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يِ ٍسيذي رتغ تحتبا ٍصى خيلي من  ؿيشخَاساىدس ػَاهل خطشصاي مَلؼتاص يافتِ ّاي ًَيي 
سضا ًَسٍصصادُ، دمتش هحوذ سضا حيذسي، صّشا پيـٌواصي *

 ؿاّذ داًـگاُ هاهايي پشػتاسي داًـنذُ ػلوي ّيات اػضاء
norouzadeh@shahed.ac.ir 

بَدُ مِ باػث افضايؾ  لؼتاص هشتبط با تغزيِ ٍسيذي بِ ػٌَاى ؿايغ تشيي ػاسضِ ايي ًَع تغزيِ دس ؿيشخَاساىٍك: هقذهِ
ل دس ًَصاداى با دس ايي هقالِ ػَاهل خطشصاي هْن مَلؼتاص ايي هـل. هيضاى هشه ٍ هيش دس ايي گشٍُ اص ًَصاداى هي گشدد

. ٍصى من ٍ تحت هشاقبت دس بخؾ هشاقبت ٍيظُ هَسد بشسػي قشاس هي گيشد
 مَلؼتاص ايجاد خطشصاي ػَاهل با هشتبط هقاالت اص ػيؼتواتيل هشٍس  ًَع اص تحقيق يل هطالؼِ ايي :هَاد ٍ سٍؽ ّا

 ّاي ٍاطُ مليذ با ؿذُ اًجام اخيش الؼاتهط هٌظَس ّويي بِ. باؿذ هي من خيلي ٍصى با ًَصاداى دس ٍسيذي تغذيِ با هشتبط
cholestasis ، Parenteral nutrition ،very low birth weight و  neonatal ّاي پايگاُ اص pubmed،  

sciencedirect ٍ اػتاًفَسد داًـگاّي ػايت(highwire) َگشديذ جؼتج. 
ّفتِ  2ى خيلي پاييي تحت تغزيِ ٍسديذ بِ هذت با ٍص ؿيشخَاس 204بش سٍي   (2012) ًتايج يل هطالؼِ دس چيي :ًتايج

ّوچٌيي . دسصذ ًَصادى دچاس ملؼتاص ًاؿي اص تغزيِ ٍسيذي ؿذُ اًذ 5/22دس بخؾ هشاقبت ٍيظُ ًَصاداى ًـاى داد مِ 
هذت طَالًي تش تغزيِ ٍسيذي ٍ دس ًَصاداًي مِ ، هذت طَالًي تش تَْيِ هناًيني، آغاص ديش بٌْگام تغزيِ با ؿيش هادس 

ايي . يـتش اص هحلَل ّاي ليپيذ ٍ اػيذ آهيٌِ تغيِ هي ؿذًذ ايي ػاسضِ بِ ؿنل هؼٌاداسي افضايؾ ًـاى هي دادب
ريِ گَاسؿي ٍ مَتاُ تش مشدى هذت تغزيِ ٍسيذي دس پيـگيشي اص بشٍص هحققيي بش ايي اػتقادًذ مِ صٍدتش ؿشٍع مشدى تغ

 هٌظَس بِ (2012)ديگش هطالؼِ دس .مَلؼتاص ًاؿي اص تغزيِ ٍسيذي دس ًَصاداى با ٍصى خيلي پاييي مول مٌٌذُ خَاّذ بَد
 بشٍص داد ًـاى ًتايج ،مهذاٍ يا هتٌاٍب ٍسيذي تغزيِ تحت گشم 1250 اص موتش ٍصى با ؿيشخَاساى دس ملؼتاص بشٍص هقايؼِ
 دسآپگاس ًوشات ٍ تَلذ ٌّگام ٍصى حاهلگي، ػي .هي باؿذ% 31 حذٍد ٍسيذي تغزيِّش دٍ ؿنل   اص ًاؿي مَلؼتاص

 سٍصّاي ٍ ٍسيذي تغزيِ هذت بشًٍنَپَلوًَش، پالصي ديغّوچٌيي  .بَد تش پاييي هؼٌاداس طَس بِ مَلؼتاص با ؿيشخَاساى
 ًَصاداى سٍي بش (2009)تايَاى دس اي هطالؼِ .ؿذًذ ؿٌاػايي مَلؼتاص ايجاد دس ػتقلم فامتَسّاي ٍسيذي تام تغزيِ

 هذت بِ ٍسيذي تغزيِ اًفَصيَى با دسهاى تحت ٍ ٍيظُ هشاقبت بخؾ دس بؼتشي  ّفتِ 36 اص موتش حاهلگي ػي با صٍدسع
 ػي دس هؼٌاداس تفاٍت. اًذ ؿذُ ٍسيذي تغزيِ اص ًاؿي ملؼتاص دچاس ًَصاداى دسصذ 74/17 گشديذ هـاّذُ ّفتِ 2

 صًذگي ػَم تا دٍم ّفتِ خالل دس دسيافتي اًشطي هياًگيي ٍ ػپتيل ّاي دٍسُ ٍسيذي، تغزيِ هذت تَلذ، ٍصى حاهلگي،
 ؿٌاػايي مَلؼتاص مٌٌذُ پيـگَيي هْوتشيي ٍسيذي تغزيِ صهاى هذت. داسد ٍجَد مَلؼتاص بذٍى ٍ با ؿيشخَاساى دس

 .گشديذ
مَلؼتاص تغزيِ ٍسيذي هي تَاًذ بخت بشٍص هذت صهاى هْن هاًٌذ ؿٌاػايي ػَاهل خطشصاي  : اييبحث ٍ ًتيجِ گيشي ًِ

  .سا ماّؾ دّذبا ٍصى خيلي پاييي  بذحال دس ًَصاداى
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ػي حاهلگي، ٍصى تَلذ خيلي من، ػَاهل خطشصا مَلؼتاص،  :مليذ ٍاطُ ّا
 

 


