/mL تقسیم شدند)ازمایشات  در ازمایشگاه  ). ١٠

برای آنالیز . نتایج در قالب جداول آماری نمودار و شاخص ھای عددی ارائھ گردید.پارس قزوین  انجام گردید 

,Chi-square test    Mann–Whitney U test ,و آزمون ھای   ١۶ویرایش  SPSSداده ھااز نرم افزار 

T-Test   رصد در نظر گرفتھ شدد ۵سطح معنی داری . استفاده شد.  
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برونشیولیت 
  حاد

بر اساس کریتریای     *      *  
Canadian expert consensus

برونشیولیت حاد  بھ عفونت دستگاه 
میشود کھ داری تنفسی تحتانی  گفتھ 

مدت بیماری کمتر  -١شرایط ذیل باشد 
وجود  شواھد  عفونت   - ٢ھفتھ  ٢از 

) رینوره کوریزا سرفھ یا تب (ویروسی 
افزایش -٤وجود ویزینگ و یا کراکل - ٣

) respiratory effort(کارکرد تنفسی
شامل تاکی پنھ و رترکسیون بین دنده 

در  ٦٠تا کی پنھ یعنی تعداد تنفس ( ای
 ,ماه ٢برای سن کمتر از یا بیشتر  قھ دقی
تنفس در دقیقھ  یا بیشتر برای سن ٥٠
در دقیقھ  یا بیشتر  ٤٠ماه و و  ٣- ١٢

فقدان  - ٤)ماه ١٣-٢٤برای سن 
CXRکونسالیدیشن در 

  

  
  
  
  
  

عالئم 
بالینی و 
رادیوگرا
  فی ریھ

  
   

٢۵  
ھیدروکسی 

  ویتامین د

 secosteroidیک   Dویتامین         *    *
hormone   است  کھ عمدتا در پوست

بدنبال تماس با اشعھ اولتراویولھ ساختھ 
و  ٢ویتامین د بھ دو صورت د.   میشود

ھر دو نوع ویتامین در .وجود دارد ٣د
ھیدروکسی ویتامین د تبدیل  ٢۵کبد بھ 

. میگردند
ھیدروکسی ویتامین د سرم برای  ٢٥

تعیین وضعیت ویتامین د در بدن اندازه 
  گیری میشود

nmol/L

  
  
  
  
  

زمینھ   سن    
  ای

  شناسنامھ  سن تقویمی        *  

زمینھ   جنس   
  ای

  ژنیتالیا  بر اساس پسر و دختر    *      

  
  

بیماریھای 
زمینھ ای با 
ریسک باال 
مانند قلبی 
ریوی پره 

ماچوریتھ و 
  کروموزومی

  
  
  
  

زمینھ 
  ای

      *      
  
  

بر اساس معاینھ  و انجام 
اکوکاردیوگرافی 

  ھفتھ ٣٧تولد کمتر از سن موقع 

  
  

اکوکاردیو
گرافی 
رادیوگرا
  فی ریھ
کشت 

کروموزو
می و 
کارت 
  زایمان
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:یجنتا
  
  
  

ورد  ( برونشیولیت حاد کودک  ۵٧از  روه م ذکر و  ) %۶/۶۶(٣٨) گ د  ) %۴/٣٣(١٩م ث بودن زان   . مون ن می ای

ب  )  گروه شاھد(در کودکان سالم  ود  )%٩/٢۶(٢١و  )%١/۶٣( ٣۶بھ ترتی ن در   ).  P=0.845(ب روه   ٢س گ

ار    . بود ماه ٢۴حداکثر  ماه١حداقل  راف معی ن  میانگین و انح ورد   س روه م اھد    و  ١/٨±٧/۴در گ روه ش در گ

ر  ,قد ,وزن,سن  ,گروه از نظر جنس ٢اختالف معنی داری بین  ).P=0.406(ماه بود ٨/٨± ۴/٧ دت   ,دورس م

 ,) نسبت تعداد افراد در خانواده بھ اطاق خواب(  صادی و اجتماعیوضعیت اقت ,بعد خانوار ,تغذیھ با شیر مادر

میزان سطح ). ١جدول (  )P>0.05(خانواده وجود نداشت و تماس با سیگار رفتن بھ مھد کودک  ,میزان درامد

رمی   امین د     ٢٥س ی ویت ورد  ھیدروکس روه م داقل در گ داکثر ٨/٩ح ار      ۴٧ح راف معی انگین و انح ا می ار ب   معی

۵/٢±٩۶   ng/mL   ود ب      . ب ھ ترتی اھد ب روه ش زان در گ ن می راف      ۴٩و    ۵/۶ای انگین و انح ا می ب

٣/٢٣±٣/٨ng/mL رمی      . بود طح س ر س روه از نظ ین دو گ امین د    ٢۵اختالف معنی داری ب ی ویت ھیدروکس

اھده  دنمش دول ) (P=0.112(گردی اد     ۵٧از  ).٢ج یولیت ح ھ برونش تال ب ودک مب ھ    ۵٣ک تال ب ار مب بیم

د  ۴یف و برونشیولیت خف ار    . کودک مبتال بھ برونشیولیت متوسط بودن راف معی انگین و انح ی   ٢۵می ھیدروکس

انھ    ). P=0.46(بود11.8±29.4متوسطو در گروه 9.4±25.7گروه خفیف د در  ویتامین م و نش ایعترین عالئ ش

  .بود  ...کوریزا عطسھ سرفھ تب وھا  در بیماران بھ ترتیب ویزینگ  
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:بحث
  
  
  

 ٢٥این مطالعھ نشان داد کھ   اختالف معنی داری بین کودکان مبتال بھ برونشیولیت حا دو  سالم  از نظر

مطالعات انجام شده در زمینھ رابطھ ویتامین د با برونشیولیت حاد . وجود ندارد سرم ھیدروکسی ویتامین د

ماھھ مبتال بھ عفونت تنفسی  ١-١٨کودک   ٢۵بر روی  ای کھ مطالعھ در  . )٥-٧و١١-١٢(محدود میباشد

ھیدروکسی ویتامین د در گروه  ٢۵کودک سالم بھ عنوان کنترل نشان داده است کھ سطح سرمی  ٢۵تحتانی و 

بایستی مداخلھ  اند کھ  کرده پیشنھاد این نویسندگان . مورد بطور معنی داری کمتر از گروه کنترل میباشد

کاھش شیوع و  تسریع منجر بھ ویتامین د میتواند تجویز د انجام شود تا مشخص گردد ایا درمانی با ویتامین 

نوزاد مبتال بھ  ٢۵اران کھ بر روی و ھمک  Karatekinدر مطالعھ  ).۵(عفونت تنفسی تحتانی گردد بھبودی 

نوزاد سالم انجام گشتھ است نشان داده کھ نوزادان  مبتال بھ  کمبود ویتامین د سوب  ١۵عفونت تنفسی تحتانی و 

در  ).١١(بیشتر بھ  عفونت تنفسی تحتانی مبتال میشوند)  subclinical vitamin D deficiency(کلینیکال 

انجام شده  کودک سالم  ٩٢کودک مبتال بھ برونشیولیت و پنومونی و  ۵٠و  ۵۵مطالعھ دیگری کھ بر روی 

نشان داد کھ  تفاوت معنی داری بین کل بیماران  و گروه کنترل از نظر سطح سرمی ویتامین د وجود است 

 بیماران بستری بودند کمتر از  PICUکھ در بیمارانی ھیدروکسی ویتامین د در ٢۵نداشتھ ولی سطح سرمی 

تشدید باعث  کمبود ویتامین بیان میدارند کھ  این نویسندگان . و گروه کنترل بوده است ستری در بخش اطفال ب

در مطالعھ دیگری نقش کمبود ویتامین د در ابتال بھ عفونت شدید تنفسی  ).٧(میشود عفونت تنفسی تحتانی 

و  Rothطالعھ در م ).١٢(رفتھ استماه اول زندگی در شیرخواران ھندی  مورد تایید قرار گ ۴تحتانی در 

ماھھ انجام گردبده نشان  ١- ٢۵کودک سالم  ۶۵کودک مبتال بھ برونشیولیت حاد و  ۶۴بر روی کھ  ھمکاران 

. ھیدروکسی ویتامین سرم وجود نداشتھ است ٢۵گروه از نظر  ٢داده شده است کھ اختالف معنی داری بین 

ابتال بھ عفونت تنفسی تحتانی در  ی برای امین د ریسک فاکتوراین نویسندگان بیان میکنند کھ  کمبود ویت

علت   .داردو ھمکاران   Rothھ ما مطابقت با یافتھ ھای مطالعھ عنتایج مطال). ۶(بھ حساب نمی ایدکودکان 

در  تحتانیاپیدمیولوژی عفونت تنفسی   تناقض در یافتھ ھا در مطالعات مختلف میتواند بھ عواملی ھمچون 

زمان نمونھ گیری ویتامین د ,) خفیف متوسط و شدید(شدت بیماری ,)باکتریال ,ویرال ( نقاط مختلف  جھان 

 و ..) و RIAالیزا و (ھیدروکسی ویتامین د ٢٥روش اندازه گیری  ,مصرف ویتامین ساپلمنت  ,حجم نمونھ ,

بیشتر  پنومونی ھای باکتریال  اینکھ  با توجھ بھ. بستگی داشتھ باشدسطح تعریف شده برای کمبود ویتامین د 

 .)٢(دیده میشود  کشورھای در حال توسعھ  و عفونت ھای تنفسی تحتانی ویرال در کشورھای تکامل یافتھ در 

در مطالعات مختلفی .  بھ نظر میرسد کھ نقش پیشگیرانھ و درمانی ویتامین د در این کشورھا متفاوت باشد ذال

در  T helper cell (Th)-2 responsesقش انتی باکتریال متابولیت فعال ویتامین د و اثر ان بر روی  بھ ن

اشاره شده   RSVو عدم تاثیر ان در عفونت ھای ویرال مانند )  ٩(کاھش ابتال بھ  عفونت ھای باکتریال 

ھیدروکسی  ٢٥ح سرمی اگرچھ در مطالعھ ما اختالف معنی داری بین دو گروه از نظر سط  ).١٣-١۴(است
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علت پایین بودن .بود   ng/mL ٣٠ویتامین د وجود نداشت ولی میانگین ویتامین د در ھر دو گروه کمتر از 

و  Neyestaniمطالعھ . ویتامین د احتماال مربوط بھ شیوع باالی  کمبود ویتامین د در جامعھ  ایرانی است

نشان داده است کھ  ٢٠٠٨ئی در شھر تھران در سال سالھ مدارس ابتدا٩ -١٢کودک  ١١١١ھمکاران بر روی 

داشتھ کمبود شدید ویتامین د %  ٣/٣٨  و) vitamin D deficiency(کودکان  کمبود ویتامین د % ٨۶

شیوع کمبود ویتامین د در  ) مرکز ایران(در مطالعات دیگری در اصفھان ).  ١۵)(severely deficient(اند

با توجھ  .)١۶-١٧(گزارش شده است% ٢/۴۶و % ٢٣سالھ بھ ترتیب  ١۴-١٨سالھ و نوجوانان  ۶-٧کودکان 

نقشی در ایجاد برونشیولیت حاد بھ نتایج حاصل از این مطالعھ میتوان این نتیجھ را گرفت کھ کمبود ویتامین د 

   . ندارد
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  با  برونشیولیت حاد در کودکان Dھیدروکسی ویتامین  ٢۵رابطھ سطح  سرمی  فرم پرسشنامھ 
١٣٩٠در سال 

  
  )بیماران مبتال بھ برونشیولیت( گروه مورد

  
  ....:................تاریخ بستری   .....................شماره پرونده   ..…………نام و نام خانوادگی

  
  ...: ................قد بھ سانتیمتر : .........وزن بھ کیلو گرم .....: ......جنس..: .............سن بھ ماه

  : ........میزان درجھ حرارت بھ سانتیگراد : .............دور سر بھ سانتیمتر 

  .......خیر....بلی:  رفتن بھ مھد کودک.………مدت تغذیھ با شیر مادربھ ماه 
متوسط در ........تعداد اطاق خواب ..…تعداد اعضاء خانواده .......خیر...بلی: تماس با افراد سیگاری 

  .......امد
…………. ICU …………….. بخش:   محل بستری

  
  .………………………مدت بیماری

لتارژیک و خستھ .... اختالل ھوشیاری..  بیقراری..کاھش اشتھا....سرفھ …عطسھ …کوریزا…تب: عالئم 
.... ھیپرکاپنی...ھیپوکسی....رترکسیون بین دنده ای.....تاکی پنھ....اپنھ...سیانوز.. دیسپنھ... کم ابی....

    .……کراکل   .……ویزینگ
  ........لتارژیک و خستھ...... ھوشیار:   کودک 

معمول % ۵٠کمتر از ........معمول مصرفی % ۵٠بیش از :  مان بیماریمیزان مصرف تغذیھ در ز
  ........ندارد....دارد:  سیانوز.........ندارد.......دارد:  کم ابی........ مصرفی

  
  :بیماریھای زمینھ ای 

  .....نوع......  بیماری قلبی -١
  ......نوع....... بیماری  ریوی -٢ 

  ........نوع..........بیماری  کروموزومی -٣
).....   ھفتھ  ٣۶سن موقع تولد کمتر از (سابقھ پره ماچوریتی-۴

    .……کراکل   .……ویزینگ:   سمع ریھ ھا…..تعداد تنفس در دقیقھ
  …………………………رترکسیون بین دندھای

  %.........٩۴کمتر از %....٩۴بیش از (......%):   ساچوریشن اکسیژن
CO2 ……… .میزان
CXR................................

  ...........شدید....متوسط...خفیف:  نوع شدت برونشیولیت

Serum 25 hydroxy Vitamin D(nmol/L):…………………..  
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ًًً  

  

  

  

  

  

  با  برونشیولیت حاد در کودکان Dھیدروکسی ویتامین  ٢۵رابطھ سطح  سرمی  فرم پرسشنامھ 
١٣٩٠در سال 

  
  گروه شاھد

  
  ....:................تاریخ بستری   .....................شماره پرونده   ..…………نام و نام خانوادگی

  
  ...: ................قد بھ سانتیمتر : .........وزن بھ کیلو گرم : ...........جنس..: .............سن بھ ماه

  ...: .....میزان درجھ حرارت بھ سانتیگراد : .............دور سر بھ سانتیمتر 

  .......خیر....بلی:  رفتن بھ مھد کودک.………مدت تغذیھ با شیر مادربھ ماه 
متوسط در ........تعداد اطاق خواب ..…تعداد اعضاء خانواده .......خیر...بلی: تماس با افراد سیگاری 

  ...........تعداد خانوار.............امد
..............نوع بیماری بخش:   محل بستری ..…

  
  :ماریھای زمینھ ای بی
  .....نوع......  بیماری قلبی -١
  ......نوع....... بیماری  ریوی -٢ 

  ........نوع..........بیماری  کروموزومی -٣
  ).....   ھفتھ  ٣۶سن موقع تولد کمتر از (سابقھ پره ماچوریتی-۴
  

Serum 25 hydroxy Vitamin D(nmol/L):…………………..  
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ًًً  

  

  

  

  

  

*رضایت نامھفرم *
  

  ......................والدین محترم کودک 
   

د   رکت نمای تن    . اینجانب از شماتقاضا می نمایم کھ اجازه فرمایید کودک شما در اینطرح پژوھشی ش ن م ًا ای لطف
ر        . را با دقت بخوانید و ھر سوالی کھ دارید با اطمینان بپرسید  د ھ اوره نمایی ر مش راد دیگ ا اف د ب ی توانی  شما م

ما          ود ش ی ش تھ م ما گذاش ار ش ب در اختی ط اینجان اطالعاتی کھ د رمورد طرح پژوھشی الزم داشتھ باشید  توس
  . مجبور بھ اخذ یک تصمیم فوری نیستید 

  
  

مسئول طرح                                                                                                                 
  پژوھشی 
  دکتر مرجان عباسی دستیار کودکان

  
در ................... رضایت قلبی خود را مبنی بر شرکت فرزندم ....................... مادر کودک / اینجانب پدر

  :این پژوھش بھ عنوان سوژه اعالم نموده و موارد ذیل مورد تایید من می باشد
ازه       من مطلع ھستم کھ مجری محترم خانم دک -١ تن اج ری م ند و مج ی باش ان م تر مرجان عباسی دستیار کودک

  . بھ من نشان دادند) با امضای معاون پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین(پژوھش را 
ین        -٢ ق تعی ن تحقی دف ای ھ ھ تم ک ع ھس ن مطل رمی    م طح  س ھ س امین   ٢۵رابط ی ویت ا   Dھیدروکس ب

ش انجام و نحوه انتخاب کودک من را بھ عنوان سوژه در می باشد و مجری رو برونشیولیت حاد در کودکان
  . این پژوھش بھ من توضیح دادند

اد         -٣ ورت ایج ھ در ص ت ک تھ اس ا گذاش ار م مجری آدرس و شماره تماس خود را در بیمارستان قدس در اختی
  . ھر سوال یا مشکلی در رابطھ با شرکت فرزندم در طرح پژوھشی با ایشان در میان بگذارم

  .   جری بھ  اینجانب تفھیم نمود کھ با راھنمای ایشان اطالعات مورد نیاز در پرسشنامھ تکمیل می گرددم -٤
سی سی  ٣ھیدروکسی ویتامین د بایستی  ٢٥مجری بھ اینجانب تفھیم نمود برای انجام آزمایش سطح سرمی  -٥

  . سی سی سرم از کودک گرفتھ شود و نتیجھ بھ اطالع رسیده شود ٥/١معادل (خون 
ی                -٦ رح پژوھش ار ط ل اعتب ری از مح ق مج ایش از طری ام آزم ھ انج ھ ھزین ود ک یم نم ب تفھ ھ اینجان مجری ب

  . پرداخت می گردد
  
  
  

  شش مورد متن رضایت نامھ مورد تأیید اینجانب است              
  مادر کودک/ امضای پدر                                                                                   
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*برگھ اطالع رسانی*
)گروه مورد( 

   با  برونشیولیت حاد در کودکان Dھیدروکسی ویتامین  ٢۵رابطھ سطح  سرمی  : عنوان پژوھش 
  با  برونشیولیت حاد در کودکان Dھیدروکسی ویتامین  ٢۵رابطھ سطح  سرمی  تعیین : ھدف پژوھش

  
د       زایش میدھ ان  را اف ی در کودک اری تنفس اد بیم ل    . والدین عزیز عوامل متعددی شانس ایج ن عوام ائی ای شناس

د برای پ ن   . یشگیری از عوارض جدی بیماریھای تنفسی تحتانی در کودکان بسیار حائژ اھمیت میباش ی از ای یک
د     امین د باش ود ویت د کمب ش      .عوامل میتوان ھ نق ا را در زمین ھ م ن مطالع اد      ٢٥ای امین د  در  ایج ی ویت ھیدروکس

  . یکی از بیماریھای شایع تنفسی تحتانی بھ نام برونشیولیت آگاه میسازد
رکت    ا ھ ش ل ب ز شما درخواست می گردد کھ با توجھ بھ ابتال فرزندتان بھ بیماری برونشیولیت در صورت تمای

الزم است کھ برای اندازه . فرزند خود در این طرح پژوھشی اطالعات موجود در پرسشنامھ را تکمیل فرمایید
ھ    ) سرمسی سی  ٥/١معادل (سی سی  خون  ٣ھیدروکسی ویتامین د الزم است  ٢٥گیری  ما گرفت ودک ش از ک

  بدیھی است کھ شرکت فرزند شما در این طرح پژوھشی کامال داوطلبانھ خواھد بود . شود
ان              تیار کودک ی  دس ان عباس ر مرج انم  دکت رح خ رم ط ری محت ا مج د ب ی توانی تر م ات بیش ب اطالع رای کس ب

  ). تماس حاصل فرمایید ٣٣٣٤٨٠٧-٩تلفن (دانشگاه علوم پزشکی قزوین شاغل در بیمارستان کودکان قدس 
  

مھر و امضاء دکتر مرجان عباسی
مجری   طرح پژوھشی                                                                                             
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*برگھ اطالع رسانی*
)گروه شاھد( 

   با  برونشیولیت حاد در کودکان Dھیدروکسی ویتامین  ٢۵رابطھ سطح  سرمی  : عنوان پژوھش 
  با  برونشیولیت حاد در کودکان Dھیدروکسی ویتامین  ٢۵رابطھ سطح  سرمی  تعیین : ھدف پژوھش

  
د       زایش میدھ ان  را اف ی در کودک اری تنفس اد بیم ل    . والدین عزیز عوامل متعددی شانس ایج ن عوام ائی ای شناس

د برای پ ن   . یشگیری از عوارض جدی بیماریھای تنفسی تحتانی در کودکان بسیار حائژ اھمیت میباش ی از ای یک
د     امین د باش ود ویت د کمب ش      .عوامل میتوان ھ نق ا را در زمین ھ م ن مطالع اد      ٢٥ای امین د  در  ایج ی ویت ھیدروکس

  . یکی از بیماریھای شایع تنفسی تحتانی بھ نام برونشیولیت آگاه میسازد
ز شما درخواست می گردد کھ در صورت تمایل فرزند خود بھ عنوان شاھد در  این طرح پژوھشی اطالعات ا

ری  . موجود در پرسشنامھ را تکمیل فرمایید ت     ٢٥الزم است کھ برای اندازه گی امین د الزم اس ی ویت ھیدروکس
ادل  (سی سی  خون  ٣ رم    ٥/١مع ی س ی س ود    ) س ھ ش ما گرفت ودک ش ر   .از ک ھ گی ن نمون ق    ای رای تحقی ط ب ی فق

امال          .رابطھ ویتامین د سرم و برونشیولیت میباشد ی ک رح پژوھش ن ط ما در ای د ش رکت فرزن ھ ش ت ک بدیھی اس
  داوطلبانھ خواھد بود 

ان              تیار کودک ی  دس ان عباس ر مرج انم  دکت رح خ رم ط ری محت ا مج د ب ی توانی تر م ات بیش ب اطالع رای کس ب
  ). تماس حاصل فرمایید ٣٣٣٤٨٠٧-٩تلفن (رستان کودکان قدس دانشگاه علوم پزشکی قزوین شاغل در بیما

  
مھر و امضاء دکتر مرجان عباسی

مجری   طرح پژوھشی                                                                                             
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  رضایت نامھ  
  

   
د           ھ باش ورد مطالع ار م خص بیم ت مش ر انگش اء و اث د دارای امض ھ   (تمامی رضایت نامھ ھا بای ورتی ک در ص

ت              ا سرپرس ی ی ط ول د توس ھ بای ایت نام د رض ی باش تالالت ذھن ار اخ ا دچ د و ی  بیمار بھ سن قانوی نرسیده باش
  .قانونی وی تکمیل گردد

  
  
  

  

  پاسخ سوالت ذیل باید توسط بیمار تکمیل گردد
  

  خیر   بلی 

      آیا برگھ اطالعاتی فرد مورد پژوھش را مطالعھ و امضاء کرده اید؟
      آیا فرصت پرسیدن سوال راجع بھ این مطالعھ و پژوھش یا بحث و تبادل نظر درباره آن را داشتھ اید؟

      آیا برای تمامی سوالت خود جواب قانع کننده دریافت کرده اید؟ 
      آیا درباره مطالعھ، اطالعات کافی بھ شما ارائھ شده است؟

آیا . مشارکت در این پژوھش کامًال اختیاری است و ھر زمان کھ بخواھید بدون ارائھ دلیل می توانید کناره گیری نمایید
  از این موضوع اطالع دارید؟

    

      نام فردی کھ در این مورد با او صحبت کرده اید را بنویسید؟ 

  
ھ     ............................................. بدینوسیلھ اینجانب  ورد مطالع رد م ک ف رضایت می دھم کھ بھ عنوان ی

رمی    در پژوھش  طح  س امین    ٢۵رابطھ س ی ویت ان     Dھیدروکس اد در کودک یولیت ح ا  برونش تی    ب ھ سرپرس ب
  .شرکت نمایم دکتر مرجان عباسی

کی           ش پزش د دان اران و رش ایر بیم رای س اًال ب ی احتم د ول ممکن است این تحقیق برای من فایده آنی نداشتھ باش
  . موثر خواھد بود

ورت          ھ ص ات ب ایج تحقیق د و نت د مان اقی خواھ ھ ب کلیھ اطالعاتی کھ از من گرفتھ می شود و نیز نام من محرمان
ام و     کلی  ر ن دون ذک از ب و در قالب اطالعات گروه مورد مطالعھ منتشر می گردد و نتایج فردی در صورت نی

ذکور       دامات م ھ اق رح را از کلی ن ط مشخصات فردی عرضھ خواھد شد و ھمچنین برائت پزشک یا پزشکان ای
  . در برگھ اطالعاتی در صورت عدم تقصیر در ارائھ اقدامات اعالم می دارم

ورتی   این موافق دان در ص ت مانع از اقدامات قانونی اینجانب در مقابل دانشگاه، بیمارستان، پژوھشگر و کارمن
  . کھ عملی خالف و غیر انسانی انجام شود نخواھد بود

  : نشانی و تلفنی کھ می توان با بیمار تماس گرفت
  

  : تاریخ                    :                                     امضاء و اثر انگشت فرد مورد پژوھش
  

  : امضاء پژوھشگر
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ًًً  

 بھ توضیحات توجھ شود
  

ان    کی آس نسخھ اول در محلی مطمئن بایگانی شود تا دستیابی بھ آن برای کنترل پایشگران یا کمیتھ اخالق پزش
  . شود

  . نسخھ دوم آن در اختیار شرکت کننده قرار گیرد
  . نسخھ سوم بھ پرونده بالینی بیمار ضمیمھ گردد

  . اثر انگشت سبابھ دست راست و در صورت عدم امکان اخذ آن، زیر اثر انگشت توضیح داده شود -
  . سال می باشد ١٨سن قانونی باالی  -
  . عقب ماندگان ذھنی افرادی ھستند کھ نیاز بھ قیم و سرپرست دارند -
  

  برگ اطالعات علمی پژوھشی
  
  

: موضوع پژوھش                                                  دکتر مرجان عباسی :  سرپرست پژوھش      
  با  برونشیولیت حاد در کودکان Dھیدروکسی ویتامین  ٢۵رابطھ سطح  سرمی  

  
رابطھ سطح  تعیین  :ف پژوھشھد                                                         ماه ١٨:  مدت پژوھش       

       با  برونشیولیت حاد در کودکان Dھیدروکسی ویتامین  ٢۵سرمی  

  )در صورتی کھ در ھر مورد، رفرانس وجود دارد، آن را ذکر نمایید(
  
  

اقداماتی کھ برای انجام پژوھش بر روی فرد مورد مطالعھ انجام می شود :
  
  

 عوارض جانبی احتمالی

 فوائد احتمالی پژوھش

فعالیت ھایی کھ در طول پژوھش باید از ان اجتناب کرد :

 در صورت بروز ھر گونھ مشکل یا عارضھ احتمالی می توانید با دکتر عباسی بیمارستان قدس
. تماس بگیرید

  
  

  :تاریخ      :                                                        امضاء و اثر انگشت بیمار -



٣٧

ًًً  

جداول و نمودارھا

  مقایسھ متغیرھا در گروه ھای مورد و شاھد: ١جدول 
  

P  شاھد  مورد  متغیرھا
  ١٩/٣٨  ١مونث/مذکر( جنس    

  
٢١/٣۶  

  
٨۴۵/٠  

  ۴٠۶/٠  ٨/٨± ٧/۴  ١/٨±٧/۴  ٢)ماه(سن     

  ٧٢٧/٠  ٨±٨۵/٢  ٨/٧±۶۵/٢  ٣ )کیلوگرم(وزن    
  ۵٧/٠  ۵/۶٨±٩/٧  ۶/۶٧±١/٨  ٢ )سانتیمتر(قد     
  ٩٢٩/٠  ۶/۴٣±۶/٢  ۶/۴٣±۵/٢  ٢ )سانتیمتر( دور سر    
  ٣٢۶/٠  ٨/٨±۶/۴  ٩/٧±۶/۴  ٢ )ماه( تغذیھ با شیر مادر   
  ۶٢٨/٠  ٣±١  ۴±٢  ٣بعد خانوار   
  ٣ بعد خانوار /اطاق خواب  
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چکیده:



زمینه:در برخی گزارشات امده است که کمبود  25 هیدروکسی ویتامین د  زمینه را برای ابتلا به  بیماریهای تنفسی مستعد میسازد. با توجه به شیوع زیاد برونشیولیت حاد  در کودکان بنظر میرسد ارزیابی وضعیت 25 هیدروکسی ویتامین د سرم  در این بیماری حائزاهمیت باشد.

هدف :این مطالعه به منظور تعیین  رابطه بین 25 هیدروکسی ویتامین د  سرم با برونشیولیت حاد  در قزوین(ایران ) در سال 91-1390 انجام گردید.

مواد و روش ها:در این مطالعه موردی-شاهدی 57 کودک مبتلا به برونشیولیت حاد  (گروه مورد)با 57 کودک  سالم (گروه شاهد) از نظر سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین د  مورد مقایسه قرار گرفتند.  سن کودکان بین 1 ماه تا 24 ماه بود. سطح 25 هیدروکسی ویتامین د  سرم به روش الیزا اندازه گیری شد.نتایج در دو گروه مقایسه شد.



نتایج: از 57 کودک مبتلا به برونشیولیت حاد  (گروه مورد) 38(6/66%) مذکر و 19(4/33%) مونث بودند. این میزان در کودکان سالم (گروه شاهد)  به ترتیب 36 (1/63%) و 21(9/26%) بود(P=0.845).   میانگین و انحراف معیار  سن در گروه مورد 7/4±1/8  و در گروه شاهد 7/4 ±8/8 ماه بود(P=0.406).  میانگین و انحراف معیار 25 هیدروکسی ویتامین د سرم  در گروه مورد  5/9±26   و در  گروه شاهد 3/8±3/23 ng/mL بود. اختلاف معنی داری بین دو گروه از نظر سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین د مشاهده نشد(P=0.112) . 



نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که   اختلاف معنی داری بین کودکان مبتلا به برونشیولیت حا دو  سالم  از نظر25 هیدروکسی ویتامین د سرم وجود ندارد . لذا  بنظر میرسد  کمبود25 هیدروکسی ویتامین د  نقشی درپاتوژنز برونشیولیت حاد ایفاء ننماید.

کلمات کلیدی: 25 هیدروکسی ویتامین د  , برونشیولیت حا د  













بیان مسئله:







برونشیولیت حاد یکی از  شایع ترین بیماریهای  دستگاه تنفسی تحتانی(ALRI) در شیر خواران بوده و از  علل مهم  موربیدیتی و مورتالیتی   به شمار می اید .این بیماری در سن زیر 2 سال شایع بوده  و بیشترین شیوع بیماری در سن 8-2 ماه دیده میشود. برونشیولیت یک بیماری ویروسی بوده و در بیش از 50% موارد عامل ایجاد کننده آن  ویروس سن سی سیالRespiratory syncytial virus (RSV)) میباشد(2-1).بر اساس آمارهای موجود سالانه حدود 80000-50000شیرخوار کمتر از 1 سال به علت عفونت باRSV   در امریکا بستری میشوند. میزان مرگ و میر در این کودکان بین 500-200 نفر در سال گزارش شده است (2). برونشیولیت حاد درجنس مذکر ,شیر خواران تغذیه شده از غیر شیر مادر و شیرخوارانی که در محل های شلوغ زندگی میکنند بیشتردیده میشود. اگر چه   بیماری در اغلب موارد پیش اگهی خوبی دارد ولی  در 2-1% موارد این بیماران نیاز به بستری و مراقبت های ویزه دارند.  از ریسک فاکتورهایی که باعث شدت بیماری شده  و منجر به بستری کودکان میشوند میتوان به سن   کمتر از 3 ماه , بیماریهای زمینه ای   قلبی ریوی , ایمنو ساپریشن  , برونکوپولمونری دیسپلازی و سابقه پره ماچوریتی  اشاره نمود (3-1). یکی از عواملی که مطرح شده است  میتواند ریسک فاکتورمهم در ابتلا و بستری بیماران مبتلا به عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی باشد کمبود ویتامین D  است. ویتامین D یک  secosteroid hormone  است  که عمدتا در پوست بدنبال تماس با اشعه اولتراویوله ساخته میشود(4).  Roth گزارش نموده که ارتباط معنی داری بین کمبود ویتامینD  و ابتلا به عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی وجود دارد (5). ولی این یافته در مطالعه دیگری مورد تایید قرار نگرفته است(6). با توجه به تناقض موجود ,این مطالعه به منظور تعیین رابطه بین میزان سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D  و برونشیولیت حاد در کودکان بستری در بیمارستان قدس  در سال 1390انجام میگردد.





































پیشینه تحقیق:





کمبود ویتامین D یک مشکل پاندمیک است و بسیاری از قاره ها را در برگرفته و شامل تمامی سنین وجنسیتها و گروههای نژادی قومی می شود.در حال حاضر توجه جهانی متمرکز بر اهمیت ویتامین D در جهت بهینه سازی سلامت و پیشگیری از بیماری می باشد واین مقوله تا حد زیادی نتیجه این کشف علمی است که گیرنده های ویتامین D تقریباً در تمام بافتها و سلولهای بدن موجودند وکافی بودن آن برای عملکرد بهینه این بافتها و سلولها اساسی است .مجموعه قابل توجهی از تحقیقات طی دو دهه اخیر انجام شده اند و اطلاعات جدیدی را در مورد نقش ویتامین D در پیشگیری از دامنه وسیعی از بیماریها ارائه می دهند .هدف این مقاله ارائه مروری کلی بر این اطلاعات جدید است.

شاخص وضعیت ویتامین D ، 25(OH)D سرم است ولی توافقی در مورد تعریف 25(OH)D بهینه برای وضعیت پایین بودن ویتامین D وجود ندارد . 

عوامل مرتبط با کمبود ویتامین D شامل مواجهه کم با نور آفتاب، مصرف پایین ویتامین D در رژیم غذایی، چاقی و درجه بالای رنگدانه های پوست هستند. دلایل افزایش چشمگیر در کمبود ویتامین D روشن نیست اما افت سطوح (OH)D25 با کاهش مصرف شیر غنی شده ، افزایش استفاده از ضد آفتاب  و روند رو به بالای شاخص توده بدنی ارتباط داده شده است.

دستیابی به سطوح بهنیه (OH)D25 سرمی تنها توسط رژیم غذایی بسیار دشوار است چون غذاهای معدودی  منابع طبیعی ویتامین D می باشند .ماهی های روغنی مثل ماهی آزاد، ماهی خالخالی و شاه ماهی و قارچهای خشک شده در آفتاب منبعی غنی برای ویتامین D هستند. ماهی اقیانوس که از پلانکتونهای غنی از ویتامین D تغذیه می کند سطح بسیار بالایی از ویتامین D را در مقایسه با انواع پرورشی دارد.  در ایالات متحده  شیر , آب میوه، غلات و سویا با مقادیر متنوعی غنی سازی می شوند.

منبع اصلی ویتامین D مواجهه با نور آفتاب است . مواجهه 5 تا 30 دقیقه دستها و پاها با آفتاب بین 10 صبح و 3 بعد از ظهر اغلب برای برآورده کردن نیازهای بدنی کافی است. اما متغیرهایی مثل زمان روز، فصل، عرض جغرافیایی، لباس ، استفاده از ضد آفتاب، پیگمانتانسیون پوست وسن بر میزان ویتامین D تبدیل یافته در پوست تاثیر می گذارند. انسانها بخشی از ویتامین D بدست آمده از آفتاب تابستان را ذخیره می کنند. افراد با پیگمانتاسیون بیشتر پوست مقادیر کمتری از ویتامین D3 را در مقایسه با پوست روشن تر بدست می آورند و این تا حد زیادی علت شیوع بالاترکمبود ویتامین D در افرادبا  پوست تیره است. استفاده از ضد آفتاب با فاکتور حفاظتی پایین در حد 8، تبدیل ویتامین D3 در پوست را به اندازه 95% کاهش می دهد. 

خوشبختانه مکمل های رژیمی ویتامین D که ایمن و ارزان هستند به صورت وسیع در اختیار قرار می گیرد.

یک نقش جذاب ویتامین D درگیری در عملکرد سیستم ایمنی است. شواهد حاکی از آنند که کمبود ویتامین D با عفونتهای باکتریهایی و ویروسی و همچنین بیماریهای خود ایمنی در پیوند است.  شواهد بسیارقوی  وجود دارند که ویتامین D برای پیشگیری از بیماریهای عفونی ضروری است. اما آزمونهای تصادفی جدی باید انجام شوند تا اثربخشی ویتامین D را در این ارتباط تایید کنند وهمچنین سطوح بهینه (OH)D25 را برای پیشگیری از بیماریهای مختلف در گروههای مختلف جمعیتی مشخص نمایند.

ارتباط ميان وضعيت ويتامينD وعفونت بخش تحتاني دستگاه تنفسی در كودكان كانادايي مطالعه شد. غلظتهاي 25هيدروكسي ويتامين در بيماران 1تا25 ماهه كه با عفونت دستگاه تنفسی تحتانی بدون عارضه (برونشيوليت ويروسي اوليه) در بيمارستان بستري شده بودند و همچنين در افراد سالم با سن مشابه و بدون سابقه بستري اندازه گيري شدند. غلظتهاي سرمي25(OH)D در ميان موردها و شاهدها مشابه بود (0/77 در برابر 2/77 nmol/L؛ P=0/96) و هيچگونه تفاوت مورد – شاهد وجود نداشت.همچنین وضعيت ويتامين با ريسك بستري شدن در ارتباط نبود. متابوليت فعال ويتامين Dعلاوه بر اينكه در متابوليسم استخوان نقش دارد، يك تنظيم كننده ايمني قوي نیز مي باشد. ( ولوگا و كانتورن 2001) راشيتيسم در كودكان دچار پنوموني شايعتر است ( موهه و همكاران 1997) . اما در مورد پيوند ميان وضعيت ويتامين و آسيب پذيري در برابر عفونت حاد بخش تحتاني دستگاه تنفسي(ARLI) كمتر مي دانيم . اخيراً مشخص شد كه کمبود ساب كلينيکال ويتامينD يك ريسك فاكتور مستقل و معنادار براي عفونت شدید دستگاه تنفسي تحتانی در كودكان زير 5 سال در هند مي باشد ( ويس و همكاران 2004) .هدف آزمودن اين فرضيه بود كه وضعيت ويتامين با ريسك ARLIدر كودكان 1 ماهه تا دو ساله در پيوند است.

شركت كنندگان از بيمارستان كودكان استولري در ادمونتون آلبرتا از ژانويه تا 3 مارس در 2005 و 2006 جذب شدند. نمونه ها ی بيمار در سن 1 تا 25 ماه بودند و با برونشيوليت يا پنوموني – پذيرش شده بودند . برونشيوليت به عنوان مجموعه ای از علائم حاد  با شروع يكباره در بخش تحتاني دستگاه تنفسی زكام ، سرفه يا تب) (b) يافته هاي سمعي غير طبیعی (خس خس )  (c)افزايش کار تنفسي ( مثلاً تاكي پنه و تورفتن بين دنده اي تعریف شد. پنوموني نیز شامل : تب و کدورت گرافی قفسه سينه بود. شاهدها كودكان در سن 1 تا 25 ماه بودند كه تحت جراحي الكتيو قرار گرفته و هيچگونه سابقه بستري شدن به خاطر ALRIرا نداشتند . والد / سرپرست  هر كودك شركت كننده در مطالعه رضايتنامه آگاهانه و كتبي ارائه داد و پرسشنامه اي را تكميل كرد . وضعيت ويتامين Dبه اين صورت تعريف شد: كمبود شديد ويتامينD <25nol/L؛ <40nmol/Lسطح محافظه کارانه و سطوح ايده ال <80nmol/lبود(هوليس 2005).بیماران مورد مطالعه شامل 60برونشيوليت و 4 پنوموني و 65 شركت كننده شاهد بودند. پنجاه و دو مورد (%81، عفونت با ويروس سين سيشيال تنفسي را داشتند، 4 مورد (%6) ساير ويروسها را داشتند ودر 8 مورد (%13) ويروسي تشخيص داده نشد .سه تا از چهار بيماري كه پنوموني داشتند به ويروس سين سي شيال مبتلا بودند. غلظت ميانگين 25(OH)Dدر هر دو گروه شاهد و مورد مطالعه مشابه بود . وضعيت ويتامينD با نياز به بستري در ارتباط نبود . 

تنها مطالعه قبلاً انتشار یافته كه به ارتباط ميان وضعيت ويتامين د و عفونت بخش تحتاني دستگاه تنفسی    پرداخته است دريافت كودكان هندي مبتلا به عفونت شدید بخش تحتاني دستگاه تنفسی به صورت معنادار کمبود25(OH)D سرمي  (50nmol/L) را نسبت به شاهدهاي سالم داشتند ( ويس و همكاران2004) . با فرض اينكه هر دو مطالعه  منتهي به استنتاج هاي صحيح شده اند، يافته ها ي متفاوت مي تواند ناشي از اپيدميولوژي متفاوت باشند. 

پنوموني باكتريايي در كشورهاي در حال توسعه شايع است در حالي كه عفونت بخش تحتاني دستگاه تنفسی ویروسی( كه معمولاً به صورت برونشيوليت تظاهر مي يابد ) در كشورهاي توسعه يافته غلبه دارد. متابوليت فعال ويتامينD  مي تواند فعاليت ضدميكروبي اعمال كند و آسيب پذيري در برابر عفونت باكتريايي را كاهش  دهد اما يكي از تأثيرات غالب ايمني ، تمایل به سمت پاسخ سلول Tكمكي (TH)-2است (راوش –فن و همكاران، 2002) كه ممكن است در پاسخ به برونشيوليت و  ويروس سين سيشيال تنفسي كه  با پاسخ(Th)-1 تناسب دارد مفيد نباشد.(بونت و همكاران 2001)

همچنين تأثیر کمبود ویتامین روي پاسخ ميزبان ممكن است تنها به صورت باليني در شرايط كمبود متوسط تا شديد مشهود باشد.(مثل25(OH)D<40nmol/L ). قابل توجه است كه كودكان هندي عليرغم زندگي در عرض جغرافيايي پايين تر وضعيت ويتامينD ضعيف تري از كودكان كانادايي دارند(غلظت  ميانگين25(OH)D در شركت كنندگان شاهدذ: هندي 34/8nmol/Lدر برابر كانادايي -77/2nmol/L) . سنتز ويتامين طي پاييز و زمستان درعرض هاي جغرافيايي شمال كانادا رخ نمي دهد ( وب و همكاران 1988) و قبلاً مشخص شده است كه کمبود ویتامین كودكان كانادايي در سن 2تا 16 سال رايج است (راس و همكاران 2005) اما تمام شیرخواران در مطالعه حاضر ويتامين مصرف مي كردند (شيرخشك غني شده با ويتامينD ).محدوديتهاي مطالعه شامل عوامل تداخل كننده اندازه گيري نشده و استفاده از دو روش سنجش مختلف 25(OH)Dبود. 

مطالعات بيشتر در ارتباط با تأثير ويتامين  د روي پاسخ ايمني درعفونت تنفسی تحتانی بايد متمركز بر جوامعي باشد كه ميزان بروز بالاي عفونت و ريسك بالاي کمبود ویتامین را دارند و شامل آسياي جنوبي ( وايس و همكاران2004) و جوامع شمال كانادا (بافرجي و همكاران 2001)می باشد.

 پلنيت و همكاران (2) مديريت برونشيوليت را در 7 دپارتمان اورژانس كودكان  در كانادا بررسي كردند. نيمي از اين بيماران مرخص شدند و به خانه بازگشتند و اين نشان مي دهد بستري شدن تنها انديكاسيون براي تست نبود . 59 تا100 درصد بيماران حداقل يكي از  انواع درمانها را دريافت كردند. در  مطالعه دیگری در  36  مركز پزشكي كودكان ، برندت و همكاران (3) نشان دادند كه مديريت برونشيوليتRSV قوياً تحت تأثير مكان بستري كودك قرار داشت حتي بعد از اينكه تنظيماتي از نظر علائم بيمار و ريسك فاكتور ها انجام شد. مهم اينكه اگر چه تفاوتها ی مراقبتی تأثير گذار برروی روند بيماري به نظر نمي رسند اما مدت بستري که به صورت معناداری طولاني تر و هزينه هاي بالاتر بيمارستانی را توضيح مي دهند. 

طي چند دهه گذشته تعداد بستري شدنها براي برونشيوليت با نرخ هشدار دهنده اي افزايش يافته است. نرخ بستري سالانه  برونشيوليت  كودكان زير 1 سال %240 افزايش يافته و از 9/12 در هزار در 1980 به 312 در 1000 در 1996 افزايش داشته درحالي كه  براي ساير بيماريهاي بخش تحتاني دستگاه تنفس ثابت  مانده است. دلايل اين افزايش روشن نيستند. جالب است كه بعضي شواهد مبني بر اين وجود دارد كه افزايش ميزان بروز كمبود ويتامين دركودكان مي تواند در بيماري شديدتر نقش داشته باشد. اين مي تواند با نقش ويتامين درعملكرد مناسب سيستم ايمني ارتباط داشته باشد. ناهماهنگي كنوني در ميان پزشكان و مؤسسات در مديريت برونشيوليت و عدم وجود يك شیوه  باليني پذيرفته شده به صورت عمومي براي ارزيابي شدت بيماري در روند افزايش بستري نقش دارد. در نتيجه بعضي مؤسسات دستورالعملهاي باليني را براي استاندارد سازي رويكرد رسيدگي به برونشيوليت اجرا كرده اند. در 2006 آكادمي پزشكي كودكان آمريكا (AAP)يك دستورالعمل باليني را براي تشخيص ومديريت برونشيوليت منتشر کرد كه شامل دامنه وسيعي از موضوعات مراقبت بيمار بود.

برونشيوليت عموماً براساس يافته هاي معاينه فيزيكي و شرح حال تشخيص داده مي شود . بيماران جوانتر از 2 سال هستند و سرفه، زكام و خس خس دارند. كه معمولاً با علائم بخش فوقاني دستگاه تنفسي در چند روز قبل مثل آبريزش بيني و گرفتگي بيني همراه بوده است. عليرغم اين تظاهرات باليني راحت ، بسياري از پزشكان از راديوگرافي سينه در تشخيص برونشيوليت كمك مي گيرند .  راديوگرفي ميتواند در متمايز سازي برونشيوليت از ساير بيماريها مثل آسپيراسيون جسم خارجي، نارسایی احتقاني قلب يا توده مدياستينال مفيد باشد . اما دريك مطالعه اخير شامل 265 شیرخوار غير توكسيك با برونشيوليت تيپيك نتايج راديوگرافي قفسه سينه تنها در 2 بيمار (%75) با تشخيص باليني ناهمخوان بود.  از سوي ديگر راديوگرافی هاي قفسه سينه تعداد بيماراني را كه آنتي بيوتيك برايشان تجويز شده بود را افزايش داد. اگرچه پزشكان معالج قبل از بدست آوردن نتيجه تست مي خواستند تنها براي 6/2 درصد بيماران آنتي بيوتيك تجويز كنند، بعد از اينكه تصاوير را ديدند اين ميزان به %15 افزايش يافت .احتمال دارد كه درمان آنتي بيوتيكي براي اغلب اين بيماران غيرضروري باشد. با توجه به اين شواهد استفاده روتين از راديوگرافي قفسه سينه توجيه ندارد و بايد براي موارد غيرتيپيك به كار گرفته شود كه در آنها ساير تشخيصها در حال بررسي هستند.

تست ويروسي يك وسيله ديگر است كه به طور متداول در بيماران تشخيص داده شده با برونشيوليت استفاده مي شود . در ميان 30 بيمارستان كودكان، تست RSVبراي 60درصد شیرخواران با  برونشيوليت استفاده شد. اما يك مرور جامع نشان داده است كه نتايج اين تست به ندرت مديريت بيماری را تغيير مي دهد ، همچنين مطرح شده است كه تست ويروسي مي تواند در ارزيابي شیرخواران دچار برونشيوليت و تب كه در آنها عفونتهاي باكتريايي جدي در دست بررسي هستند مفيد باشد. يك مطالعه چندمركزي بزرگ شامل 1248 شیرخوار تب دار (2ماه سن) دريافت كه عفونتهاي باكتريايي جدي شيوع به صورت معنادار كمتري در بيماران RSVمثبت (%70) در مقايسه با بيماران منفي RSV(%5/12) داشتند. 

همانند تست تشخيصي، تفاوت زیادی از نظر اقدامات درماني اتخاذ شده براي برونشيوليت وجود دارد. آگونيستهايB2 یا SABA به صورت وسيع در ميان عوامل دارويي اوليه براي برونشيوليت در نظر گرفته مي شوند. و به صورت وسيع مورد مطالعه قرار گرفته اند اگر چه  مطالعات جداگانه تفاوت معنا داری در پاسخ بهSABA  داشته اند . تأثيرات جانبي مثل تاكي كاردي و بي قراري اساساً در بيماراني كهSABA دريافت مي كنند شايعتر هستند.به علاوه مطالعات تقريباً  هيچگونه تأثير را روي نرخ بستري شدن يا ساير پيامدهاي بلند مدت تر نشان نداده اند. اگر چه همچنان يك گزينه درماني هستند ، ضرورت دارد كه تنها در بيماراني ادامه يابند كه برايشان بهبود باليني بعد از درمان گزارش شده است. 

اسپري اپي نفرين  فعاليت  آگونيستي دارد و به عنوان يك درمان مفيد در برونشيوليت پيشنهاد شده است. در يك مرور جامع بر روی اسپري اپي نفرين و پلاسبو به طور كلي اپي نفرين از نظر تأثير كوتاه مدت  در مقايسه با پلاسبو مطلوبتر است اما به نظر نميرسد نياز به بستري شدن را در ميان بيماران سرپايي كاهش دهد. دركل اسپري اپي نفرين بايد براي بيماراني كه ديستريس متوسط تا شديد دارند، و نيازمند بستري هستند و SABAغيرمؤثر بوده است استفاده شود .

كورتيكوستروئيدهاي سيستميك  درمان عموماً تجويز شده براي برونشيوليت هستندكه احتمالاً با تأثير شناخته شده آنها در درمان آسم در ارتباط است. اگر چه به دليل كمبود شواهد منافع  بسياري از پزشكان اورژانس  از استفاده روتين آنها دست مي كشند .در حالي كه كورتيكوستروئيد ها براي يك چهارم بيماران بستري  شده با برونشيوليت درمطالعات  گذشته استعمال شده اند ، يك مطالعه اخير متمركز برمديريت برونشيوليت در بخش اورژانش دريافت كه كمتر از %4بيماران با كورتيكوستروئيدهاي سيستميك درمان شدند. شبكه تحقيقات كاربردي مراقبتهاي اورژانس  در ايالات متحده يك آزمون كنترل شده تصادفي چندمركزي دگزامتازون را براي درمان برونشيوليت در ميان 600 بيمار قبلاً سالم كه بين 2 و12 ماه داشتند انجام داد.اين مطالعه برجسته هيچگونه تفاوتی در نرخ بستری بيمارستان ، شدت باليني ، طول مدت  بستري نيافت. به علاوه مطالعه  افراد با سابقه شخصي يا خانوادگي آتوپي يا آسم را مورد تجزيه و تحليل قرار دادکه درمان با دگزامتازون هيچگونه مزيتي براي هيچكدام از اين كودكان نداشت.

يك مطالعه بزرگ چندمركزي ديگر اخيراً توسط گروه تحقيقات اورژانس پزشكي كانادا به فرم چكيده ارائه شد. اين مطالعه نيز دريافته است كه تفاوتي در نرخ بستري شدن براي آنهايي كه با پلاسبو درمان شده اند وجود ندارد. جالب است كه آنها كاهشي از 26تا18 درصد را در نرخ بستري شدن براي بيماران درمان شده با تركيبي از دگزامتازون و اسپري اپي نفرين يافتند و اين عليرغم اين واقعيت است كه هيچ مزيتي براي هر يك از اين عوامل به صورت جداگانه وجود نداشت . اما وقتي نتيجه در ميان جمعيت بزرگي از كودكان مبتلا به برونشيوليت بررسي شد مزيت نسبي كاهش در نرخ بستري شدن به اندازه %31 بود.عوامل آنتي كولينزژيك مثل اپراتروپيوم برومايد در چندين آزمون باليني كوچك مورد مطالعه قرار گرفت. يك متاآناليز اخير نشان داد كه اين داروها وقتي به تنهايي يا به عنوان كمك همراه باSABA  استفاده شدند هيچگونه مزیتی نداشتند. به طور مشابه در حالي كه به نظر مي رسيد مشاهدات اوليه  بیانگر این هستند که كورتيكوستروئيد هاي استنشاقی در فاز حاد برونشيوليت مي توانند مانع از خس خس در آينده شوند، گروهCOCHRANE نشان داد كه مانع ازخس خس بعد از برونشيوليت نمي شدند و همچنين نرخ بستري مجدد بعد از ترخيص را كاهش نمي دادند. در يك متاآناليز كنترل شده تصادفي فيزيوتراپي قفسه سينه در برونشيوليت حاد هيچگونه تأثير روي مدت بستري ، نياز به اكسيژن مكمل يا شدت اندازه گيري شده براساس امتياز باليني نداشت.

درمان آنتي ميكروبيال نقش بسيار محدودي در مديريت برونشيوليت دارد. ريباويرين يك عامل ضد ويروسي ويژه RSVاست اما براي استفاده روتين در بيماراني كه از جهات ديگر سالم هستند توصيه نمي شود چون هزينه بالا و تأثيربخشي محدود دارد. اما در بيماران با نقص ايمني در موارد شديد همچنان ممكن است لازم باشد.

آزمون چندمركزي اخير روي 96 بيمار بستري شده براي برونشيوليت اسپري سالين هايپرتونيك %3 را با نرمال سالين به شيوه دوسوكور مقايسه كرد. گروه درمان شده با سالين هايپرتونيك كاهش %26 در طول بستري شدن در مقايسه با گروه درمان شده با نرمال سالين به ترتيب) 6/2 در برابر5/3 روز P=0/05 ) داشت و درمان بدون هرگونه رويدادجانبي مرتبط با استفاده از آن تحمل شد . به نظر مي رسد ساير مطالعات نيز نقش كمكي ومفيد سالين هايپرتونيك را در درمان برونشيوليت تأييدمي كنند. 

آنتي بيوتيك هاي ماكروليد نيز در حال پژوهش براي درمان برونشيوليت هستند.علاوه بر تأثيرات آنتي باكتريال ، تأثيرات معنادار تنظيم ايمني و ضد التهابي نيز براي آنها نشان داده شده است. در نتيجه يك گروه در تركيه يك آزمون تصادفي ، دوسوكور و كنترل شده با دارونما را روي برونشيوليتRSV انجام داد .يك دوره 3 هفته اي كلاريترومايسين منتهي به كاهش معناداري در طول مدت اقامت در بیمارستان شد. به علاوه نرخ بستري مجدد طي 6ماه بعد از مرخصي درگروه دريافت كننده كلاريترومايسين پايين تر بود. اگر چه مطالعات كافي براي تأييد استفاده از آنتي بيوتيكها در مورد برونشيوليت بدون عارضه وجود دارند، اين مطالعه نشان مي دهد كه نياز است پژوهشهاي بيشتري انجام شود.

تقريباً 2تا6 درصد بيماران دچار برونشيوليت نيازمند مراقبت در يك واحد مراقبتهاي خاص  هستند و بيش از نيمي از اين بيماران نهايتاً نيازمند ونتيلاتور هستند.درمانهاي كمتر تهاجمي نيز ميتوانند مانع نياز به انتوباسيون اندوتراكئال شوند. مخلوطي از هليم و اكسيژن يا هليوكس جريان را از مسيرهاي هوايي كه مقاومتشان افزايش يافته است بهبود مي بخشد.

CPAP در بيماران دچار بيماري شديد به خوبي تحمل شد و حذف دي اكسيد كربن را بهبود بخشيد . 

بسياري از مطالعات تلاش كرده اند عوامل مربوط به شرح حال و معاينه فيزيكي  پيش بيني كننده پيشرفت بيماري را شناسايي كنند. مانسباخ و همكاران[39] با جمع آوري داده ها از 30ED ايالات متحده يك مطالعه  چند مركزي بزرگ آينده نگر انجام دادند تا تعيين كننده ترخيص كدام بيماران ازED بي خطروايمن است .عواملی كه رابطه معناداري با ترخيص  ایمن نداشتند شامل سن بالاتر (≥2ماه )و عدم انتوباسيون قبلي بود. در يك مطالعه ديگر روي 213 بيمار كه براي برونشيوليت مورد پيگري قرارگرفتند، شاو و همكاران [40] دريافتند سن پايين (3ماه) يك ريسك فاكتور براي بيماري شديد است. به علاوه زايمان زودرس (سن بارداری34 هفته) با افزايش احتمال ابتلا به بيماري شديد مرتبط است .ساير يافته كه  با بيماري شديد پيوند داده شده اند شامل بيماري قلبي مادرزادي ، بيماري مزمن ريه و نقص ايمني پايه هستند.

آپنه يكي از نگران كننده ترين عوارض برونشيوليت در شیرخواران است اگر چه به نظر مي رسد در يك جمعيت پرريسك ويژه نادر يا محدود باشد .

پاليوزوماب يك آنتي بادي مونوكلونال نوتركيب است كه بر عليه RSVعمل مي كند. اگر چه نرخ پذيرش و بستری را درگروههاي پرريسك كاهش مي دهد ( مثل نوزادان زودرس بويژه آنهايي كه بيماري ريوي مزمن دارند) ميزان بروز ونتيلاسيون مكانيكي را كاهش نداد. در نتيجه تأثير بخشي ومقرون به صرفگي آن به چالش كشيده شده است. 

RSV-IGIV(رسپيگام ) يك فراورده آنتي بادي مشتق از سرم هاي انساني  است. وقتي به صورت  وريدي ماهانه ارائه شد . نرخ بستري در بيمارستان را كاهش داد و نتايج مشابه با پاليويزوماب  نشان داد اما معايبي در ارائه وريدي داشت از جمله پر هزينه بود

هيچگونه واكسني برعليه RSV موجود نيست 

از تظر شدت بالینی تقسیم بندی زیر ارایه شده است:

1-شدت خفيف: تغذيه نرمال، ديسترس تنفسی كم يا نبود آن ، عدم نياز به اكسيژن ( يعني اشباع اكسيژن  %95)

درمان: در صورتي كه والدين توانمند و آگاه هستند وسيله حمل ونقل دارند در خانه درمان شود . طي 2 تا3 روز آينده دوباره مورد ويزيت پزشك عمومي قرار گيرد. 

2-متوسط: ديسترس تنفسي متوسط با كمي توکشیدگی قفسه سينه و باز شدن پره هاي بيني، هايپوكسمي خفيف كه با اكسيژن تصحيح مي شود. ممكن است هنگام تغذيه دچار تنگي تنفس به نظر برسد .

درمان: پذيرش در بيمارستان . دادن اكسيژن براي حفظ اشباع  و توجه به مایعات وريدي . گرافی قفسه سينه . آسپیره نازوفارنگئال براي كشت و ايمونوفلورسانس ويروسي

در صورت بهبود باليني: تغذيه را دوباره برقرار كنيد . وقتي اشباع اكسيژن در هوا 90تا92 درصد است ترخيص كنيد طي 7 روز آينده ويزيت پزشك عمومي را ترتيب دهيد . 

3-شديد : قادر به غذا خوردن نيست . ديستريس تنفسي شديد با تورفتگي مشخص قفسه سينه باز شدن پره هاي بيني و خرخر كردن ، هايپوكسمي ممكن است با اكسيژن اضافه برطرف نشود. ممكن است اپيزودهاي فراوان يا طولاني آپنه را داشته باشد . ممكن است خسته به نظر برسد. 

درمان: پذيرش در بيمارستان . دادن اكسيژن براي حفظ اشباع  %95 

مشاده دقيق براي پيش بيني نياز احتمالي انتوباسيون و ونتيلاسيون ،عدم تغذيه از راه دهان ، دادن مایعات وريدي .

نظارت قلب تنفس،گرافی  قفسه سينه ، آسپيره نازوفازنگئال براي ايمنوفلورسانس و كشت ويروسي ، توجه به نظارت گازهاي خون سرخرگي ، مشاوره با مراقبت هاي ويژه يا خدمات اورژانس اطفال 

در صورت بهبود باليني : تغذيه را دوباره برقرار كنيد وقتي اشباع اكسيژن در هوا 90 تا 92 درصد است ترخيص كنيد،طي 7 روز آينده ويزيت پزشك عمومي را ترتيب دهيد. 

تب 38/5c يا بالاتر در حدود %50 شیرخواران دچار برونشيوليت  ديده مي شود.

آپنه مي تواند بويژه در نوزادان خيلي كوچك ، زودرس يا با وزن كم هنگام تولد وجود داشته باشد. اغلب با ديستريس شديد تنفسي جايگزين مي شود. 

 عوامل افزايش دهنده احتمال پذيرش در بيمارستان:

· ناهنجاري مشخص ساختار قلب، بويژه شانت چب به راست( مثل نقص جداره بطني)

· بيماري ريوي قبلي (مثل سيستيك فيبروزيس)

· سن كمتر از 6 هفته 

· تولد زودرس  (32هفته) و يا بيماري ريوي مزمن در اوايل نوزادي

· ديسترس تنفسي شدید يا آپنه

· هايپوكسي  (SPO2<93%)

· مراجعه مجدد به  اورژانس طي 24 ساعت

· تشخيص نامطمئن

در مطالعه دیگری مكمل ويتامين Dبراي پنوموني شديد در يك آزمون كنترل شده تصادفي ارزیابی شد.

هدف :تعيين نقش مكمل ويتامين خوراكي براي برطرف شدن پنوموني شديد در كودكان زير 5 سال

طراحي : ازمون تصادفي، دو سوكور و كنترل شده توسط پلاسبو 

شرايط :بيماران بستري شده در يك بيمارستان مراقبتهاي پيشرفته

شركت كنندگان : دويست كودك ] ميانگين سني (انحراف معيار) : (7/11) 9/13 ماه. پسران 120 نفر[ بين 2 ماه تا 5 سال با پنوموني شديد . پنوموني با تب، سرفه ، تاكي پنه (طبق معیارهای WHO ( وسمع غير عادي تشخيص داده شد. كودكان دچار پنوموني و تورفتگي قفسه سينه با حداقل يكي از علائم خطر ( ناتواني تغذيه ، بي حالي ، سيانوز) داراي پنوموني شديد تشخيص داده شدند. دو گروه از نظر مشخصات پايه شامل سن، مشخصات آنتروپومتري ، مشخصات اجتماعي –مردم شناسي و پارامترهاي باليني و آزمايشگاهي قابل مقايسه بودند.

مداخله : ويتامينD خوراكي ( >  1000IU 1 سال و2000IU براي 1> سال ) (N=1000) و  دارو نما  (n=1000)يكبار در روز براي 5 روز از زمان ثبت نام در مطالعه هر دو گروه طبق دستورالعملهاي آكادمي پزشكي كودكان هند تجویز شد. آنتي بيوتيك و  اكسيژن، مایعات وريدي  و نظارت  را دريافت كردند.

متغير: اوليه : زمان تا برطرف شدن پنوموني - ثانويه : مدت بستري و زمان تا برطرف شدن تا كي پنه ، تورفتن هاي قفسه سينه و ناتواني تغذيه.

نتايج : مدت ميانه برطرف شدن پنوموني شديد در دو گروه مشابه بود . مدت بستري و زمان تا برطرف شدن تا كي پنه، تو رفتن قفسه سينه و ناتواني تغذيه نيز بين دو گروه مشابه بودند. 

نتيجه گيري : مكمل كوتاه مدت ويتامني خوراكي 1000تا2000 IU روزانه هيچگونه تأثير مفيدي روي برطرف شدن پنوموني شديد در كودكان زير 5 سال ندارد. لازم است مطالعات بيشتري با دوز بالاتر ويتامين يا مدت طولاني تر ارائه مكمل انجام  تا اين يافته ها را تأييد كنند.

پنوموني يكي از علل اصلي مرگ و مير در دوران كودكي در سرتاسر جهان است و تقريباً 1/5مرگ هاي زير 5 سال را در هند به خود اختصاص مي دهد. مطرح شده است كه علاوه بر آنتي بيوتيكها ،ويتامينD نيز نقش مفيدي در كودكان داراي پنوموني شديد ايفا مي كنند. تحقيقات اخير نشان ميدهند كه ويتامينD ممكن است نقش بالقوه در حفاظت در برابر عفونتهاي حاد دستگاه تنفسي داشته باشد و تولید آنتي بيوتيك  با فعاليت طبيعي در بدن را افزايش دهد. همچنين مشخص شده  كه ويتامينD براساس توانايي اش براي القاي تمايز مونوسيت و مهار تكثير لنفوسيت خواص تنظيم كننده ايمني دارد. ويتامينD خواص ضد ميكروبي دارد چون تحريك كننده ماكروفاژهاي وابسته به فاگوسيتوز و وابسته به آنتي بادي است. 1و25 هيدروكسي ويتامينD3  برروی سلولهاي Tو Bعمل مي كند و مي تواند فعاليت لنفوسيتها را كه سيتوكاين و آنتي بادي توليد مي كنند تنظيم كند. كمبود شديدويتامينD منتهي به تغيير شكل ديواره قفسه سينه ها و هايپوتوني شده ، سبب كاهش حجم ريه ، سازگاري ضعيف ديواره قفسه سينه، آتلكتازي و فيبروز مي شود. يك مطالعه اتيوپيايي ميزان بروز 13 برابر كمبود شديد ويتامينD را در كودكان دچار پنوموني تشخيص داده است و اين امر از نظر باليني براساس وجود راشيتيسم مشهود مي باشد. 

عليرغم شواهد يك همبستگي مثبت ميان كمبود ويتامين Dو ميزان بروز پنوموني ، داده هاي مربوط به تأثير مستقيم مكمل ويتامين در حملات حاد پنوموني تنها محدود به يك مطالعه است. ما اين آزمون را براي تست فرضيه مان مبني بر اين انجام داديم كه ارائه مكمل ويتامين Dمدت برطرف شدن پنوموني شديد را در كودكان زير 5 سال كاهش مي دهد. 

يك آزمون دوسوكور كنترل شده توسط دارونما در كودكان بين 2 ماه و 5 سال كه با تشخيص پنوموني شديد در يك بيمارستان مراقبتهاي پيشرفته پذيرفته شده بودند انجام شد. از كميته اخلاقيات مؤسسه كسب اجازه شد و رضايتنامه كتبي از مراقبت كنندگان افراد شركت كننده بدست آمد.كلاً 98 بيمار در هر گروه براي تشخيص يك تفاوت معنادار در برطرف شدن پنوموني شديد لازم بود. افراد مجاز به شركت شامل تمام كودكان بين 2 ماه و 5 سال با تشخيص باليني پنوموني شديد بودند كه به دپارتمان اورژانس كودكان ارجاع شده بودند كودكان دچار تب ، سرفه، تاكي پنه و صداهاي ناهنجار تنفسي داراي پنوموني تشخيص داده شدند. آنهايي كه پنوموني و تورفتگي قفسه سينه يا حداقل يكي ديگر از علائم خطر را داشتند  ( ناتواني تغذيه ، بي حالي و سيانوز) داراي پنوموني شديد تشخيص داده شدند.كودكان داراي كاهش وزن شديد ( وزن در برابر قد 3SD>، بيماريهاي مزمن ، سابقه قبلي مصرف ويتامينD علائم هفته گذشته و آسم شناخته شده كنار گذاشته شدند. تصادفي سازي طبق جدول اعداد تصادفي ايجاد شده توسط كامپيوتر انجام شد. مخفي بودن تخصيص دهي ها توسط تكنيك پاكت مهر و موم شده انجام شد. هم ارائه دهنده مراقبت و هم فرد مورد مطالعه نسبت به محتواي داروي داده شده بي اطلاع بودند. هر نمونه ويتامين Dحاوي 1000IU دارو بود و نمونه پلاسبو حاوي لاكتوز بود.. كليد رمز تنها بعد از انجام مداخله ، جمع آوري داده ، پيگیري تكميلي و تهيه جداول بازشد.يك شرح حال گيري شامل مشخصات اجتماعي – مردم شناسي ، سابقه تغذيه ، واكسيناسيون ، سابقه قبلي پنوموني ، استفاده ازسيگار گرفته شد و معاينه باليني شامل آنتروپومتري طبق ابزارها و تكنيكهاي استاندارد) براي هر يك از شركت كنندگان انجام شد. نرخ تنفس براي 60 ثانيه كامل شمارش شد كه بعد از خارج سازي تمام لباسها از بالا تنه انجام شد و تورفتگي قفسه سينه  به صورت همزمان بررسي شد . ميانگين دو قرائت ثبت شد .اگر قرائت ها به اندازه بيش از 5 تنفس در دقيقه تفاوت داشتند يك قرائت سوم انجام مي شد و دو قرائت از همه نزديكتر ميانگين گيري مي شدند. . طي اندازه گيريها كودك بايد بيدار بود و نبايد گريه مي كرد. دماي آگزيلاري با يك ترمومتر جيوه استاندارد اندازه گيري شد. تب به صورت دماي38c< اندازه گيري شد. اشباع اكسيژن پايه در هواي اتاق با استفاده از يك پالس اكسيمتراندازه گيري شد. هايپوكسي به عنوان اشباع اكسيژن 95%> درهواي اتاق تعريف شد. وزن و قد با استفاده از تكنيكهاي استاندارد اندازه گيري شدند. نمونه خون وريدي براي قند خون ، الكتروليتها ، پروتئين ها ی واكنشگر تست لاتكس ، كلسيم فسفر و آلكالين فسفاتاز بدست امد.داده ها شامل نرخ تنفس ، تورفتن ها ي قفسه سينه، اشباع اكسيژن ، تب ، تغذيه و وضعيت ذهني هر 8 ساعت ثبت شدند. تشديد هر علامت به عنوان " وخامت " شرايط در نظر گرفته شد وعدم تغيير درعلائم عدم بهبود در نظر گرفته شد. وقتي تورفتگي قفسه سينه و هايپوكسي (اشباع كمتر از %95 در هواي اتاق ) كه آنتي بيوتيك خوراكي در آن آغاز مي شد كمتر بود طبقه بندي از پنوموني شديد به پنوموني تغيير مي يافت . تغذيه از راه دهان نيز در اين زمان شروع مي شد. اگر هر گونه علائم وجود داشت كودك دوباره در طبقه بندي شديد قرار مي گرفت تا وقتي كه علائم برطرف شوند. تمام كودكان حداقل 5 روز آنتي بيوتيك وريدي /خوراكي  دريافت كردند.به افراد مورد مطالعه با راشيتيستم باليني يك مگادوز از ويتامينD  (600000IU)در زمان ترخيص داده شد .برطرف شدن پنوموني شديد زماني در نظر گرفته شد كه تو رفتگي بخش پايين قفسه سينه و علائم خطر ( ناتواني در تغذيه ، بي حالي، سيانوز يا هايپوكسي ) ديگر وجود نداشتند.متغيرهاي پيامد ثانويه شامل اطلاعات بستري شدن و زمان برطرف شدن تاكي پنه وتورفتن هاي قفسه سينه و ناتواني تغذيه بودند. مدت بستري شدن به عنوان زمان (برحسب ساعت) بين ثبت نام درمطالعه و ترخيص از بيمارستان تعريف شد. بيمار زماني براي ترخيص مناسب دانسته مي شد كه تب نداشت ( دماي آگزيلاري 37/5>)، تاكي پنه فروكش كرده بود ، هيچگونه تورفتگي قفسه سينه وجود نداشت و تغذيه خوراكي براي حداقل 24 ساعت از سرگرفته شده بود.مشخصات پايه بين دو گروه با استفاده از تست كاي اسکوار وتست فيشر و تست t مقايسه شدند.P 0/05  معنادار در نظر گرفته شد. داده ها بااستفاده از نرم افزارSPSS تجزيه و تحليل شدند.

به طور كلي 283 كودك باپنوموني شديد طي دوره مطالعه تشخيص داده شدند و از آن ميان 200 نفر تصادفي سازي شدند سن ميانه افراد مورد مطالعه 10 (18-5) ماه بود . تعداد كودكان زير دو سال در دو گروه ، قابل مقايسه بود . (ويتامينD  .84؛ پلاسبو : 85) دو گروه همچنين از نظر ساير مشخصات پايه مثل پروفايل اجتماعي – مردم شناسي آنتروپومتري و پارامترهاي باليني و آزمايشگاهي قابل مقايسه بود تنها 5 كودك شواهد باليني راشيتيسم را داشتند كه 2 مورد در گروه ويتامين  و 3 مورد درگروه پلاسبو بود. تب ، سرفه ، آبريزش ، تحريك پذيري و كاهش پذيرش دهاني در تمام بيماراني كه براي مطالعه پذيرفته شده و ثبت نام كرده بودند مشاهده شد. مدت ميانه بيماری در زمان مراجعه 4 تا 7 روز بود. خس خس تقريباً در افراد مورد مطالعه وجود داشت يعني 32 كودك در گروه ويتامين و 35 كودك در گروه پلاسبو ؛ سيانوز در هيچيك از كودكان در هنگام مراجعه وجود نداشت . اشباع اكسيژن ميانگين  بود . پروتئين واكنشگر  در 161 مورد از 167 مورد مثبت بود (%7/81) . از اين موارد 82 مورد در گروه ويتامين  و 79 مورد در گروه پلاسبو بودند. مدت ميانه براي برطرف شدن پنوموني شديد و بستري شدن در دو گروه مشابه بود  دو گروه همچنين از نظر زمان برطرف شدن تاكي پنه ، تورفتن هاي قفسه سينه ، هايپوكسي ، تب ، ناتواني تغذيه و بي حالي / تحريك پذيري قابل مقايسه بودند. 

كلاً 140 كودك  آنتي بيوتيك  اوليه دريافت كردند در حالي كه در 60 كودك آنتي بيوتيك ثانويه  شروع شد. از ميان آنهايي كه آنتي بيوتيك ثانويه دريافت كردند 32 كودك در گروه ويتامين و 28 كودك در گروه پلاسبو بودند . پوشش استافيلوكوكي در 25 كودك بكار گرفته شد كه از آن ميان 18 مورد در گروه ويتامين  و 7 مورد در گروه پلاسبو بودند. كلاًهر كودك 5 روز دارو را دريافت كردو هيچگونه تأثيرات جانبي عمده اي مشاهده نشد. نتايج نشان مي دهند كه مكمل كوتاه مدت  ويتامينD مدت برطرف شدن پنوموني شديد، مدت بستري شدن و مدت زمان تا برطرف شدن علائم پنوموني شدید را در كودكان زير 5 سال كاهش نمي دهد . مكمل ويتامين Dدر تمام گروههاي سني بدون نشان دادن هر گونه تأثيرات جانبي عمده به خوبي تحمل شد. اين نتايج مهم هستند اما نيازمند تبادل نظر و تعمق بيشتر هستند. مطالعه محدوديتهاي خاصي داشته است و بنابراين نمي تواندبه تمام عفونتهاي بخش تحتاني دستگاه تنفسي در تمام سنين و محيط ها تعميم دهي شود. 

 ممكن است دوز پايين تر براي نشان دادن تأثيرات درماني ويتامين Dدر عفونت لازم باشد. ابتدا تصور مي شد كه افرادي كه درمناطق با مواجهه ضعيف آفتاب زندگي مي كنند تحت تأثير آن قرار مي گيرند اما اكنون شواهدي مبني بر اين وجود دارد كه كمبود ويتامينD حتي در كشورهاي گرمسيري فراوان است. مادران و شيرخوارانشان نيز شديداً دچاركمبود ويتامين يافت شده اند . بنابراين شايد كودكان بررسي شده در مطالعه از قبل كمبود ويتامين داشته اند و دوزهاي ما بيش از آن كم بوده اند كه بتوانند تأثير گذار باشند. با اندازه گيري سطح ويتامين Dمي توان از اين امر جلوگيري كرد. اما به دليل محدوديتهاي مالي اين سطوح نتوانستند بررسي شوند از اينرو نتوانستيم تأثير درماني را به صورت جداگانه براي افراد داراي ويتامين Dكافي و داراي كمبود ويتامينD طبقه بندي كنيم . نتوانستيم هيچگونه آزموني را بيابيم كه نقش درماني مكمل روزانه ويتامينD را در پنوموني شديد ارزيابي كرده باشد. تا كنون  تنها يك آزمون نقش ويتامينD را در پنوموني شديد بررسي كرده است که در آن 453  كودك مطالعه شده اند كه از آن ميان 224 كودك  دوز واحد شامل1000 واحد ويتامينD خوراكي را دريافت كرده اند و 229 كودك پلاسبو دريافت كرده اند . تفاوت معناداري در مدت ريكاوري از پنوموني شديد مشاهده نشد اما عود در گروه مكمل ويتامينD طي 90 روز بعد از ارائه مكمل كمتر بود.

ما نتيجه گيري مي كنيم كه ارائه مكمل كوتاه مدت  ويتامينD به صورت خوراكي براي مدت 5 روز در پنوموني شديد براي كودكان زير 5 سال تأثير مفيدي روي برطرف شدن پنوموني شديد ندارد . اما لازم است مطالعات بيشتري با دوزهاي بالاتر ويتامينD و مدت طولاني تر ارائه مكمل و پيگيري تكميلي انجام شود تا نقش درماني و همچنين پروفيلاكتيك ويتامين را براي پنوموني  كودك نشان دهد برآورد ويتامينD بايد انجام شود و پاسخ كودكان با ويتامينD كافي و كمبود ويتامينD  تفكيك شود. 

در مطالعه دیگری شركت كنندگاني كه تشخيص برونشيت يا پنوموني داشتند 50) يا (n=55 و همچنين افراد شاهد بدون علائم تنفسي در (n=92)بيمارستان دانشگاه سلطنتي ، ساسكاتون، ساسكاتچون، كانادا از نوامبر جذب شدند. سطوح 25(OH)dدر سرم بيماراندازه گيري شد.سطح ميانگين ويتامين D افراد باعفونت تنفسی تحتانی پذيرش شده در واحد مراقبتهاي خاص 49±24nmol/L به صورت معناداري كمتر از افراد شاهد (83±30nmol/l) و کودکان پستری در بخش عمومي كودكان (87±39nmol/l) بود.تفاوتي در سطوح ويتامينD بين كل گروه عفونت تنفسی تحتانی و گروه شاهد ديده نشد؛ اما  كودكان پذيرش شده در واحد مراقبتهاي ويژه كودكان كه كمبود ويتامين Dداشتند به صورت معناداري بيشتر بودند اين يافته ها نشان مي دهند كه خواص تنظيم كننده ايمني ويتامین مي تواند روی شدت بيماري تأثير بگذارد .

ميزان بروز عفونت تنفسی تحتانی طي زمستان بالاتر است و اين نشان مي دهد كه عوامل فصلي بر رخداد اين شرايط تأثير گذارند. اگر چه فصلي بودن به ازدحام جمعيت نسبت داده شده است، اخيراً مطرح شده است كه افت سطوح ويتامین سرم در زمستان در نتيجه كاهش مواجهه با اشعه  ماورابنفش مي تواند فرد را مستعد ابتلا كند.

اين تئوري با مشاهده نرخ بالاتر عفونت تنفسی تحتانی در کودکان  دچار راشيتيسم ناشي از كمبود ويتامينD  تأييد شده است . تا آنجا كه مي دانيم تنها يك مطالعه وجود دارد كه نشان داده ا ست هيچگونه رابطه اي بين وضعيت ويتامينD و بستري شدن براي برونشيت در كودكان وجود ندارد . اين نتايج با گزارشهاي انتشار يافته از سایر مكانهاي جغرافيايي ناهماهنگ هستند.

شركت كنندگان در بيمارستان دانشگاه سلطنتي سالساكتون ، ساسكاچوان ، كانادا از نوامبر جذب شدند . شركت كنندگان در مطالعه شامل تمام بيماران كمتر از 5 سال در بيمارستان دانشگاه سلطنتي بودند كه تشخيص برونشيوليت يا پنوموني داشتند. براي اين مطالعه تعاريف پنوموني و برونشيوليت براساس معيارهاي توصيه شده توسط  كارشناسان كانادايي بود. به طور خلاصه پنوموني به عنوان درجه حرارت بيشتر 38C و کدورت در راديوگرافی قفسه سينه كه به صورت مستقل توسط دو پزشك تفسير شده بود و تا كي پنه بود.در كودكان زير دو سال، برونشيوليت به عنوان عدم وجود کدورت گرافی قفسه سينه و خس خس توصيف گشت .در صورتي كه شرايط قبلي داشتند كه علائم تنفسی را بهتر مي توانست توضيح داد كنار گذاشته شدند.

جمعيت شاهد شامل كودكان كمتر از 5 سال بدون علائم تنفسي بودند كه در واحدهاي سرپايي ، اوژانسي يا بيماران بستري بيمارستان دانشگاه سلطنتي پذيرفته شده بودند. تنها كودكاني كه تست خون به عنوان بخشي از مراقبت روتين آنها درنظرگرفته شده بود براي مشاركت مجاز دانسته شدند. پروتكل مطالعه توسط هيأت اخلاقيات تحقيق زيست –پزشكي دانشگاه ساسكوچوان تأييد شد و مطابق با قانون حفاظت اطلاعات بهداشتي ساسكاچوان انجام شد. والدين مي توانستند از تكميل بخش پرسشنامه درمطالعه خودداري كرده اما با مشاركت در ساير بخشهاي مطالعه موافقت كنند. كودكان شيرخوار به درخواست هيأت اخلاقيات تحقيق از مطالعه كنار گذاشته شدند.

پرستار تحقيق يا پزشك جذب كننده افراد مورد مطالعه تاريخ ثبت نام ، سن و تشخيص مربوطه را از روي پرونده هاي بهداشتي به فرم اطلاعات شركت كننده منتقل كرد. در زمان ثبت نام از مراقبت كنندگان كودكان خواسته شد يك پرسشنامه را تكميل كنند كه مشخصات جمعيت شناسي و وجود ريسك فاكتور تأييد شدهALRI  مثل مواجهه با دود سيگار ، قوميت ، بيماري قلبي مادرزادي ، سندرم هاي ژنتيكي ، جايگاه اجتماعي – اقتصادي پايين ، سابقه استفاده از شير مادر وضعيت واكسيناسيون ، حضور در مهد كودك و زايمان زود هنگام را گزارش كرد. از آنجا كه قوميت سرخپوست يك ريسك فاكتور تأييد شده براي ALRIاست، قوميت همانطور كه قبلا توسط ماري و همكاران توصيف شده است گروه بندي شد 100%سرخپوست ، %50سرخپوست ،%100 قفقازي و ساير موارد). نسبت افراد خانوار به تعداد اتاق خوابها به عنوان يك شاخص جايگاه اقتصادي – اجتماعي محاسبه و استفاده شد . يك بيماري قلبي عمده به عنوان بيماري تعريف شد كه نيازمند دارو يا جراح است. زايمان زودهنگام به عنوان آبستني زير 36 هفته تعريف شد. دادن شير مادر به ميزان كافي به عنوان استفاده از شيرمادر براي حداقل 6 ماه تعريف شد. وضعيت واكسيناسيون ناقص به عنوان عدم رعايت جدول زماني واكسيناسيون يا عدم واكسيناسيون در كودكان بالاي 2 ماه تعريف شد.نمونه  خون از يك وريد محيطي جمع آوري شدند وسرم با سانتريفوژ جداسازي شده و سپس در 20C- نگهداري شد. زمانبندي جمع آوري نمونه خون درجريان بيماري از بيماري به بيمار ديگر تفاوت داشت. اما با توجه به اينكه ويتامينD نيمه عمر بين 4تا 8 هفته دارد، ناهماهنگي در زمانبندي تأثيري روي سطح ميانگين ويتامين نمي گذارد. نمونه ها در پايان دوره ثبت نام (مي 2008) با استفاده از EIA شركت سيستم تشخيص ايمني ، مسئووليت محدود، مونترال ، كبك ، كانادا) مطابق با دستورالعملهاي توليدكننده سنجش شد. اطلاعات موجود ازDEQAS (چارچوب سنجش كيفيت بيروني ويتامينD ) نشان مي دهد كه  يكي از دو روش متداولتر بكار رفته براي اندازه گيري سطوح 25 هيدروكسي ويتامينD [25(OD)D]است. مطالعات تضمين كيفيت انجام شده در آزمايشگاه تأييد كرد كه رابطه ميان غلظتهاي سرمي 25(OH)Dبدست آمده ازEIA همبستگي مثبت معناداري با25(OH)D اندازه گيري شده توسط (HPLC) دارد.EIAهم ويتامين (75%)D2 و هم ويتامين (100%)D3را اندازه گيري مي كند و ضرايب درون آزموني و بين آزموني به ترتيب10%> , 8%> دارد . سه نمونه كنترل كيفيت روي هر پليت سنجش گنجانده شدند .تمام داده ها و نمونه هاي بيولوژيك طي يك دوره 6 ماه جمع آوري شدند و براي اهداف اين مطالعه به كار گرفته شدند. سطح معناي آماري  05/0 و فاصله اطمينان  %95 تعيين شد. 

در پايان دوره مطالعه 6 ماهه 197 كودك براي مشاركت جذب شدند. گروه مطالعه شامل 105 كودك دارايALRI و 92 كودك شاهد بود. از ميان كودكان مبتلا بهALRI دو كودك  ثبت نام نشدند ؛ در يك مورد موافقت حاصل نشد در مورد ديگر نتوانستيم با سرپرست قانوني كودك تماس بگيريم از ميان 197 كودك ثبت نام شده، حجم كافي از سرم براي 22 شركت كننده موجود نبود ، پرسشنامه براي 8 مورد وجود نداشت .پنجاه و پنج نفر %28 افراد مورد مطالعه از گروه ALRIبرونشيوليت داشتند و 50 نفر %25 پنوموني داشتند . شانزده مورد از انها (%50 ) بيماري شديدي داشتند به گونه اي كه ونتیلاسيون و بستري در بخش مراقبتهاي ويژه لازم بود . از ميان شاهدها ، 50 نفر از بخش عمومي اطفال ثبت نام شدند، 30 نفر از اوژانس و 12 نفر از دپارتمان سرپايي . اكثريت عمده تشخيص ها يا شكايات شركت كنندگان در گروه شاهد شامل اينها بود. گاستروانتريت(n=16,8%) ، پيلونفريت n=15)،(7/5% رويداد مرگبار n=15)،(2/5% زردي, n=5) (7/5%تب با علت نامعلوم (2/5%,n=5)نوزادي كه از مادر مبتلا به هپاتيت c دنيا آمده بود (n=4، 2%)و تروماn=3) ، 1/5%).39 بيمار باقيمانده تشخيص يا شكاياتي داشتند كه به صورت جداگانه شامل كمتر از دو مورد مي شدند. گروه ALRI و شاهد از نظر جنس58%  در برابر 59% واز نظر سن در هنگام ثبت نام13/8±15/2  و13/4±13/8 ماه بودند که از نظر آماری معنی دار نبود. افراد مورد مطالعه با احتمال بيشتري سرخپوست تبار (نسبت احتمال 4/8=(OR)،P=0/001 )و داراي نسبت افراد به اتاق خواب بالا  OR=2/1، P=0/002 و داراي فردسيگاري در خانواده (P=0/002, OR=2/1)ساكن شمال ساسكاچوان  (OR=3/6 ،P=0/001 ) و داراي وضعيت واكسيناسيون كاملOR=1/9 ، P=0/04) بودند . تفاوتي براي ساير ريسك فاكتورها شامل بيماري قلبي مادرزادي ، حضور در مهدكودك ، زايمان زودرس و سابقه استفاده كمتر از 6 ماه شير مادر يافت نشد .

سطوح ميانگين25(OH)D بين دو گروه  تفاوت معناداري نداشت ( 83±30در برابر 81±39نانومول بر ليتر ، P=0/71) . به علاوه تفاوت معنادار از نظر آماري در سطوح25(OH)D بين برونشيوليت و شاهد 87±44nmol/L در برابر83±30nmol/L يا P=0/62) يا شاهد وپنوموني 83±30nmol/L) در برابر76±34nmol/L,    (P=0/19یافت نشد. هيچگونه تفاوتي براي  ALRI در برابر شاهدها مشاهده نشد. اما  در گروه پنوموني %30 افراد داراي سطح25(OH)D  50nmol/L> بودند و اين ميزان در شاهدها %16 بود (P=0/07)از انجا كه تحليل تك متغيري يك نتيجه نزديك معنادار را نشان داد ، رگرسيون لوجستيك چندمتغيري انجام شد. نسبت احتمالي براي كمبود ويتامين  (50nmol/l>)       Dدرميان افراد مورد مطالعه كه پنوموني داشتند بعد از كنترل از نظر سن ، جنس ، قوميت ، نسبت افراد به تعداد اتاق خواب، سكونت در شمال شهر، مواجهه با دود سيگار ، سابقه تغذيه با شيرمادر و وضعيت واكسيناسيون غيرمعنادار باقي ماند .

سطوح براي افراد مورد مطالعه با بيماري شديد نيازمند پذيرش در واحد مراقبتهاي ويژه به صورت معناداري با شاهدها و آنهايي كه در بخش عمومي اطفال پذيرش شدند تفاوت داشت. سطح25(OH)D و تولد زودرس هر دو از نظر آماري معنادار باقي ماندند . به علاوه سطوح25(OH)D پايين در سرم بعد از كنترل از نظر تولد زودرس همچنان يك ريسك  فاكتور پذيرش در بخش مراقبت هاي ويژه باقي ماند. 

مطنقي است بگوييم كه يك رابطه بالقوه ميان عدم كفايت ويتامين و بيماري تنفسي وجود دارد. براي تعريف بهتر نقش ويتامين در يك مطالعه باليني آينده نگر  سطوح ویتامین سرم را در ميان كودكان بستري شده با برونشيوليت و پنوموني ) با يك گروه از كودكان بدون علائم  بخش بالا يا پايين دستگاه تنفس انجام داديم . تا آنجا كه ما اطلاع داريم. اين مطالعه بزرگترين مطالعه در آمريكاي شمالي است كه به اين مسأله  رسيدگي مي كند و اولين مطالعه اي است كه نقش عدم كفايت ويتامیني در پنوموني دوره كودكي  را بررسي مي كند.

علاوه بر سطوح سرمي ، ويژگيهاي جمعيت شناسي و ريسك فاكتورهاي شناخته شده   بررسي شدند. تحليل تك متغيري رابطه ميان ريسك فاكتورهاي شناخته شده را تأييد كرد. افزايش ريسك در ميان افراد سرخپوست قبلاً گزارش شده است. در ميان شیرخواران ، نوجوانان و بزرگسالان ، قوميت با افزايش ملانين پوست ( آمريكايي افريقايي تبار، سرخپوست ، آسيايي ) منتهي به نرخ بالاتر كمبود ويتامين مي شود . با توجه به نقش شناخته شده ويتامين در تنظيم سيستم ايمني ، مطرح شده است كه كمبود ويتامين مي تواند در اپيدمي از جمله سل، درميان سرخپوستان نقش داشته باشد. 

سطوح ويتامينD در ميان گروه شاهد وگروه مركب برونشيوليت وپنوموني مقايسه شد و هيچگونه تفاوت آماري در ميانگين گروهها وجود نداشت. ولی زير گروه پنوموني ويتامين D پايين تری نشان داد و نسبت بالاتري از شركت كنندگان در آن كمبود ويتامينD را داشتند. اما وقتي از نظر سن ، قوميت و ساير متغيرها در تحليل چند متغير كنترل انجام شد، تفاوت از نظر آماري معنادار نبود. اين يافته ها درتعارض با يافته هاي بدست آمده از مطالعات مربوط به ساير كشورها هستند اما يافته هاي يك مطالعه اخير در آمريكاي شمالي كه روي كودكان مبتلا به ALRI انجام شد را تأييد مي كنند. اگر چه روه و همكاران تفاوتي را در سطوح ويتامين بين گروهها شناسايي نكردند تحليل ژنتيكي نشان داد كه نسبت بالاتري از افراد دچارALRI پلي مورفيسم گيرنده ويتامينD همراه با كاهش بيان گيرنده  را دارند 

مقايسه ساير ريسك فاكتورهاي جمعيت شناسي و ALRIبين واحد مراقبتهاي ويژه كودكان و بيماران ALRIدر بخش عمومي نشان داد كه تولد زودرس تنها عامل معنادار از نظر آماري بود. از انجا كه تولد زودرس مي تواند منتهي به كاهش سطوح ويتامينD در سطوح هنگام تولد و سطوح پايين تر در طي دوران كودكي شود، در گروه مطالعه ما پيوند ميان ويتامينD (50nmol/L > )و سابقه تولد زودرس مورد پژوهش قرار گرفت . به علاوه كمبود ويتامين بعد از گنجاندن تولد زودرس در يك مدل رگرسيون لوجستيك چندمتغير معنادار باقي ماند. اين يافته ها نشان مي دهد كه كمبود ويتامين ALRI  Dخفيف – متوسط در پيوند نيست بلكه با بيماري شديدتر در پيوند است . اين نتايج مي توانند توضيحي براي ناهماهنگي ارائه دهند كه در آن روت و همكاران هيچگونه رابطه اي ميان سطوح ساب كلينيكال ويتامين و برونشيوليت بدون عارضه نيافتند در حالي كه واليس و همكاران اينگونه مشاهده كردند كه ويتامين Dبا ALRI شديد در پيوند بود. به علاوه يك مطالعه اخير در بزرگسالان نيز هيچگونه رابطه اي را ميان وضعيت ويتامين و عفونت بخش فوقاني دستگاه تنفسي نشان نداد . شدت بيماري در اين گروههاي مطالعه تا حدي مي تواند تفاوت دريافته ها را توضيح دهند . تحليل زير گروهي ما روي ALRIدر كودكان پذيرش شده در واحد مراقبتهاي ويژه كودكان نشان داد كه كمبود ويتامين Dمي تواند يك فرم شديدتر ALRIباشد اين تأييد كننده نتايج ارائه شده توسط واليس و همكاران است.

ويتامينD بر فعاليت ضد ميكروبي ، تنظيم هومئوستاز كلسيم و فسفر و با عمل روي لنفوسيتها ، نوتروفيلها ، ماكروفاژها و سلولهاي اپي تليال تنفسي از طريق رسپتورهاي ويتامين تأثير مي گذارد. به علاوه فعاليت رسپتور شبيه(TLR)-4 TOLL كه مسئوول راه اندازی پاسخ ايمني از طريق الگوهاي مولكولي مرتبط با پاتوژن است توسط ويتامين تنظيم مي شود. همچنين ويتامين Dسيستم ايمني ذاتي را از طريق بيان وابسته به رسپتور ويتامين پپتيدهاي آنتي ميكروبيال  وتنظيم سيگنال دهيTLR تحريك مي كنند.

اگر چه اين بزرگترين مطالعه باليني است كه در مورد نقش ويتامين DدرALRI كودكان پژوهش مي كند، اندازه نمونه قدرت نهايي مطالعه را محدود مي كند. مثلاً مطالعه قدرت تشخيص تفاوت0nmol/l بين گروهها براساس يك انحراف معيار15nmol/L را داشت. متأسفانه براي بعضی گروهها انحراف ميعار بين 30,40nmol/Lمشاهده شد. همچنين عليرغم اينكه تفاوت معناداري در سطوح25(OH)D درمقايسه با گروه  عمومي يافت شد، اندازه نمونه گروه واحد مراقبتهاي ويژه كوچك بود. بنابراين يك مطالعه بزرگتر باتعداد بيشتري از بيماران ALRIشديد لازم است تا يافته هاي حاضر و اين احتمال كه سطوح پايين ويتامينD فرد را مستعد بیماری شدیدتر مي كنند تأييد شود. يك محدوديت ديگر اين مطالعه اتكاي آن روي تفاوت درغلظتهاي ويتامينD درميان گروهها به منظور رسيدگي به اين مسأله است كه آيا ويتامينD نقشي ايفا مي كند يا نه.















































































اهداف





الف-اهداف اصلی طرح (General Objectives)

تعیین رابطه  سطح  سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D با  برونشیولیت حاد در کودکان





  ب-اهداف فرعی طرح ((Specific Objectives

1-تعیین میزان سطح  سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D  در بیماران مبتلا به  برونشیولیت حاد( گروه مورد)

2- تعیین میزان سطح  سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D در کودکان سالم ( گروه شاهد)

3- مقایسه موارد فوق





ج-اهداف کاربردی ((Applied Objectives



 1-شناساتئی وضعیت سطح سرمی ویتامین  در برونشیولیت حاد

2-در صورت وجود ارتباط اقدامات مداخله ای و درمانی





د-فرضیه ها (Hypothesis) یا سؤال های پژوهش:



1- سطح  سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D   بطور  معنی داری  در    برونشیولیت حاد کمتر از گروه شاهد میباشد.















مواد و روش ها:







جامعه مورد مطالعه: شیر خواران 24-1 ماه مبتلا به برونشیولیت حاد

روش نمونه گیری:  نمونه گیری پی در پی تا اتمام حجم مورد نظر

نوع مطالعه : موردی - شاهدی

حجم نمونه : تعداد 57 کودک میتلا به برونشیولیت حاد (گروه مورد ) و 57 کودک سالم  (گروه شاهد)



فرمول حجم نمونه : 



Mean 0=29.1    nmol/L, SD=9.4      ( Ref: 6)                                                                                

Mean 1=39.1    nmol/L , SD=17.2





  

d=10







در هر گروه 57 نفر وارد مطالعه  شدند.

 

روش کار:

در این مطالعه موردی- شاهدی تعداد 57 شیرخوار و کودک 24-1 ماه با تشخیص برونشیولیت حاد با 57 کودک سالم (گروه مورد) از نظر سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین د  در بیمارستان کودکان قدس  قزوین (ایران)در سال 1390 مورد مقایسه قرار گرفتند. کودکانی به عنوان   برونشیولیت حاد  تلقی شدند که دچار اولین حمله ویزینگ (first-time episode of wheezing)  بدنبال  عفونت ویرال دستگاه تنفسی فوقانی  شده و قبلا  سالم بوده  و سن کمتر از 24 ماه داشتند (8-6و3).  شرایط ورود به مطالعه  در گروه مورد عبارت بود از (Inclusion criteria): 1- سن 24-1 ماه 2- ابتلا به اولین  حمله ویزینگ3 - مدت بیماری کمتر از 2 هفته 4-  وجود  شواهد  عفونت ویروسی (رینوره ,کوریزا ,سرفه ,تب ) 5- وجود ویزینگ و یا کراکل 6- افزایش کارکرد تنفسی(respiratory effort) شامل تاکی پنه و رترکسیون بین دنده ایو باز شدن پره هابی بینی(تا کی پنه  به  تعداد تنفس 60 در دقیقه  یا بیشتر برای سن کمتر از 1 ماه, 50تنفس در دقیقه  یا بیشتر برای سن 12-2 ماه و و 40 در دقیقه  یا بیشتر برای سن 24-13 ماه اطلاق گردید) 7- فقدان کونسالیدیشن در CXR (8-6 و3).    بیماران از نظر شدت بیماری به 3 گروه خفیف متوسط و شدید تقسیم شدند. معیار خفیف عبارت بود از: وجود هوشیاری کامل , باقی ماندن مصرف تغذیه ای بیش از 50%  معمول, دیسترس  خفیف , ساچوراسیون اکسیژن شریانی مساوی و یا بیش از 94%, high risk patient نبودن بیماروسن بیش از 6 هفته . معیار متوسط عبارت بود از : لتارژیک و خسته بودن , کاهش میزان تغذیه شیرخوار به کمتر از 50% , دیسترس شدید,وجود  کم ابی, ساچوراسیون اکسیژن شریانی Sao2 کمتر از 94% وhigh risk patient   . در نوع شدید  علاوه بر علائم ذکر شده قبلی نیاز به اکسیژن افزایش یافته, کودک خسته بوده , رتانسیون   CO2  وجود داشته و حملات اپنه  هم مشاهده میشود(1). 

کودکان با شرایط زیر از مطالعه حذف شدند(Exclusion criteria):1- ابتلا به بیش از یک بار ویزینگ 2- سابقه وجود اسم  و الرژی در بیمار وخانواده3- وجود سایر بیماریها ی همراه و زمینه ای مانند  اسهال , بیماری  مادرزادی قلبی, سوئ تغذیه ,پنومونی , نارسی  ,کم وزنی و سایر موارد. گروه شاهد  از کودکان سالمی که به علت  واکسیناسیون  به مرکز بهداشت بیمارستان مراجعه مینمودند و یا  به علت بیماری های  الکتیو جراحی مانند هرنی اینگواینال  و هیدروسل در بخش جراحی بستری بودند به روش group matching  انتخاب گردیدند.هر دو گروه  ساکن قزوین بوده و واکسیناسیون انها کامل بود . کودکان تحت مرافبت مرگز بهداشت بودند. . دو گروه از نظر جنس, سن , وزن ,قد , دورسر ,تغذیه کافی  از شیر مادر (حداقل به مدت 6 ماه )  ,  وضع اجتماعی و اقتصادی ( نسبت تعداد افراد در خانواده به اطاق خواب به عنوان معیار وضع اقتصادی و اجتماعی بکار گرفته  میشود(9و7),  متوسط در امد, بعد خانوار , استفاده از  مهد کودک و تماس با افراد سیگاری همسان گردیدند.  بعد از تصویب طرح توسط کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه  در ابتدا موضوع طرع برای والدین تشریح گردید. بعد از موافقت والدین مبنی بر شرکت فرزندشان در طرح  رضایت نامه کتبی گرفته شد. بعد از گرفتن رضایت نامه کتبی از والدین   3سی سی خون  جهت اندازه گیری 25 هیدروکس ویتامین  د سرم از کودکان گرفته شد. بعد از سانتریفوژ کردن  نمونه ها  سرم  جدا شده و در 20-درجه تا انجام ازمایش  نگه داری شد. ازمایش 25 هیدروکسی ویتامین د سرم به  روش الیزا  با کیت EUROIMMUNساخت کمپانی Medizische Labordiagnostika AG    کشورالمان   با شماره EQ 6411-9601 اندازه گیری شد. کودکان  بسته به سطح سرمی 25هیدروکسی ویتامین د به 4 گروه کمتر از 5 (very severe vitamin D deficiency) ,  بین 10-5 (severe vitamin D deficiency) , 20-10(vitamin D deficiency), 30-20 (suboptimal  Vitamin D provision) , 50-30(optimal  Vitamin D level)  و 70- 50  (upper normal) ng/mL تقسیم شدند(10). ازمایشات  در ازمایشگاه  پارس قزوین  انجام گردید .نتایج در قالب جداول آماری نمودار و شاخص های عددی ارائه گردید. برای آنالیز داده هااز نرم افزار SPSS ویرایش 16 و آزمون های  , Chi-square test     Mann–Whitney U test, T-Test    استفاده شد. سطح معنی داری 5 درصد در نظر گرفته شد.









جدول متغیرها:
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برونشیولیت حاد

		

		*

		

		

		*

		

		بر اساس کریتریای 

Canadian expert consensus

برونشیولیت حاد  به عفونت دستگاه تنفسی تحتانی  گفته میشود که داری شرایط ذیل باشد 1- مدت بیماری کمتر از 2 هفته 2-  وجود  شواهد  عفونت ویروسی (رینوره کوریزا سرفه یا تب ) 3-وجود ویزینگ و یا کراکل 4-افزایش کارکرد تنفسی(respiratory effort) شامل تاکی پنه و رترکسیون بین دنده ای( تا کی پنه یعنی تعداد تنفس 60 در دقیقه  یا بیشتر برای سن کمتر از 2 ماه, 50تنفس در دقیقه  یا بیشتر برای سن 12-3 ماه و و 40 در دقیقه  یا بیشتر برای سن 24-13 ماه)4- فقدان کونسالیدیشن در CXR





		









علائم بالینی و رادیوگرافی ریه



		

 

25

هیدروکسی ویتامین د

		*

		

		*

		

		

		

		ویتامین D یک  secosteroid hormone  است  که عمدتا در پوست بدنبال تماس با اشعه اولتراویوله ساخته میشود  . ویتامین د به دو صورت د2 و د3 وجود دارد.هر دو نوع ویتامین در کبد به 25 هیدروکسی ویتامین د تبدیل میگردند. 

25 هیدروکسی ویتامین د سرم برای تعیین وضعیت ویتامین د در بدن اندازه گیری میشود

		nmol/L
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		زمینه ای
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		سن تقویمی

		شناسنامه
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		زمینه ای
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		بر اساس پسر و دختر

		ژنیتالیا



		



بیماریهای زمینه ای با ریسک بالا مانند قلبی ریوی پره ماچوریته و کروموزومی

		







زمینه ای
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بر اساس معاینه  و انجام اکوکاردیوگرافی 

سن موقع تولد کمتر از 37 هفته

		



اکوکاردیوگرافی رادیوگرافی ریه

کشت کروموزومی و کارت زایمان







نتایج:







از 57 کودک برونشیولیت حاد  (گروه مورد) 38(6/66%) مذکر و 19(4/33%) مونث بودند. این میزان در کودکان سالم (گروه شاهد)  به ترتیب 36 (1/63%) و 21(9/26%) بود(P=0.845).    سن در2 گروه حداقل 1ماه حداکثر 24 ماه بود. میانگین و انحراف معیار  سن در گروه مورد 7/4±1/8  و در گروه شاهد 7/4 ±8/8 ماه بود(P=0.406). اختلاف معنی داری بین 2 گروه از نظر جنس, سن ,وزن, قد, دورسر, مدت تغذیه با شیر مادر, بعد خانوار, وضعیت اقتصادی و اجتماعی ( نسبت تعداد افراد در خانواده به اطاق خواب) , میزان درامد, رفتن به مهد کودک و تماس با سیگار  خانواده وجود نداشت(P>0.05) ( جدول 1). میزان سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین د  در گروه مورد حداقل8/9حداکثر47  با میانگین و انحراف معیار معیار   5/9±26   ng/mL   بود. این میزان در گروه شاهد به ترتیب 5/6   و 49   با میانگین و انحراف 3/8±3/23 ng/mL بود. اختلاف معنی داری بین دو گروه از نظر سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین د مشاهده نگردید(P=0.112) (جدول 2). از 57 کودک مبتلا به برونشیولیت حاد 53 بیمار مبتلا به برونشیولیت خفیف و 4 کودک مبتلا به برونشیولیت متوسط بودند. میانگین و انحراف معیار 25 هیدروکسی ویتامین د در گروه خفیف 25.7±9.4و در گروه متوسط29.4±11.8بود(P=0.46). شایعترین علائم و نشانه ها  در بیماران به ترتیب ویزینگ  کوریزا عطسه سرفه تب و...  بود.















































بحث:







این مطالعه نشان داد که   اختلاف معنی داری بین کودکان مبتلا به برونشیولیت حا دو  سالم  از نظر25 هیدروکسی ویتامین د سرم وجود ندارد. مطالعات انجام شده در زمینه رابطه ویتامین د با برونشیولیت حاد محدود میباشد(12-11و7-5).  در مطالعه ای که  بر روی 25  کودک 18-1 ماهه مبتلا به عفونت تنفسی تحتانی و 25 کودک سالم به عنوان کنترل نشان داده است که سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین د در گروه مورد بطور معنی داری کمتر از گروه کنترل میباشد. این نویسندگان پیشنهاد  کرده اند که  بایستی مداخله درمانی با ویتامین د انجام شود تا مشخص گردد ایا تجویز ویتامین د میتواند منجر به کاهش شیوع و  تسریع بهبودی  عفونت تنفسی تحتانی گردد(5). در مطالعه Karatekin  و همکاران که بر روی 25 نوزاد مبتلا به عفونت تنفسی تحتانی و 15 نوزاد سالم انجام گشته است نشان داده که نوزادان  مبتلا به  کمبود ویتامین د سوب کلینیکال (subclinical vitamin D deficiency)  بیشتر به  عفونت تنفسی تحتانی مبتلا میشوند(11). در مطالعه دیگری که بر روی 55 و 50 کودک مبتلا به برونشیولیت و پنومونی و 92 کودک سالم  انجام شده است نشان داد که  تفاوت معنی داری بین کل بیماران  و گروه کنترل از نظر سطح سرمی ویتامین د وجود نداشته ولی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین د دربیمارانی که در PICU  بستری بودند کمتر ازبیماران  بستری در بخش اطفال  و گروه کنترل بوده است. این نویسندگان  بیان میدارند که کمبود ویتامین  باعث تشدید عفونت تنفسی تحتانی  میشود(7). در مطالعه دیگری نقش کمبود ویتامین د در ابتلا به عفونت شدید تنفسی تحتانی در 4 ماه اول زندگی در شیرخواران هندی  مورد تایید قرار گرفته است(12). در مطالعه Roth و همکاران  که بر روی 64 کودک مبتلا به برونشیولیت حاد و 65 کودک سالم 25-1 ماهه انجام گردبده نشان داده شده است که اختلاف معنی داری بین 2 گروه از نظر 25 هیدروکسی ویتامین سرم وجود نداشته است. این نویسندگان بیان میکنند که  کمبود ویتامین د ریسک فاکتوری برای  ابتلا به عفونت تنفسی تحتانی در کودکان به حساب نمی اید(6). نتایج مطالعه ما مطابقت با یافته های مطالعه Roth و همکاران  دارد. علت  تناقض در یافته ها در مطالعات مختلف میتواند به عواملی همچون   اپیدمیولوژی عفونت تنفسی تحتانی در نقاط مختلف  جهان  (ویرال , باکتریال), شدت بیماری(خفیف متوسط و شدید) ,زمان نمونه گیری ویتامین د ,حجم نمونه ,مصرف ویتامین ساپلمنت  , روش اندازه گیری 25 هیدروکسی ویتامین د(الیزا و RIA و..) و  سطح تعریف شده برای کمبود ویتامین د بستگی داشته باشد. با توجه به اینکه  پنومونی های باکتریال  بیشتر در کشورهای در حال توسعه  و عفونت های تنفسی تحتانی ویرال در کشورهای تکامل یافته  دیده میشود (2). لذا به نظر میرسد که نقش پیشگیرانه و درمانی ویتامین د در این کشورها متفاوت باشد.  در مطالعات مختلفی به نقش انتی باکتریال متابولیت فعال ویتامین د و اثر ان بر روی  T helper cell (Th)-2 responses در کاهش ابتلا به  عفونت های باکتریال (9 ) و عدم تاثیر ان در عفونت های ویرال مانند RSV  اشاره شده است(14-13).  اگرچه در مطالعه ما اختلاف معنی داری بین دو گروه از نظر سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین د وجود نداشت ولی میانگین ویتامین د در هر دو گروه کمتر از 30 ng/mL  بود .علت پایین بودن ویتامین د احتمالا مربوط به شیوع بالای  کمبود ویتامین د در جامعه  ایرانی است. مطالعه Neyestani و همکاران بر روی 1111 کودک 12- 9ساله مدارس ابتدائی در شهر تهران در سال 2008 نشان داده است که 86% کودکان  کمبود ویتامین د (vitamin D deficiency) و  3/38%  کمبود شدید ویتامین د داشته اند(severely deficient)(15).  در مطالعات دیگری در اصفهان (مرکز ایران) شیوع کمبود ویتامین د در  کودکان 7-6 ساله و نوجوانان 18-14 ساله به ترتیب 23% و 2/46% گزارش شده است(17-16). با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه میتوان این نتیجه را گرفت که کمبود ویتامین د نقشی در ایجاد برونشیولیت حاد ندارد.  
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فرم پرسشنامه رابطه سطح  سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D با  برونشیولیت حاد در کودکان

در سال 1390



گروه مورد( بیماران مبتلا به برونشیولیت)



نام و نام خانوادگی…………..   شماره پرونده.....................  تاریخ بستری :....................



سن به ماه: ...............جنس: ...........وزن به کیلو گرم : .........قد به سانتیمتر : ...................

دور سر به سانتیمتر : .............میزان درجه حرارت به سانتیگراد : ........

مدت تغذیه با شیر مادربه ماه ……….رفتن به مهد کودک:  بلی....خیر.......

 تماس با افراد سیگاری: بلی...خیر....... تعداد اعضاء خانواده….. تعداد اطاق خواب........متوسط در امد.......

…………. ICU …………….. محل بستری:   بخش



مدت بیماری……………………….

علائم : تب…کوریزا… عطسه… سرفه....کاهش اشتها..بیقراری..  اختلال هوشیاری.... لتارژیک و خسته ....کم ابی... دیسپنه.. سیانوز...اپنه....تاکی پنه.....رترکسیون بین دنده ای....هیپوکسی...هیپرکاپنی.... ویزینگ…….  کراکل …….  

کودک :   هوشیار...... لتارژیک و خسته........

میزان مصرف تغذیه در زمان بیماری:  بیش از 50% معمول مصرفی ........کمتر از 50% معمول مصرفی........ کم ابی:  دارد.......ندارد.........سیانوز:  دارد....ندارد........



بیماریهای زمینه ای :

1- بیماری قلبی......  نوع.....

 2- بیماری  ریوی....... نوع......

3-بیماری  کروموزومی ..........نوع........

4-سابقه پره ماچوریتی(سن موقع تولد کمتر از 36 هفته ).....   



تعداد تنفس در دقیقه..…سمع ریه ها:   ویزینگ…….  کراکل …….  

رترکسیون بین دندهای…………………………

ساچوریشن اکسیژن(......%):   بیش از 94%....کمتر از 94%.........

میزان. ……… CO2

CXR................................

نوع شدت برونشیولیت:  خفیف...متوسط....شدید...........



Serum 25 hydroxy Vitamin D(nmol/L):…………………..







	











فرم پرسشنامه رابطه سطح  سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D با  برونشیولیت حاد در کودکان

در سال 1390



گروه شاهد



نام و نام خانوادگی…………..   شماره پرونده.....................  تاریخ بستری :....................



سن به ماه: ...............جنس: ...........وزن به کیلو گرم : .........قد به سانتیمتر : ...................

دور سر به سانتیمتر : .............میزان درجه حرارت به سانتیگراد : ........

مدت تغذیه با شیر مادربه ماه ……….رفتن به مهد کودک:  بلی....خیر.......

 تماس با افراد سیگاری: بلی...خیر....... تعداد اعضاء خانواده….. تعداد اطاق خواب........متوسط در امد.............تعداد خانوار...........

نوع بیماری..............….. محل بستری:   بخش



بیماریهای زمینه ای :

1- بیماری قلبی......  نوع.....

 2- بیماری  ریوی....... نوع......

3-بیماری  کروموزومی ..........نوع........

4-سابقه پره ماچوریتی(سن موقع تولد کمتر از 36 هفته ).....   







Serum 25 hydroxy Vitamin D(nmol/L):…………………..



































*فرم رضایت نامه*



والدین محترم کودک ......................

 

اینجانب از شماتقاضا می نمایم که اجازه فرمایید کودک شما در اینطرح پژوهشی شرکت نماید. لطفاً این متن را با دقت بخوانید و هر سوالی که دارید با اطمینان بپرسید . شما می توانید با افراد دیگر مشاوره نمایید هر اطلاعاتی که د رمورد طرح پژوهشی لازم داشته باشید  توسط اینجانب در اختیار شما گذاشته می شود شما مجبور به اخذ یک تصمیم فوری نیستید . 





                                                                                                                مسئول طرح پژوهشی 

دکتر مرجان عباسی دستیار کودکان



اینجانب پدر/ مادر کودک ....................... رضایت قلبی خود را مبنی بر شرکت فرزندم ................... در این پژوهش به عنوان سوژه اعلام نموده و موارد ذیل مورد تایید من می باشد:

1- من مطلع هستم که مجری محترم خانم دکتر مرجان عباسی دستیار کودکان می باشند و مجری متن اجازه پژوهش را (با امضای معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین) به من نشان دادند. 

2- من مطلع هستم که هدف این تحقیق تعیین رابطه سطح  سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D با  برونشیولیت حاد در کودکان می باشد و مجری روش انجام و نحوه انتخاب کودک من را به عنوان سوژه در این پژوهش به من توضیح دادند. 

3- مجری آدرس و شماره تماس خود را در بیمارستان قدس در اختیار ما گذاشته است که در صورت ایجاد هر سوال یا مشکلی در رابطه با شرکت فرزندم در طرح پژوهشی با ایشان در میان بگذارم. 

4- مجری به  اینجانب تفهیم نمود که با راهنمای ایشان اطلاعات مورد نیاز در پرسشنامه تکمیل می گردد.   

5- مجری به اینجانب تفهیم نمود برای انجام آزمایش سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین د بایستی 3 سی سی خون (معادل 5/1 سی سی سرم از کودک گرفته شود و نتیجه به اطلاع رسیده شود. 

6- مجری به اینجانب تفهیم نمود که هزینه انجام آزمایش از طریق مجری از محل اعتبار طرح پژوهشی پرداخت می گردد. 







             شش مورد متن رضایت نامه مورد تأیید اینجانب است 

                                                                                   امضای پدر/ مادر کودک



































*برگه اطلاع رسانی*

( گروه مورد)



عنوان پژوهش : رابطه سطح  سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D با  برونشیولیت حاد در کودکان 

هدف پژوهش: تعیین رابطه سطح  سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D با  برونشیولیت حاد در کودکان



والدین عزیز عوامل متعددی شانس ایجاد بیماری تنفسی در کودکان  را افزایش میدهد. شناسائی این عوامل برای پیشگیری از عوارض جدی بیماریهای تنفسی تحتانی در کودکان بسیار حائژ اهمیت میباشد. یکی از این عوامل میتواند کمبود ویتامین د باشد.این مطالعه ما را در زمینه نقش 25 هیدروکسی ویتامین د  در  ایجاد  یکی از بیماریهای شایع تنفسی تحتانی به نام برونشیولیت آگاه میسازد. 

از شما درخواست می گردد که با توجه به ابتلا فرزندتان به بیماری برونشیولیت در صورت تمایل به شرکت فرزند خود در این طرح پژوهشی اطلاعات موجود در پرسشنامه را تکمیل فرمایید. لازم است که برای اندازه گیری 25 هیدروکسی ویتامین د لازم است 3 سی سی  خون (معادل 5/1 سی سی سرم) از کودک شما گرفته شود. بدیهی است که شرکت فرزند شما در این طرح پژوهشی کاملا داوطلبانه خواهد بود 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مجری محترم طرح خانم  دکتر مرجان عباسی  دستیار کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین شاغل در بیمارستان کودکان قدس (تلفن 9-3334807 تماس حاصل فرمایید). 



مهر و امضاء دکتر مرجان عباسی

                                                                                             مجری   طرح پژوهشی





























































*برگه اطلاع رسانی*

( گروه شاهد)



عنوان پژوهش : رابطه سطح  سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D با  برونشیولیت حاد در کودکان 

هدف پژوهش: تعیین رابطه سطح  سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D با  برونشیولیت حاد در کودکان



والدین عزیز عوامل متعددی شانس ایجاد بیماری تنفسی در کودکان  را افزایش میدهد. شناسائی این عوامل برای پیشگیری از عوارض جدی بیماریهای تنفسی تحتانی در کودکان بسیار حائژ اهمیت میباشد. یکی از این عوامل میتواند کمبود ویتامین د باشد.این مطالعه ما را در زمینه نقش 25 هیدروکسی ویتامین د  در  ایجاد  یکی از بیماریهای شایع تنفسی تحتانی به نام برونشیولیت آگاه میسازد. 

از شما درخواست می گردد که در صورت تمایل فرزند خود به عنوان شاهد در  این طرح پژوهشی اطلاعات موجود در پرسشنامه را تکمیل فرمایید. لازم است که برای اندازه گیری 25 هیدروکسی ویتامین د لازم است 3 سی سی  خون (معادل 5/1 سی سی سرم) از کودک شما گرفته شود.این نمونه گیری فقط برای تحقیق رابطه ویتامین د سرم و برونشیولیت میباشد.بدیهی است که شرکت فرزند شما در این طرح پژوهشی کاملا داوطلبانه خواهد بود 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مجری محترم طرح خانم  دکتر مرجان عباسی  دستیار کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین شاغل در بیمارستان کودکان قدس (تلفن 9-3334807 تماس حاصل فرمایید). 



مهر و امضاء دکتر مرجان عباسی

                                                                                             مجری   طرح پژوهشی

























































                                                     





	رضایت نامه



 

تمامی رضایت نامه ها باید دارای امضاء و اثر انگشت مشخص بیمار مورد مطالعه باشد (در صورتی که بیمار به سن قانوی نرسیده باشد و یا دچار اختلالات ذهنی باشد رضایت نامه باید توسط ولی یا سرپرست قانونی وی تکمیل گردد.









		پاسخ سولات ذیل باید توسط بیمار تکمیل گردد



		بلی 

		خیر 



		آیا برگه اطلاعاتی فرد مورد پژوهش را مطالعه و امضاء کرده اید؟

		

		



		آیا فرصت پرسیدن سوال راجع به این مطالعه و پژوهش یا بحث و تبادل نظر درباره آن را داشته اید؟

		

		



		آیا برای تمامی سولات خود جواب قانع کننده دریافت کرده اید؟ 

		

		



		آیا درباره مطالعه، اطلاعات کافی به شما ارائه شده است؟

		

		



		مشارکت در این پژوهش کاملاً اختیاری است و هر زمان که بخواهید بدون ارائه دلیل می توانید کناره گیری نمایید. آیا از این موضوع اطلاع دارید؟

		

		



		نام فردی که در این مورد با او صحبت کرده اید را بنویسید؟ 

		

		







بدینوسیله اینجانب ............................................. رضایت می دهم که به عنوان یک فرد مورد مطالعه در پژوهش رابطه سطح  سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D با  برونشیولیت حاد در کودکان به سرپرستی دکتر مرجان عباسی شرکت نمایم.

ممکن است این تحقیق برای من فایده آنی نداشته باشد ولی احتمالاً برای سایر بیماران و رشد دانش پزشکی موثر خواهد بود. 

کلیه اطلاعاتی که از من گرفته می شود و نیز نام من محرمانه باقی خواهد ماند و نتایج تحقیقات به صورت کلی و در قالب اطلاعات گروه مورد مطالعه منتشر می گردد و نتایج فردی در صورت نیاز بدون ذکر نام و مشخصات فردی عرضه خواهد شد و همچنین برائت پزشک یا پزشکان این طرح را از کلیه اقدامات مذکور در برگه اطلاعاتی در صورت عدم تقصیر در ارائه اقدامات اعلام می دارم. 

این موافقت مانع از اقدامات قانونی اینجانب در مقابل دانشگاه، بیمارستان، پژوهشگر و کارمندان در صورتی که عملی خلاف و غیر انسانی انجام شود نخواهد بود. 

نشانی و تلفنی که می توان با بیمار تماس گرفت: 



امضاء و اثر انگشت فرد مورد پژوهش:                                                         تاریخ: 



امضاء پژوهشگر: 



· به توضیحات توجه شود 



نسخه اول در محلی مطمئن بایگانی شود تا دستیابی به آن برای کنترل پایشگران یا کمیته اخلاق پزشکی آسان شود. 

نسخه دوم آن در اختیار شرکت کننده قرار گیرد. 

نسخه سوم به پرونده بالینی بیمار ضمیمه گردد. 

- اثر انگشت سبابه دست راست و در صورت عدم امکان اخذ آن، زیر اثر انگشت توضیح داده شود. 

- سن قانونی بالای 18 سال می باشد. 

- عقب ماندگان ذهنی افرادی هستند که نیاز به قیم و سرپرست دارند. 



برگ اطلاعات علمی پژوهشی





      سرپرست پژوهش:   دکتر مرجان عباسی                                                  موضوع پژوهش: رابطه سطح  سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D با  برونشیولیت حاد در کودکان



       مدت پژوهش:  18 ماه                                                         هدف پژوهش:تعیین  رابطه سطح  سرمی  25هیدروکسی ویتامین  D با  برونشیولیت حاد در کودکان     











(در صورتی که در هر مورد، رفرانس وجود دارد، آن را ذکر نمایید)





· اقداماتی که برای انجام پژوهش بر روی فرد مورد مطالعه انجام می شود: 







· عوارض جانبی احتمالی 







· فوائد احتمالی پژوهش 







· فعالیت هایی که در طول پژوهش باید از ان اجتناب کرد: 



· در صورت بروز هر گونه مشکل یا عارضه احتمالی می توانید با دکتر عباسی بیمارستان قدس تماس بگیرید. 





- امضاء و اثر انگشت بیمار:                                                              تاریخ:













جداول و نمودارها





جدول 1: مقایسه متغیرها در گروه های مورد و شاهد



		متغیرها

		مورد

		شاهد

		P



		    جنس (مذکر/مونث1

		19/38



		21/36



		845/0



		    سن (ماه)2

		7/4±1/8

		7/4 ±8/8

		406/0



		    وزن(کیلوگرم) 3

		65/2±8/7

		85/2±8

		727/0



		    قد (سانتیمتر) 2

		1/8±6/67

		9/7±5/68

		57/0



		   دور سر  (سانتیمتر) 2

		5/2±6/43

		6/2±6/43

		929/0



		   تغذیه با شیر مادر (ماه) 2

		6/4±9/7

		6/4±8/8

		326/0



		   بعد خانوار3

		2±4

		1±3

		628/0



		  اطاق خواب/ بعد خانوار 3



		25/1±3

		1±3

		104/0



		  درامد  خانواده (تومان) 3

		200±400

		135±450

		068/0



		  استفاده از  مهد کودک(خیر/بلی) 1

		56/1

		56/1

		1



		  تماس با سیگار(خیر/بلی) 1

		45/12

		45/12

		1





1Chi-square test    2Mean±SD (T-Test) 3Median±IQR (Mann–Whitney U test)





جدول2: مقایسه  حداقل ,حداکثر و میانگین 25 هیدروکسی ویتامین د سرم در گروه های مورد و شاهد



		p-value

		انحراف معیار

		میانگین

		حداکثر

		حداقل





		25 هیدروکسی ویتامین د سرم(ng/mL)



		112/0

		5/9

		26

		47

		8/9

		مورد          



		

		3/8

		3/23

		49

		5/6

		شاهد           





T-Test





جدول3:  مقایسه  فراوانی شدت کمبود 25 هیدروکسی ویتامین د سرم در گروه های مورد و شاهد



		25 هیدروکسی ویتامین د

(ng/mL) سرم

		مورد

تعداد(%)

		شاهد

تعداد(%)

		P



		5>

		0(.%)

		0(0%)

		296/0



		10-5

		2(5/3%)

		2(5/3%)

		



		20-10

		17(8/29%)

		20(35%)

		



		30-20

		18(5/31%)

		24(1/42%)

		



		50-30

		20(35%)

		11(3/19%)

		



		جمع

		57(100%)

		57(100%)

		





















جدول4:  مقایسه میانگین 25 هیدروکسی ویتامین د سرم حسب شدت بیماری در گروه مورد



		25 هیدروکسی ویتامین د

سرم(ng/mL)

		خفیف



		متوسط

		P



		میانگین±انحراف معیار

		25.7±9.4

		29.4±11.8

		0.46
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