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Abstract
Background: Patent Ductus Arteriosus (PDA) is considered one of the most prevalent types of congenital heart
disease. The closure of the ductus arteriosus physiologically occurs at the first 48-72 hours after the birth in healthy
term infants. Different causes can result in the pathological opening of ductus arteriosus. This study aims to
investigate the effect of oral acetaminophen on the closure of PDA in preterm neonates.
Methods: The present study is a trial without control. Forty-five preterm neonates with a gestational age of <32
weeks were studied. Acetaminophen was orally administered with a dose of 10mg/kg every 6 hours for three days.
Closure of ductus arteriosus was considered as the success of treatment. Data were analyzed using SPSS 15. Data
were reported as )frequency-percent) and mean ± SD. To evaluate the normal distribution of data, we used a
Kolmogorov-Smirnov test. Statistical significance was defined as P<0.05.
Results: The study population consisted of 20 male and 25 female infants with the mean gestational age of 28.95
± 1.66 weeks. Cesarean-born infants and vaginal-born infants consisted 17.8% and 82.2% of the study population,
respectively. The proportion of PDA closure after administration of oral acetaminophen was 82.3%.
Conclusion: The current study indicates that oral acetaminophen is highly effective in closing PDA. Considering
its trivial side effects, it has the potency to be a convenient option for treating this condition.
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چکیده
زمینه :باز ماندن مجرای شریانی از شایعترین بیماریهای قلبی مادرزادی به شمار میآید .بسته شدن این مجرا در حالت فیزیولوژیک معموالً 27-84
ساعت ابتدایی عمر در نوزادان ترم سالم اتفاق میافتد .دالیل مختلفی باعث باز ماندن پاتولوژیک مجرای شریانی می شود.هدف از این مطالعه ،بررسی اثرات
تجویز استامینوفن خوراکی در بسته شدن  PDAدر نوزادان نارس میباشد.
روشکار :مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بدون شاهد بود که در آن  84نوزاد نارس با سن کمتر از  27هفته مورد مطالعه قرارگرفتند .استامینوفن خوراکی
با دوز  10mg/kg q6hrبه مدت سه روز تجویز گردید .موفقیت درمان ،بسته شدن مجرای شریانی در نظر گرفته شد .دادههای حاصل از مطالعه توسط نرم
افزار  SPSS.15مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .دادهها به صورت (فراوانی  -درصد) و میانگین  ±انحراف معیار گزارش شد .برای بررسی نرمال
بودن توزیع دادهها از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد.مقادیر  P<0.05از نظر آماری معنادار محسوب گردید.
یافتهها :جمعیت مورد مطالعه شامل  72نوزادان مذکر و  74نوزادان مونث بودند که میانگین سن حاملگی نوزادان  74/54 ±1/66هفته بود 4 .مورد (12/4
درصد) از نوزادان مورد مطالعه حاصل زایمان سزارین و  22مورد ( 47/7درصد) درصد حاصل زایمان طبیعی بودند .بسته شدن مجرای شریانی بدنبال تجویز
استامینوفن  47/2درصد بود.
نتیجهگیری :مطالعه حاضر نشان میدهد استامینوفن خوراکی اثربخشی باالیی در بستهشدن  PDAداردو با توجه به عوارض جانبی کم میتواند داروی
مناسبی برای درمان این وضعیت باشد.
کلید واژهها :استامینوفن خوراکی ،مجرای شریانی باز ،نوزاد نارس
نحوه استناد به این مقاله :صمدی م ،نبئی ز ،مصطفی قره باغی م ،محله ای م ،شیخ ساران ا ،میرنیا ک .تجویز استامینوفن خوراکی در بسته شدن مجرای شریانی باز در نوزادان
نارس .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز1822 .؛745-748:)2(82

حق تألیف برای مؤلف محفوظ است.
این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت مجوز کرییتو کامنز ( )http://creativecommons.org/licenses/by/4.0منتشر گردیده که طبق مفاد
آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

بسته شدن مجرای شریانی قسمت حساس تطابق گردش
خون پس از زندگی خارج رحمی میباشد .بازماندن این مجرا
جزء بیماریهای شایع مادرزادی قلب محسوب میشود (.)1
بازماندن مجرای شریانی ) (PDAدر نوزادانی که هنگام تولد وزن
بسیار پائینی دارند ()Very Low Birth Weight, VLBW
عارضهای رایج بوده که در  44درصد موارد وجود دارد
( PDA.)7با مکانیسم ایجاد شانت چپ به راست و افزایش
جریان خون شریان ریوی ،سبب احتقان و ادم ریوی شده و تبادل
اکسیژن را مختل میکند بهگونهای که نوزاد نیاز به حمایت بیشتر
از طریق ونتیالتور را خواهد داشت .تهویه مکانیکی طوالنی مدت
با افزایش ریسک دیسپالزی برونکوپولمونر همراه است ( .)2از
طرفی تداوم  PDAباعث افزایش بروز خونریزی داخل بطنی می
شود ( .)8دزدی دیاستولیک از طریق مجرای شریانی باعث
هیپوپرفیوژن شبکه اسپالنکنیک شده و ریسک انتروکولیت
نکروزان را افزایش میدهد ( .)4در حال حاضر برای بسته شدن
 PDAاز مهارکنندههای آنزیم سیکلواکسیژناز ،ایبوپروفن وریدی
یا خوراکی و ایندومتاسین وریدی استفاده میشود .در ایران
ایبوپروفن خوراکی و تزریقی موجود است که میزان موفقیت آن
در بستن مجرای شریانی  22تا  44درصد است ( .)6از آنجاییکه
درمان با ایبوپروفن و ایندومتاسین با محدودیتهایی همراه
است،نیاز به کشف روشهای درمانی جایگزین برای بستن PDA
در نوزادان نارس بیش از پیش احساس میشد.پس از کشف
اتفاقی  Hammermanو پرستارش از اثر استامینوفن در بسته
شدن  PDAتمایل به استفاده از استامینوفن برای بستن مجرای
شریانی باز در نوزادان نارس بیشتر شد ( .)2نتایج مطالعات اخیر
نشان می دهد که استامینوفن خوراکی و داخل وریدی اثر خوبی
در بسته شدن  PDAدارند ،به ویژه هنگامی که  NSAIDSمنع
مصرف یا ناتوانی در بستن مجرا داشته باشد ( .)4با این حال ،در
این مطالعات ،استامینوفن در گروه ناهمگون نوزادان با دادههای
اکوکاردیوگرافی محدود بر روی  PDAمورد استفاده قرار گرفته
است .مطالعه یورتوتان و همکاران نشان شد که استامینوفن
میتواند احتماال گزینه مناسب برای درمان  PDAدر نوزادان
نارس باشد .اگر استامینوفن در یک مجموعه بزرگ مؤثر باشد ،به
دلیل خطر کم عوارض جانبی و هزینه پایین ممکن است
جایگزین مناسبی در درمان  PDAباشد ( .)5الگرت و همکاران
در یک بررسی نشان دادند اگر چه استامینوفن یک ضد درد مؤثر
و ایمن در نوزادان ترم و نزدیک ترم است اما اثربخشی و ایمنی
آن برای بستن  PDAنامطمئن است زیرا دارو در دوزهای باال
تجویز میشود و تاکنون مطالعات کمی در این زمینه و بر روی
این جمعیت موجود است (.)12

نکات کاربردی

مطالعه حاضر با رضایت آگاهانه والدین نوزادان به انجام
رسیده است.
در این مطالعه با توجه کنتراندیکاسیون استفاده از
مهارکنندههای سیکلواکسیژناز بر آن هستیم تا به دنبال داروی
جایگزین  NSAIDباشیم .در حال حاضر استامینوفن وریدی
در بازار ایران با نام تجاری  APOTELموجود است ولی با
توجه به ماده نگهدارنده آن که بنزیل الکل میباشد و
درنوزادان ریسک تشنج را باال میبرد ( .)11از این رو بر آن
شدیم تا تاثیر استامینوفن خوراکی را که فاقد این ماده می
باشد را سنجیده و استامینوفن خوراکی را به عنوان داروی
جایگزین بررسی کنیم.

روشکار

مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بدون شاهد بود که پس از
تصویب در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز و کسب مجوز از کمیته اخالق (کد )5286 :در
بیمارستان الزهرا تبریز از سال  1254تا  1252بر روی 84
نوزاد  27هفته و کمتر انجام شد .نوزادان  27هفته وکمتر که
دارای  PDAباز عالمت دار بودند ( )17و همچنین نوزادانی
که کنتراندیکاسیون مصرف ایبوپروفن را داشتند که شامل:
نارسایی کلیه ،کراتینین باالی  1/4میلی گرم بر دسیلیتر (،)12
 ،IVH>2خونریزی فعال ،ترومبوسیتوپنی کمتر از ،62222
اختالالت کواگوالسیون ،بیلی روبین در Moderate Risk
 ،Proven Or Suspected Nec .)18( Zoneنوازادان دارای
بیماری مادرزادی قلبی وابسته به  ،PDAموارد سندرمها،
افزایش فشار شریان ریوی با شانت راست به چپ ،نوزادانی
که عدم تحمل گوارشی داشتند ،سپسیس و انسداد گوارشی.
برای بستن  PDAازقطره استامینوفن خوراکی بدون الکل
استفاده شد(مارک رازک) .استامینوفن با دوز 10mg/kg q6hr
به مدت سه روز تجویز شد ( )14و در آخر روز سوم اکوی
قلبی به عمل میآمد .در مواردی که  PDAباز بود درمان سه
روز دیگر ادامه می یافت به شرط آن که افزایشی درمقادیر
 ALTو  ASTمشاهده نگردد ( .)16سپس اکوی مجدد به
عمل می آمد .یک ساعت بعد از تجویز استامینوفن دمای بدن
اندازهگیری می شد .در صورت کاهش دما به زیر℃ 26/4
دمای وارمر یک درجه سانتیگراد افزایش می یافت .دمای بدن
هر  6ساعت اندازهگیری شد ( .)12پیامد اولیه موردنظر بسته
شدن  PDAو پیامد ثانویه ثبت عارضه به دنبال تجویز
استامینوفن بود .دادههای حاصل از مطالعه توسط نرم افزار
 SPSS.15مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .دادهها به
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صورت (فراوانی  -درصد) و میانگین  ±انحراف معیار
گزارش شد .برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون
آماری کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .تعداد نمونه
براساس نمونه گیری در طول مطالعه محسوب گردید.قبل از
تجویز استامینوفن از والدین رضایت آگاهانه کتبی اخذ گردید
و به آنان اطمینان داده شد که کسب اطالعات با هدف
پژوهشی انجام میشود و عدم رضایت برای شرکت در این
مطالعه تأثیری در روند درمان نخواهد داشت .والدین اجازه
داشتند در هر زمان از مطالعه خارج شوند.

یافتهها

در مطالعهی حاضر ،تعداد  84نوزاد مبتال به  PDAبا سن
حاملگی کمتر از  27هفته وارد مطالعه شدند 4 .مورد (12/4
درصد) از نوزادان مورد مطالعه حاصل زایمان سزارین و 22
مورد  47/7درصد حاصل زایمان طبیعی بودند.
جدول :1اطالعات دموگرافیک وعالئم بالینی همراه با بیماری
( 84مورد)
 88/8( 72درصد)
مذکر
جنس
 44/6( 74درصد)
مونث
74/1±54/66
سن حاملگی (هفته)
وزن (گرم)
1781/46±264/58
(میانگین±انحراف معیار )
 47/7( 22درصد)
زایمان طبیعی
نوع زایمان
 12/4( 4درصد)
سزارین
8
آپگار دقیقه اول)
2
آپگار دقیقه پنجم
 84/5( 77درصد)
دارد
مصرف استروئید
 41/1( 72درصد)
ندارد
تاکی کاردی مداوم
2
22/2( 14درصد)
نبض باند
87/7( 71درصد)
افزایش نیاز تنفسی
6/2( 2درصد)
خونریزی ریه
2
کاردیومگالی
2
احتقان ریوی
42/4( 76درصد)
دارد
دریافت سورفاکتانت
ندارد
87/7( 15درصد)

مدت اقامت در بیمارستان  74/42±7/12روز بود 6 .مورد
(12/2درصد) از نوزادان فوت کردند که علت فوت سپسیس
گزارش شد .علی رغم اینکه  8مورد افزایش ایزوله در AST
در نوزادان گزارش شد هیچ یک از بیماران عالئمی دال بر
اثرات هپاتوتوکسیسیته و نفروتوکسیسیته نداشتند .با در نظر
گرفتن بسته شدن مجرا به عنوان موفقیت درمان ،بررسی
موفقیت درمان بدنبال درمان با استامینوفن  47/2درصد بود.
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جدول  :2بیماری زمینه ای مادر
پره اکالمپسی
دکولمان
چند قلوئی
بریچ
برادی کاردی
مادر دیابتیک
نازایی
کوریوآمینیت
 PROMعفونی
پلی هیدروآمینوس
الیگوهیدروآمینوس
IUGR
خونریزی
جفت سر راهی
مرده زایی
فاقد بیماری زمینه ای

( 84مورد)
 14/6( 2درصد)
 4/5( 8درصد)
 4/5( 8درصد)
2
 4/5( 8درصد)
 6/2( 2درصد)
 6/2( 2درصد)
2
 6/2( 2درصد)
2
2
 7/7( 1درصد)
 4/5( 8درصد)
 8/8( 7درصد)
2
/7(12درصد(77

جدول  :3بررسی موفقیت درمان.
بسته شدن مجرای شریانی

بلی
خیر

( 84مورد)
/2( 22درصد)47
 12/2( 4درصد)

جدول  :4بررسی مدت اقامت در بیمارستان و پیامد نوزادان.
( 84مورد)
مدت اقامت
74/7±42/12
(میانگین±انحراف معیار)
 12/2( 6درصد)
فوت
پیامد نوزاد
 46/2( 25درصد)
ترخیص

بحث

در مطالعه حاضر  84نوزاد نارس مبتال به باز بودن مجرای
شریانی با سن حاملگی کمتر از  27هفته مورد بررسی قرار
گرفتند .میزان موفقیت بدنبال درمان با استامینوفن در حدود
 42درصد و این میزان در گروه بروفن بر اساس مقاالت
ایرانی  57درصد میباشد .در مطالعه ما استامینوفن با دوز 12
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر  6ساعت به بیماران تجویز
شدو نتایج حاصل از مطالعه مادر مقایسه با نتایج مطالعات
دیگران نشانگر تاثیر باالی استامینوفن در بسته شدن مجرای
شریانی در نوزادان نارس کمتر از  27هفته می باشد 4 .مورد
از نوزادان مورد بررسی دچار  IVHشده که می تواند ناشی از
نارسی باشد ولی باز ماندن مجرای شریانی خود ریسک
فاکتوری برای خونریزی مغزی می باشد از آنجاییکه این
مطالعه طوری طراحی شده که در شرایط اضطرار استامینوفن
خوراکی تجویز شده بنابراین گروه شاهدی برای کنترل این
عارضه نداشتیم .در  8مورد افزایش ایزوله  ASTرا داشتیم که
خود بخود بهبودی داشت وبا عالم هپاتوتوکسیسیته همراه
نبود که این مشکل نیازمند بررسی بیشتر میباشد زیرا که
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استفاده از آن میتواند مزایای بیشتری نسبت به بروفن داشته
باشد.

امنیت داروی تجویزی نوزادان نارس در اولویت اول درمانی
میباشد.در مطالعه ازدمیر و همکاران نشان داده شد که مجرای
شریانی با استامینوفن خوراکی به طور موفقیت آمیزی در پنج
از هفت بیمار ( 21/8درصد) بسته می شود ( .)14در سال
 7211همرمن و همکاران نشان دادند بستن شدن  PDAپس
از  84ساعت در تمام نوزادان درمان شده با استامینوفن اتفاق
می افتد ( .)2بر اساس مطالعات الخوفاش و همکاران ،بسته
شدن  PDAممکن است به مدت زمان درمان و نحوه مصرف
وابسته باشد ،همچنین قدرت استامینوفن کمتر از ایندومتاسین
تشخیص داده شد ( .)15سینها و همکاران اظهار داشته اند که
درمان با استامینوفن با دوز  14میلی گرم به ازای هر کیلوگرم
وزن بدن نوزدان هر  4ساعت باعث موفقیت  122درصدی در
بسته شدن  PDAمی شود که هیچ همراهی با عوارض درمانی
ندارد ( .)72از آنجاییکه مطالعات محدودی در زمینه تجویز
خوراکی استامینوفن وجود دارد انتخاب نوزادان بگونه ای بود
که تجویز ایبوپروفن برای آنها کنتراندیکه بود لذا گروه کنترلی
برای مقایسه اثر بخشی دارو ومقایسه عوارض ناخواسته
نبود.پیشنهاد می شود که در مطالعات بعدی از گروه کنترل
(ایبوپروفن خوراکی) استفاده شود .در حال حاضر سطح
درمانی خونی استامینوفن در نوزادان نارس موجود نمیباشد
پس در مطالعات بعدی سطح خونی اندازه گیری شود .مقاالتی
وجود دارد که استامینوفن با دوز باالتری تجویز میشود که
پیشنهاد میگردد سطح سرمی استامینوفن همراه با آنزیمهای
کبدی همزمان اندازه گرفته شود .خوشبختانه میانگین سن
حاملگی مطالعه ما  74هفته میباشد ولی بهتر است در
مطالعات آتی زیر  22هفته یا زیر یک کیلوگرم جداگانه
ارزیابی شوند.

قدردانی

بدین وسیله تشکر و قدردانی خود از تمام افرادی که در
طول این مطالعه همکاری الزم داشته اند را اعالم میداریم.
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