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  مقدمه

. اسـت ) درصد 20( عیشا اریبس یعموم تیجمع در مزمن بوستی
ـ  و بـوده  یبوست زینکودکان  در شکم درد علت ترین شایع  تـا  3 نیب

 5 تـا  3 بوسـت ی). 1(شود  یرا شامل م کودکان تیجمع از درصد16
 تـا  6 کودکان سوم یککودکان است و  پزشکی مراجعات از ددرص

 کودکـانی  درصـد 95. دارند یبوست بار یک سال در حداقل هسال 12
 و نداشـته  اي زمینـه  پـاتولوژي  ،شوند می بررسی یبوست خاطر به که

 از یبعضـ  ).2-4( اسـت  مطـرح  برایشان عملکردي یبوست تشخیص
بـه   مایعـات  کـافی  رمقـادی  مصـرف  عدم شامل تواند یم بوستی علل

 ،گــرم منــاطق در یــا فیزیکــی هــاي فعالیــت طــول در خصــوص آب
 و کـودك  مفـرط  بازیگوشـی  اثـر  در مزاج اجابت نیاز به توجهی بی

ــدریجی تحــرك کــاهش ــزرگ روده ت ــر ،ب ــدگی محــل تغیی ــا زن  ی
 روزمـره  و طبیعـی  نظم خوردن بهم توالت، محیط از ترس مسافرت،
 و مدرسه یبهداشت سیسرو از هاستفاد عدم و تحصیل شروع زندگی،

  ).6و5(باشد  داروها از یبعض مصرف
 در تغییـر  کودکان در خصوصه ب بوستی علل نیتر مهم از یکی

 و بـالغ  افراد میرژ سمته ب ییغذا رژیمر در ییغت مثالً ی،یغذا عادات
  زیـر  کودکـان  در وصبه خص گاو شیر از توجه قابل مقادیر مصرف

ــال 2 ــت س ــان ).5-7( اس ــات رد محقق ــام مطالع ــده انج ــاط ش  ارتب
 گـزارش  زین و کردند دایپ بوستی و گاو ریش مصرف نیب يدار یمعن

 در یبوسـت  شـدن  کـم  سـبب  ییغذا میرژ از گاو شیر حذف کردند
 گـردد  یمـ  مـزمن  بوسـت ی بـه  مبـتال  کودکـان  از مشخصی زیرگروه

 بوده کودکان در عیشا اختالل کی بوستی که نیا به توجه با ).8و7(
ه بـه  ن مطالعـ یـ ؛ اباشـد  داشـته  همراه به ناخواسته عوارض واندت یم و

انجـام  کودکان  مزمن بوستی درمان بر رگاویش قطع اثر نییمنظور تع
  .شد

  بررسی روش
مراجعـه  بوست مزمن یبا کودك  80 يرو یتجرب شبه مطالعه نیا
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 نجـام ا 1390-91 يهـا  سـال  یطـ  گرگان یطالقانمارستان یکننده به ب
 راساسکودکان ب گوارش تخصص فوقتوسط ان کودک يماریب .شد
  .)کیجدول ( ص داده شدیتشخ) Rome-III )9 يایتریکرا

  
  Rome IIIمعیار :  1جدول 

در  *
شیرخواران و 

toddlers  

  هفته دفعات دفع دوبار یا کمتر در
اختیاري مدفوع بعد از اکتساب  حداقل یک بار بی

  ی کنترل دفعیتوانا
  سابقه احتباس مدفوع

  فع مدفوع سفت یا دردناكسابقه د
  وجود توده مدفوعی بزرگ در رکتوم

  سابقه دفع مدفوع بزرگ و انسداد توالت

کودکان  در *
  هسال 18-4

  هفته دفعات دفع دوبار یا کمتر در
  اختیاري مدفوع در هفته حداقل یک بار بی

  سابقه حرکات موید خودداري شدید از دفع
  سابقه دفع مدفوع سفت یا دردناك

  وده مدفوعی بزرگ در رکتوموجود ت
  انسداد توالت وسابقه دفع مدفوع بزرگ 

  .ابدیادامه حداقل دو مورد از موارد ذکر شده که حداقل یک ماه  *
  
 مــزمن بوسـت ی سـابقه  شــامل وجـود  مطالعـه  بـه  ورود يارهـا یمع

 ،)دارو و بـر یف زیتجـو ( درمـان  به پاسخ عدم ماه، سه مدت به حداقل
 ریشـ  یسـ  یسـ  150 حـداقل  مصرف و سال 14 تا 1 نیب کودك سن
  .بود روزانه به طور گاو

 یطـ  ییغـذا  میـ رژ شکسـتن  شـامل  مطالعـه  از خـروج  يارهایمع
 سابقه ،کیناتومآ اختالالت ،یقبل یشکم یجراح با مارانیب مطالعه،
  .بود درمان طول در پیگیري عدم و بوستی مسبب ییداروها مصرف

بـه روش   مطالعـه  از خـروج  و ورود معیارهـاي  براسـاس ها  نمونه
ن یت آگاهانه از والـد یو رضا .ندشد انتخابدر دسترس  يریگ نمونه

 مشخصـات  شـامل  کـودك  بـه  مربـوط  اطالعـات . دیآنان اخذ گرد
 قبلـی  مصـرف  و شـیرگاو  مصرف میزان یبوست، شروع زمان فردي،

  .شد وارد لیستی چک در دارو
 مـدت بـه  ر گـاو  یش) 5(و همکاران  Carroccioمطالعه  با توجه به

 در و دیـ گردکودکان مورد مطالعـه حـذف    ییغذا میرژ از هفته سه
 از پس .مصرف نشد بوستی درمان يبرا ییدارو چیه مدت نیا یط

 ستیل چکنمودند و  مراجعه درمانگاه بهکودکان  هفته سهگذشت 
 و بهبـود  .شـد  لیـ تکم کودکان گوارش تخصص فوق توسط دوباره

 بـدون  و یعـ یطب دفع و مجدد الح شرح در Rome-III يارهایمع رفع
  ).9( شد گرفته نظر در درمان اریمع عنوان به کودك در مدفوع درد

ــا داده ــتفاده از   ه ــا اس ــرمب ــزار ن ــوو  SPSS-16 اف ــارن آزم  يآم
 05/0کمتـر از   يدار یسطح معنـ . ل شدندیه و تحلیاسکوئر تجز يکا

  .در نظر گرفته شد

  ها یافته
ــه   80از  ــورد مطالع ــر و )درصــد5/57( مــاریب 46کــودك م   دخت

 6/4±32/0کودکان  یسن نیانگیم .بودندپسر  )درصد5/42(مار یب 34
  ).2جدول ( بود لوگرمیک 4/17±73/0 وزن نیانگیمو  سال

 از گـاو  ریشـ  مـدت  کوتاه قطع درمان بهکودکان  از درصد 8/33
 و مـذکر  جـنس  در درمان به پاسخ یفراوان .دادند پاسخ ییغذا میرژ

 از درصـد  6/52 ).3جدول ( نداشت يدار یمعن يآمار تفاوت مؤنث
 ریشـ  قطـع  درمـان  به سال 2 يباال درصد 6/16 و سال 2 ریزکودکان 

 کودکان در درمان به پاسخ یفراوان گرید عبارت به .دادند پاسخ گاو
 بـود  شـتر یب سـال  2 يبـاال  کودکـان  از يدار یمعنـ  طور هب سال 2 ریز
)01/0P<) ( درمـان  به پاسخ و گاو ریش مصرف زانیم نیب ).3جدول 

  ).3جدول ( نشد مشاهده يدار یمعن يآمار ارتباط
  

  ینمیانگین سنی و وز:  2جدول 
  ر حسب جنسبوست مزمن بیکودکان مبتال به 

 محدوده ارمعی يخطاو  میانگین  
 2-14 8/4±46/0 دختر )سال(سن 

 2-13 2/4±43/0 پسر
 10-40 6/18±06/1 دختر )لوگرمیک( وزن

 11-36 5/16±94/0 پسر
  
  

فراوانی پاسخ به درمان در کودکان مبتال به یبوست مزمن :  3جدول 
  به تفکیک جنس، زمان شروع یبوست و میزان مصرف شیر

 p-value )درصد(تعداد   

  )7/34( 16 دختر  506/0  )5/32( 11 پسر  جنس
زمان شروع 

  بوستی
  )6/16( 7 سالگی 2باالي   01/0  )6/52( 20 سالگی 2زیر 

زان مصرف یم
  )یس یس(ر یش

250 3 )3/33(  
506/0  500-250 12 )2/35(  

750-500 8 )3/33(  
1000-750 4 )30(  

  
  بحث

 قطـع  بـه  بوسـت ی بـه  مبتال کودکان از درصد8/33 مطالعهن یا در
 بوستشانی و داده مطلوب پاسخ ییغذا میرژ از گاو ریش مدت کوتاه
 بیشـتر  قبلـی  مشـابه  مطالعـات  بـه  بتنس میزانن یا .شد برطرف کامالً
 ،)10(درصد 16 همکاران و Chin مطالعه درکه  يبه طور .است بوده

ــه در ــاران و Irastroza مطالعـ ــد25 همکـ ــه در و )11( درصـ   مطالعـ
El-Hodhod پاسخ شیافزا نیا .ن شدییتع) 7( درصد 22 همکاران و 

 اوتتف و ما کشور خاص ییغذا میرژ علت به دیشا حاضر مطالعه در
 الزم البته و است نموده بهتر را یده پاسخ که باشد ییغذا بریف زانیم

 نشـده  ذکـر  گـر ید مطالعـات  در کـه  هم را ریش مصرف حداقل است
 پاسـخ  شـدت  در گـر  مداخلـه  عامل تواند یم که داد قرار مدنظر ؛بود

  .باشد
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 آنها بوستی که یکودکان در درمان به پاسخ زانیم مطالعه نیا در
ـ  ه بـود؛ شد شروع یگسال 2 ریزسن  از  از شـتر یب يدار یمعنـ  طـور ه ب

 در .بـود  شـده  شـروع  بـاالتر  نیسـن  از آنها بوستی که بود یکودکان
ـ  ،بوسـت ی به مبتال ماریب 60 يرو همکاران و Daher مطالعه  سـن  نیب

 .)12( شـد  دهیـ د يدار یمعنـ  يآمار ارتباط درمان به پاسخ و مارانیب
 یکودکـان  در پاسخ زانیم زین رانهمکا و Iacono مطالعه در نیهمچن

 کودکـان  ریسا از شتریب ؛بودند شده بوستی دچار نییپا نیسن در که
 در گـاو  ریشـ  قطع درمان به پاسخ زانیم که رسد یم نظره ب .)13( بود
 اختالف نیا یاحتمال علل از یکی .است شتریب یکودک دوران لیاوا
 علـل  از و عیشـا  دوسـال  ریز سن در ییغذا يها يآلرژ که است آن

  .است دوره نیا در بوستی
 يآمـار  تفاوتدختران و پسران  در پاسخ زانیم حاضر مطالعه در

 با زین )7( همکاران و El-Hodhod مطالعه جینتا .شان ندادن يدار یمعن
 یدرمان اثرات زانیم نیب رسد یم نظر هب .داشت یهمخوان ما يها افتهی

 يا مالحظـه  قابـل  تتفـاو  جـنس  دو مـزمن  بوسـت ی بر گاو ریش قطع
 نییتع عامل کی عنوان به تواند ینم ماریب جنسوجود نداشته باشد و 

  .شود گرفته نظر در درمان به پاسخ در مهم و کننده
 درمـان  بـه  پاسـخ  بـا  گـاو  ریشـ  مصـرف  زانیم نیب مطالعه نیا در
و  Carraccio مطالعـه  جینتـا  .نشـد  مشـاهد  يدار یمعنـ  يآمار ارتباط

ــاران  ــابه )7( Tigheو  Afzalو  )5(همک ــا مش ــا جینت ــت؛ م ــ اس   یول

El-Hodhod زانیــم نیبــ يدار یمعنــ يآمــار رابطــه )7( همکــاران و 
 یکـ ی .انـد  هنمود گزارش را درمان به پاسخ زانیم با گاو ریش مصرف

به خاطر اختالف در تواند  ی، ممطالعاتگر ید در يدار یمعن لیدال از
بوست یان با زمان شروع ا انتخاب کودکیحجم نمونه مورد مطالعه و 

 يبـرا  یدر مطالعات آت گردد یم شنهادیپلذا . باشد یر دو سالگیدر ز
 نمونه حجم ،یمورد مطالعه کنون يرهایمتغ نیب ارتباط تر قیدق یبررس

  .شود یبررس يشتریب
  گیري نتیجه

کودکان مبـتال بـه   ک سوم ی حدودن مطالعه نشان داد که یج اینتا
زان یـ ن میـ و ا دادندمثبت شیر گاو پاسخ  به درمان قطعمزمن یبوست 

ــادر کودکــانی  ــر   ب ــال 2شــروع یبوســت از ســن زی ــ ،یگس ــور  هب ط
توانـد   این تفاوت مـی  .سال بود 2داري بیشتر از کودکان باالي  یمعن

در سن زیر دوسـال   به پروتئین شیر گاو به این علت باشد که آلرژي
  .شایع و از علل یبوست در این دوره است

  ردانیقد و شکرت
 ياخذ درجـه دکتـر   يبرا ییالد فدایم نامه پایانمقاله حاصل  این

 یدانشگاه علوم پزشـک  یاز دانشکده پزشک یدر رشته پزشک یعموم
 یطالقـان  مارستانیب محترم همکاران از مقاله سندگانینو. گلستان بود

  .ندینما یم تشکر ها داده يآور جمع در يهمکار يبرا گرگان
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 _____________________________________________________________________________________________________________________________  
Abstract 
Background and Objective: Children constipation is one of the common causes of abdominal pain. 
Cow´s milk in children diet is suggested to be one of the main cause of chronic constipation. This study 
was performed to determine the effect of cow´s milk elimination from children diet with chronic 
constipation. 

Methods: This quasi-experimental study, was performed on 80 children with chronic constipation. 
Rome-III criteria were considered for disease diagnosis. Cow’s milk was eliminated for three weeks from 
children’s diet and the clinical symptoms in children were surveyed, subsequently. 

Results: Constipation was cured in 33.8% of children as result of cow's milk free diet. The rate of 
treatment response in affecting children whom their disease in began under 2 years of age (52.6%) was 
significantly higher than others (16.6%) (P<0.05). Children treatment was not significantly related to 
child’s gender and amount of milk consumption. 

Conclusion: Eliminating of cow's milk from the diet improves the chronic constipation in children. 
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