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چكيده
مقدمه :ا٘تزٚوِٛیت ٘ىزٚساٖ ( )NECاس ػُّ ؽبیغ ٔزي ٔ ٚیز ٘ٛساداٖ پزٔ ٜبچٛر اعت .پزٔ ٜبچٛریتی  ٚوّ٘ٛیشاعی ٖٛغیزطجیؼی
ثبوتزیٞب ٘مؼ افّی را در ایدبد  NECثبسی ٔیوٙذٔ .طبِؼبت ٘ؾبٖ داد ٜاعت و ٝتدٛیش پزٚثیٛتیهٞب خطز ٔ ٚ NECزي ٔ ٚیز را در
٘ٛساداٖ ٘برط وبٞؼ ٔیدٞذ .ایٗ ٔطبِؼ ٝثزای تؼییٗ تأثیز پزٚثیٛتیه در پیؾٍیزی اس ا٘تزٚوِٛیت ٘ٛساداٖ ٘برط ثب ٚسٖ  1000تب
ٌ 2500زْ ثب یه دارٚی ایزا٘ی ؤ ٝطبِؼٔ ٝؾبثٟی ثز رٚی آٖ فٛرت ٍ٘زفت ٝاعت ،ا٘دبْ ؽذ.
روش بررسي :ایٗ ٔطبِؼ ٝیه وبرآسٔبیی ثبِیٙی ثٛد و ٝث ٝفٛرت تقبدفی عبد ٚ ٜدٚعٛوٛر ا٘دبْ ؽذٛ٘ 49 .ساد ٘برط ثب عٗ حبٍّٔی
وٕتز اس ٞ 36فتٚ ٚ ٝسٖ ٍٙٞبْ تِٛذ ٌ 1000-2500زْ ثزرعی ؽذ٘ذٛ٘ .ساداٖ ث ٝفٛرت تقبدفی در یىی اس ٌزٜٞٚبی درٔبٖ یب وٙتزَ
ٚارد ؽذ٘ذ .در ٌز ٜٚدرٔبٖ ،پزٚثیٛتیه خٛراوی تدٛیش ٌزدیذ  ٚدر ٌز ٜٚوٙتزَٔ ،حّ٘ َٛزٔبَ عبِیٗ تدٛیش ؽذ .در پبیبٖ ٔطبِؼ ،ٝسٔبٖ
رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ خٛراویٔ ،ذت سٔبٖ ثغتزیٚ ،سٖ سٔبٖ تزخیـ ،ثزٚس  ٚؽذت ٔ ٚ NECیشاٖ ٔزي ٔ ٚیز ثزرعی ؽذ.
نتايج :تفبٚت آٔبری ٔؼٙیداری اس ٘ظز ػّت ثغتزی ثیٗ ٌ 2ز ٜٚدریبفتوٙٙذ ٜپزٚثیٛتیه  ٚپالعجٚ ٛخٛد ٘ذاؽتٔ .یبٍ٘یٗ سٔبٖ
رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ خٛراوی در ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذ ٜپز ٚثیٛتیه وٕتز اس ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذ ٜپالعج ٛثٛد و ٝایٗ اختالف ٔؼٙیدار ثٛد.
ٔیبٍ٘یٗ سٔبٖ ثغتزی در ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذ ٜپزٚثیٛتیه وٕتز اس ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذ ٜپالعج ٛثٛد و ٝاختالف ٔؼٙیدار ثٛد .در ٌزٜٚ
دریبفتوٙٙذ ٜپز ٚثیٛتیه %20 ،ثٔ NEC ٝجتال ؽذ٘ذ  ٚدر ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذ ٜپالعج %66/7 ،ٛثٔ NEC ٝجتال ؽذ٘ذ و ٝایٗ اختالف ٘یش
ٔؼٙیدار ثٛد.
نتيجهگيری :پز ٚثیٛتیهٞب در ٘ٛساداٖ ٘برط اس اثتال ث ٝا٘تزٚوِٛیت ٘ىزٚساٖ پیؾٍیزی وزد ٚ ٜسٔبٖ رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ خٛراوی ٚ
سٔبٖ ثغتزی را  ٓٞوٛتبٔ ٜیوٙٙذ.
واشههای کليدی :ا٘تزٚوِٛیت ٘ىزٚساٖ ،پزٚثیٛتیهٛ٘ ،ساداٖ ٘برط
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مقدمه
ا٘تزٚوِٛیت ٘ىزٚساٖ ()NEC: Necrotizing Enterocollitis
اس ػُّ ؽبیغ ٔزي ٔ ٚیز در ٘ٛساداٖ پزٔ ٜبچٛر اعت( .)1ایٗ

رٚد ،ٜعٙذرْ پبعخ اِتٟبثی عیغتٕیه ،ؽٛن ٔ ٚزي ٔتغیز
ٔیثبؽذ(.)9

ٔؾخـ ٔیؽٛد( .)2ا٘تزٚوِٛیت ٘ىزٚساٖ در  1-5درفذ

 :)NECآپِ ،ٝٙتبرصی ،دفغ خٔ ٖٛخفی ،دیغتب٘غی ٖٛؽىٓ ،ػذْ

٘ٛساداٖ ثخؼ ٔزالجتٞبی ٚیضٛ٘ ٜسادی ثزٚس ٔیوٙذ ،ایٗ

تحُٕ تغذی٘ ،ٝبپبیذاری درخ ٝحزارت ،ثبلی ٔب٘ذٔ ٜؼذ ،ٜپز

ثیٕبری ٔیتٛا٘ذ عجت ٘ىزٚس لغٕتی اس رٚد ،ٜتدٕغ ٌبس در سیز

ٛٞایی رٚدٜٞب در رادیِٛٛصی ؽىٓ NEC( Stage II ،ثبثت ؽذ:)ٜ

ٔخبط دیٛار ٜرٚد ٚ ٜدر فٛرت ػذْ درٔبٖ ثٛٔ ٝلغ ثبػث

٘ؾب٘ٞٝبی  + stage Iتزٔٚجٛعبیتٛپٙی  ±اعیذٚس ٔتبثِٛیه

پیؾزفت ٘ىزٚس ث ٝعٕت پبرٌی ،پزیت٘ٛیت ،عپغیظ ٔ ٚزي

خفیف ،تٙذر٘ظ ؽىٓ ٚ ٚخٛد پٔٛٙبتٛسیظ یب ٌبس در ٚریذ

٘ٛساد ؽٛد .ث ٝطٛر ؽبیغ ٘بحی ٝدیغتبَ ایّئ ٚ ْٛلطؼٝ

پٛرت NEC( Stage III ،پیؾزفت :)ٝػالیٓ +stage II

پزٌٚشیٕبَ و ِٖٛٛدرٌیز ٞغتٙذ( .)3اٌزچ ٝپبتٛص٘ش ٛٙٞ NECس

ٞبیپٛتٙؾٗ ،ثزادی وبردی ،آپ ٝٙؽذیذ ،اعیذٚس ٔتبثِٛیه ٚ

٘بٔؾخـ اعت ِٚی وّ٘ٛیشاعی ٖٛغیزطجیؼی ثبوتزیٞب ٚ

تٙفغی،

٘ٛتزٚپٙی،

پزٜٔبچٛریتی ٘مؼ افّی را در ایدبد  NECثبسی ٔیوٙذ( .)4در

٘ٛٔٛپزیتٛئٗ(.)10

،DIC

تٙذر٘ظ

ٚاضح

ؽىٕی،

ٔمبیغ ٝثب ؽیزخٛاراٖ ،اٍِٛی وّ٘ٛیشاعی ٖٛثبوتزی در ٘ٛساداٖ

در ٔطبِؼٕٞ ٚ Hunter ٝىبراٖ ،اثز تدٛیش پزٚثیٛتیه

پزٔ ٜبچٛر ث ٝطٛر لبثُ تٛخٝای ٔتفبٚت اعت  ٚایٗ ٘ٛساداٖ

خٛراوی ( )lactobacillus ruteriدر وبٞؼ ثزٚس  NECدر

تٕبیُ لبثُ ٔالحظٝای ثزای وّ٘ٛیشاعی ٖٛثب ثبوتزیٞبی پبتٛصٖ

٘ٛساداٖ ثب ٚسٖ وٕتز اس ٌ 1000زْ ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت وٝ

دار٘ذ(.)5

ث ٝطٛر چؾٍٕیزی ٔیشاٖ

NEC

در ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذٜ

ؽٛاٞذ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ وٛ٘ ٝساداٖ پزٔ ٜبچٛر ث ٝدِیُ ػجٛر

پزٚثیٛتیه در ٔمبیغ ٝثب ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذ ٜپالعج ٛوبٞؼ

عزیغ اس وب٘بَ سایٕبٖ یب ث ٝدِیُ  C/Sسٚدرط ،ثّغ ٘بوبفی فّٛر

داؽت( .)11در ٔطبِؼٕٞ ٚ Bonsante ٝىبراٖ ،اثز پزٚثیٛتیه در

وِ٘ٛٛی ٚ ٚاصٖ ٔبدری دار٘ذ ،ثٙبثزایٗ وّ٘ٛیشاعی ٖٛاِٚی٘ ٝبوبفی

وبٞؼ ػٛارك ٘ٛساداٖ پز ٜتزْ ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت .در

ثب تٛٙع وٓ اس ثبوتزیٞب ٚخٛد داردٕٞ .چٙیٗ ٘ٛساداٖ پزٔ ٜبچٛر

٘ٛساداٖ دریبفتوٙٙذ ٜپزٚثیٛتیه ،وبٞؼ چؾٍٕیزی در ٔیشاٖ

ایٕٙی دفبػی رٚد ٜای ٘بثبِغی دار٘ذ و٘ ٝتید ٝآٖ افشایؼ

ثزٚس ٛٔ ،NECرتبِیتی  ٚسٔبٖ رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ خٛراوی ٚ

پبعخٞبی اِتٟبثی در پبعخ ث ٝاِتٟبة داخُ ِ ٗٔٛرٚد ٜاعت(.)6

ٔذت سٔبٖ ثغتزی ٚخٛد داؽت(.)12

٘ٛساداٖ ٔجتال ث NEC ٝػالیٓ ٘ ٚؾب٘ٞٝبی ٔتؼذدی دار٘ذ ٚ

در ٔطبِؼٕٞ ٚ Samenta ٝىبراٖ ،تدٛیش پزٚثیٛتیه ٘مؼ

ٕٔىٗ اعت آغبس ثیٕبری در آٟ٘ب تذریدی٘ ،بٌٟب٘ی  ٚحتی ٔزٌجبر

چؾٍٕیزی در وبٞؼ ٔیشاٖ  ٚ NECوبٞؼ سٔبٖ ثغتزی ٚ

ثبؽذ (ٔ NEC .)7ؼٕٛأل در ٞفت ٝد ْٚیب ع ْٛتِٛذ ؽزٚع ٔیؽٛد

ٕٞچٙیٗ وبٞؼ سٔبٖ رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ خٛراوی دیذٜ

أب ٔیتٛا٘ذ در ٘ٛساداٖ ) )VLBW: Very Low Birth Weightتب

ؽذ( .)13در تحمیمی و ٝتٛعط ٕٞ ٚ Sariىبراٖ ا٘دبْ ؽذ،

ٔ 3ب ٜث ٝتؼٛیك افتذ .عٗ ؽزٚع ثیٕبری ثب عٗ حبٍّٔی ثب ٚسٖ

پزٚثیٛتیهٞب ٔذت سٔبٖ رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ خٛراوی را وبٞؼ

خیّی وٓ ٘غجت ٔؼىٛط دارد( .)8اِٚیٗ ٘ؾب٘ٞٝبی ؽزٚع

داد٘ذ(ٕٞ ٚ Huxy .)14ىبراٖ اثز تدٛیش پزٚثیٛتیه خٛراوی را در

ثیٕبری ٕٔىٗ اعت غیزاختقبفی ثٛد ٚ ٜؽبُٔ ِتبرصی،

تحُٕ تغذی ٝدر ٘ٛساداٖ ( )LBW: Low Birth Weightثزرعی

٘بپبیذاری درخ ٝحزارت ،اتغبع ؽىٓ ،احتجبط ٔحتٛیبت ٔؼذٚ ٜ

وزد٘ذ و ٝدر ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذ ٜپزٚثیٛتیه ٔیشاٖ ػذْ تحُٕ

ٔذفٛع خ٘ٛی ثبؽذ .طیف ػالیٓ ثیٕبری ٚعیغ ثٛد ٚ ٜاس ثیٕبری

تغذی ٝپبییٗتز ثٛد ٚ ٚسٌٖیزی در ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذٜ

خفیف ثب تغت ٌبیبن ٔثجت ٔذفٛع تب ثیٕبری ؽذیذ ثب پبرٌی

پزٚثیٛتیه ثبالتـز ثٛدٕٞ .چٙیٗ سٔبٖ دعتیبثی ث ٝتغذی ٝوبٔـُ
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ثیٕبری ثب درخبت ٔتفبٚتی اس ٘ىزٚس ٔخبطی تب وُ دیٛار ٜرٚدٜ

تؼییٗ ؽذت  NECث ٝایٗ فٛرت ٔیثبؽذ( Stage I :ؽه ثٝ

2034

تأثير پروبيوتيک خوراکي در پيشگيری از انتروکوليت نكروزان ....

خٛراوی ٘یش در ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذ ٜپزٚثیٛتیه وٛتبٜتز ثٛد(.)15

٘ٛساداٖ ٔجتال ث ٝا٘غذاد دعتٍبٌٛ ٜارػ ،ثیٕبریٞبی

در یه وبرآسٔبیی ،اثز پزٚثیٛتیه  Lactobacillus ruteriدر

III ٚ II

ٔبدرسادی لّت ،أفبِٛعٌُ،بعتزٚؽشی ،آعفیىغی ٌزیذ

پزٚثیٛتیه وبٞؼ چؾٍٕیزی در ثزٚس ٕٞ ٚ NEC grade Iچٙیٗ

ٔؾىالت ٘ٛساداٖ ٔبدراٖ ٔؼتبدٔ ،ؾىالت ٌٛارؽی ٔثُ ػذْ

ٚ NEC grad IIخٛد داؽتِٚ ،ی ٔیشاٖ  NEC grad IIIدر 2

تحُٕ تغذی ٚ ٝدیغتب٘غی ٖٛؽىٓ  ٚاعٟبَ ٔیثبؽذ ؤ ٝیتٛا٘ذ

ٌز ٜٚتفبٚتی ٘ذاؽتٕٞ .چٙیٗ در ایٗ ٔطبِؼ ٝتدٛیش

ثب ػالیٓ ٕٞ NECپٛؽب٘ی داؽت ٝثبؽذ ،ایٗ ٘ٛساداٖ ٘یش اس

پزٚثیٛتیهٞب ٔذت سٔبٖ ثغتزی را  ٓٞوبٞؼ داد(.)16

ٔطبِؼ ٝخبرج ؽذ٘ذ .در ٟ٘بیت ٛ٘ 50ساد ٘برط ثب عٗ حبٍّٔی

یه ٘ Systematic reviewؾبٖ داد و ٝتدٛیش پزٚثیٛتیه
خٛراوی ث ٝطٛر چؾٍٕیزی ٔیشاٖ ٚ stage II ( severe NEC
ثیؾتز) را وبٞؼ دادِٚ ٜی وبٞؼ چؾٍٕیزی در ٔیشاٖ
٘ Nosocomial infectionذاؽت ٝاعت(.)17

وٕتز اس ٞ 36فتٚ ٚ ٝسٖ ٍٙٞبْ تِٛذ ٌ 1000-2500زْ و٘ ٝیبس
ثٔ ٝزالجت در ثخؼ ٚیضٛ٘ ٜساداٖ را داؽتٙذٚ ،ارد ٔطبِؼ ٝؽذ٘ذ.
ثٙٔ ٝظٛر ٔالحظبت اخاللی ،در اثتذا ثب ٚاِذیٗ ٘ٛساد ٔقبحجٝ
 ٚدر ٔٛرد اخزای ایٗ طزح ث ٝآٟ٘ب تٛضیح داد ٜؽذ ،در فٛرت

اوثز ٔطبِؼبت اثز پزٚثیٛتیهٞب در پیؾٍیزی اس  NECدر

رضبیت وتجی ٚاِذیٗٛ٘ ،ساد ٚارد طزح ٌزدیذ .تأییذی ٝوٕیتٝ

٘ٛساداٖ ٛٔ VLBWرد ثزرعی لزار دادٜا٘ذ(ِٚ .)19ی در ایٗ

اخالق ٘یش اس دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽٟیذ فذٚلی یشد اخذ

ٔطبِؼ ،ٝوّیٛ٘ ٝساداٖ ٘برط ؽبُٔٛٔ VLBW ٚ LBWرد ثزرعی

ٌزدیذ.

لزار ٌزفتٙذ .در ایٗ ٔطبِؼ ٝاس پزٚثیٛتیه عبخت وؾٛر ایزاٖ

٘ٛسادا٘ی و ٝؽزایط ٚرٚد ثٔ ٝطبِؼ ٝرا داؽتٙذ ،ثز اعبط

و ٝحبٚی ع ٝعٛی ٝثبوتزی عٛدٔٙذ ،Lactobacillus Ruteri

خذ َٚاػذاد تقبدفی در یىی اس ٌزٜٞٚبی درٔبٖ یب وٙتزَ ٚارد

Bifidobacteriun

ؽذ٘ذ .در ٌز ٜٚدرٔبٖ ثؼذ اس رعیذٖ حدٓ تغذیٛ٘ ٝساد ثٝ

ٔیثبؽذ ،اعتفبد ٜؽذ ٜاعت .در فٛرتی و ٝدر اوثز ٔطبِؼبت

 ،5cc/kg/dayپزٚثیٛتیه خٛراوی ثب ٔیشاٖ یه لطز ٜث ٝاسای ٞز

Lactobacillus

ویٌّ ٛزْ و ٝثب ٔحّ٘ َٛزٔبَ عبِیٗ تب حدٓ  0/5عیعی رلیك

،Lactobacillus Rhamnosus

Infantis

ا٘دبْ ؽذ ٜاس یه عٛی ٝثبوتزی و ٝػٕذتبً
ٔ Ruteriیثبؽذ ،اعتفبد ٜؽذ ٜاعت.

ؽذٞ ،ز  12عبػت تدٛیش ٌزدیذ .در ٌز ٜٚوٙتزَ ٔؼبدَ 0/5

ٔطبِؼبت تدزثی رٚی حیٛا٘بت  ٚا٘غبٖٞب اس ایٗ ٔٛضٛع

عیعی اس ٔحّ٘ َٛزٔبَ عبِیٗ ٞز  12عبػت تدٛیش ؽذ .دارٚ ٚ

حٕبیت ٔیوٙذ و ٝتدٛیش پزٚثیٛتیهٞب ،خطز  NECؽذیذ

ٔحّ َٛپالعج ٛدر عزً٘ٞبیی و ٝاس لجُ تٟی ٚ ٝآٔبد ٜؽذ ٜثٛد،

( ٚ Stage IIثبالتز) ٔ ٚزي ٔ ٚیز در ٘ٛساداٖ ٘برط را وبٞؼ

تٛعط پزعتبری و ٝاس لجُ آٔٛسػ دیذ ٜثٛد ثزای ٘ٛساداٖ تدٛیش

ٔیدٞذ ِٚی ٘تبیح ٔتفبٚتی ٌشارػ ؽذ ٜاعت .تدٛیش

ٌزدیذ  ٚارسیبثی ٘ٛساد تٛعط دعتیبر ٔدزی طزح فٛرت ٌزفت

پزٚثیٛتیه ثب دعتىبری ٔحیط ثبوتزیٞبی رٚدٜایٔ ،حیط را

و ٝاس ٘ٛع دارٚی داد ٜؽذٔ ٜطّغ ٘جٛد .پزٚثیٛتیه خٛراوی ٔٛرد

ثزای رؽذ ثبوتزیٞبی ٕٞغفز ٜفزأ ٓٞیوٙذ( .)10ایٗ ٔطبِؼٝ

اعتفبد ٜدر ایٗ ٔطبِؼ ٝلطز PediLact ٜتِٛیذ ؽذ ٜتٛعط

ثزای ثزرعی تأثیز پزٚثیٛتیه در پیؾٍیزی اس ا٘تزٚوِٛیت

ؽزوت سیغت تخٕیز عبخت ایزاٖ ثٛد وٞ ٝز  5لطز ٜآٖ حبٚی

٘ٛساداٖ ٘برط طزاحی ؽذ.

9

Ruteri2×10 CFU

،Lactobacillus
ٚ

10

1×10 CFU
9

1/5×10 CFU

روش بررسي

Rhamnosus

ایٗ ٔطبِؼ ٝوبرآسٔبیی ثبِیٙی ث ٝفٛرت تقبدفی عبدٚ ٜ

ٔ Bifidobacteriun Infantisیثبؽذ .پزٚثیٛتیه اعتفبد ٜؽذٜ

دٚعٛوٛر ا٘دبْ ؽذ .رٚػ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی تقبدفی ثٛد  ٚحدٓ

در ایٗ ٔطبِؼ ٝیه دارٚی ایزا٘ی ثٛد ؤ ٝطبِؼٔ ٝؾبثٟی ثز رٚی

ٕ٘ ٝ٘ٛثزاعبط ٔطبِؼبت لجّی  ٚثب در ٘ظز ٌزفتٗ ،d=%10

آٖ فٛرت ٍ٘زفت ٝاعت .سٔبٖ رعیذٖ ثٝ

 α=0/05 ،p=0/7در ٞز ٌز٘ 25 ٜٚفز ثزآٚرد ؽذ.

ٔٛلؼی ثٛد و ٝحدٓ تغذیٛ٘ ٝساد ث ٝحذالُ 120cc/kg/day
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وبٞؼ ثزٚس  NECثزرعی ٌزدیذ و ٝدر ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذٜ

اس ٔطبِؼ ٝوٙبر ٌذاؽت ٝؽذ٘ذٕٞ .چٙیٗ ث ٝدِیُ ایٙى ٝیىی اس

2035

محمود نوری شادکام و همكاران

ٔیرعیذٚ .سٖ ٘ٛساد تٛعط ٚسٖ عٙح (ٔ Secaذَ

داد و ٝدادٜٞب اس تٛسیغ ٘زٔبَ ثزخٛردار ٞغتٙذٔ .مبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ

3341321008

– إِٓبٖ) ا٘ذارٌٜیزی ؽذ  ٚثز حغت ٌزْ ثیبٖ ٌزدیذ.

ٚسٖ ٍٙٞبْ تِٛذ ،عٗ حبٍّٔی  ٚسٔبٖ ؽزٚع تغذی ٝدر دٌ ٚزٜٚ

خٙظٚ ،سٖ ٍٙٞبْ تِٛذ ،سٔبٖ ؽزٚع تغذی ،ٝػّت ثغتزی ٚ

فزاٚا٘ی ػّت ثغتزی در دٌ ٚزٛٔ ٜٚرد ٔطبِؼ٘ ٝؾبٖ ٔیدٞذ وٝ

رٚػ سایٕبٖ  ٚاطالػبت ٔزثٛط ثٔ ٝتغیزٞبی ٚاثغت ٝؽبُٔ سٔبٖ

تفبٚتی اس ٘ظز ػّت ثغتزی ثیٗ دٌ ٚزٚ ٜٚخٛد ٘ذاردٔ .یبٍ٘یٗ

رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ خٛراویٔ ،ذت سٔبٖ ثغتزیٚ ،سٖ سٔبٖ

ٔذت سٔبٖ رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ خٛراوی در دٌ ٚز٘ ٜٚؾبٖ

تزخیـٔ ،زي ٔ ٚیز ،ثزٚس  ٚ NECؽذت  NECدر پزعؾٙبٔٝ

ٔیدٞذ و ٝتدٛیش پزٚثیٛتیه ،سٔبٖ رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ

ٚارد ؽذ  ٚعپظ تٛعط ٘زْافشار ٘ SPSSغخ ٚ 18 ٝثب اعتفبدٜ

خٛراوی را وٛتبٔ ٜیوٙذٔ .یبٍ٘یٗ ٚسٖ ٍٙٞبْ تزخیـ در دٚ

اس آسٖٔٞٛبی آٔبری  Student T test ٚ Chi squareتدشیٚ ٝ

ٌز٘ ٜٚؾبٖ ٔی دٞذ و ٝتفبٚتی اس ایٗ ٘ظز ثیٗ دٌ ٚزٚ ٜٚخٛد

تحّیُ ٌزدیذ .عطح ٔؼٙیداری وٕتز اس  0/05در ٘ظز ٌزفتٝ

٘ذاردٔ .یبٍ٘یٗ ٔذت سٔبٖ ثغتزی در دٌ ٚز٘ ٜٚؾبٖ ٔیدٞذ وٝ

ؽذ.

تدٛیش پزٚثیٛتیه ٔذت سٔبٖ ثغتزی را وبٞؼ ٔیدٞذ .فزاٚا٘ی

نتايج

اثتال ث NEC ٝثزحغت ٚسٖ ٔٛلغ تِٛذ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ وٝ

ایٗ ٔطبِؼ ٝثز رٚی ٛ٘ 50ساد ٘برط ا٘دبْ ؽذ .یه ٘ٛساد اس

ثیؾتز در ٚسٖ سیز ٌ 1500زْ ایدبد ٔیؽٛد .فزاٚا٘ی اثتال ثٝ

ٌز ٜٚوٙتزَ ث ٝدِیُ ػذْ رضبیت ٚاِذیٗ لجُ اس تىٕیُ ٔطبِؼٝ

 NECدر دٌ ٚزٛٔ ٜٚرد ٔطبِؼ٘ ٝؾبٖ ٔیدٞذ و ٝتدٛیش

تزخیـ ؽذ  ٚاس ٔطبِؼ ٝخبرج ؽذ .در ٔدٕٛع ایٗ ٔطبِؼ ٝثز

پزٚثیٛتیه در پیؾٍیزی اس ٔ NECؤثز ثٛد ٜاعتٔ .زي ٔ ٚیز

رٚی ٛ٘ 49ساد ا٘دبْ ؽذٔ .مبیغٔ ٝتغیزٞبی خٙظ ٘ ٚحٜٛ

در ٞیچىذاْ اس ٌ 2ز ٜٚدریبفتوٙٙذ ٜپزٚثیٛتیه  ٚپالعجٚ ٛخٛد

سایٕبٖ در دٌ ٚز٘ ٜٚؾبٖ ٔی دٞذ و ٝثیٗ دٌ ٚز ٜٚتفبٚتی اس

٘ذاؽت (خذا.)2 ٚ 1 َٚ

NEC

٘ظز ایٗ ٔتغیزٞب ٚخٛد ٘ذارد .تدشی ٚ ٝتحّیُ آٔبری اِٚی٘ ٝؾبٖ
خذٔ :1 َٚتغیزٞبی خٕؼیتؽٙبختی در دٌ ٚزٛٔ ٜٚرد ٔطبِؼٝ

خٙظ

پروبيوتيک ()N=25

پالسبو ()N=24

دختز

)%52(13

)%45/8(11

پغز

)%48(12

)%54/2(13

ٚاصیٙبَ

)%48(12

)%45/8(11

عشاریٗ

)%52(13

)%54/2(13

آزمون آماری

P-Value

Chi square

0/442

Chi square

0/553

ٚسٖ تِٛذ

ٚسٖ ٍٙٞبْ تِٛذ (ٌزْ)

1799±466

1631±476

T-test

0/220

عٗ حبٍّٔی

عٗ حبٍّٔی(ٞفت)ٝ

32/2±2/2

31/4±2/3

T-test

0/212

سٔبٖ ؽزٚع تغذیٝ

سٔبٖ ؽزٚع تغذی( ٝرٚس)

2/04

2/37±0/64

T-test

0/54

ػّت ثغتزی

پزٔ ٜبچٛریتی

)%24( 6

)%20/8( 5

پزٔ ٜبچٛریتی RDS +

)%36( 9

)%41/7(10

ٔؾىٛن ث ٝعپغیظ

)%24( 6

)%12/5(3

آعفیىغی ٌزیذI

)%16( 4

)%25( 6

٘ٛع سایٕبٖ
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اطالػبت ٔزثٛط ثٔ ٝتغیزٞبی ٔغتمُ ؽبُٔ عٗ حبٍّٔی،

٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝثیٗ دٌ ٚز ٜٚتفبٚتی اس ایٗ ٘ظز ٚخٛد ٘ذارد.

2036

تأثير پروبيوتيک خوراکي در پيشگيری از انتروکوليت نكروزان ....

خذٔ :2 َٚتغیزٞبی ٚاثغت ٝدر دٌ ٚزٛٔ ٜٚرد ٔطبِؼٝ

ا٘ٛاع NEC

٘ذارد

)%80(20

)%33/3(8

ٌزیذI

)%16(4

)%45/8(11

ٌزیذII

)%4(1

)%16/7( 4

ٌزیذIII

)%0(0

)%4/2(1

T-test

>0/001

7/7±2/7

11/8±3/2

T-test

>0/001

ٚسٖ ٍٙٞبْ تزخیـ (ٌزْ)

1920±371

1830±398

T-test

0/419

ٔذت سٔبٖ ثغتزی (رٚس)

12/1±5/1

18/4±7/5

T-test

>0/001

سٔبٖ رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ خٛراوی (رٚس)

بحث
اٌز چ ٝپبتٛص٘ش ٛٙٞ NECس ٘بٔؾخـ اعت ِٚی پزٜٔبچٛریتی

ثزٚس  NECدر ثیٗ ٘ٛساداٖ  1تب  5درفذ اعت(ِٚ .)19ی

 ٚوّ٘ٛیشاعی ٖٛغیزطجیؼی ثبوتزیٞب ٘مؼ افّی را در ایدبد

ٔطبِؼبت ٔتؼذد ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝثزٚس  NECدر ٘ٛساداٖ ثٝ

 NECثبسی ٔیوٙٙذ( .)4پزٚثیٛتیهٞب ثبػث خبیٍشیٙی

خقٛؿ ٘ٛساداٖ  VLBWاس  2تب  55درفذ ٔتغیز اعت .تدشیٝ

ثبوتزیٞبی عٛدٔٙذ ثب ثبوتزیٞبی پبتٛصٖ ٔیؽ٘ٛذ ٔ ٚب٘غ

 ٚتحّیُ اطالػبت ایٗ ٔطبِؼ٘ ٝیش ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝاوثز ٔٛارد

وّ٘ٛیشاعی ٖٛغیزطجیؼی رٚدٔ ٜیؽ٘ٛذ.

 NECدر ایٗ ٔطبِؼ ٝدر ٘ٛساداٖ  VLBWاتفبق افتبد ٜاعت

در ایٗ وبرآسٔبیی ثبِیٙی تقبدفی اثز پزٚثیٛتیه خٛراوی در

( 28/6در ٔمبثُ.)14/3

پیؾٍیزی اس ا٘تزٚوِٛیت ٘ىزٚساٖ در ٘ٛساداٖ ٘برط ثزرعی ؽذ.

ٔطبِؼٕٞ ٚ Hunter ٝىبراٖ ٘ؾبٖ داد و ٝث ٝطٛر چؾٍٕیزی

ٔطبِؼبت ٔختّفی در ایٗ سٔی ٝٙتبو ٖٛٙا٘دبْ ؽذ ٜاعت ،اوثز

ٔیشاٖ  NECدر ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذ ٜپزٚثیٛتیه در ٔمبیغ ٝثب

ٔطبِؼبت اثز پزٚثیٛتیه را در ٘ٛساداٖ  VLBWثزرعی وزد٘ذ

ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذ ٜپالعج ٛوبٞؼ دارد( )11ؤ ٝؾبث٘ ٝتبیح

ِٚی در ٔطبِؼ ٝحبضز ٘ٛساداٖ ثب ٚسٖ  1000تب ٌ 2500زْ

ٔطبِؼ ٝحبضز اعت.
در ٔطبِؼٕٞ ٚ Bonsante ٝىبراٖ ،ثٛ٘ ٝساداٖ  VLBWدر

ثزرعی ؽذ٘ذ.
در ایٗ ٔطبِؼ ٝاس پزٚثیٛتیه عبخت وؾٛر ایزاٖ و ٝحبٚی

ٌزٛٔ ٜٚرد در اِٚیٗ رٚس تِٛذ تب سٔبٖ رعیذٖ ث ٝعٗ حبٍّٔی

،Lactobacillus

ٞ 36فت ٝپزٚثیٛتیه تدٛیش ؽذ و ٝدر پبیبٖ در ٘ٛساداٖ

Bifidobacteriun

دریبفتوٙٙذ ٜپزٚثیٛتیه وبٞؼ چؾٍٕیزی در ٔیشاٖ ثزٚس

ٔیثبؽذ اعتفبد ٜؽذ .در فٛرتی و ٝدر اوثز ٔطبِؼبت ا٘دبْ

ٚ NECخٛد داؽت(٘ .)12تبیح ایٗ ٔطبِؼ ٝتب حذٚد سیبدی ؽجیٝ

Lactobacillus Ruteri

ٔطبِؼ ٝحبضز ثٛدٕٞ ٚ Samenta .ىبراٖ تدٛیش پزٚثیٛتیه ٘مؼ

ٔیثبؽذ ،اعتفبد ٜؽذ ٜاعت٘ .تبیح ٔطبِؼ ٝحبضز ٘ؾبٖ داد وٝ

چؾٍٕیزی در وبٞؼ ٔیشاٖ  NECداؽت( )13و٘ ٝتبیح ایٗ

تدٛیش پزٚثیٛتیه اس اثتال ث NEC ٝدر ٘ٛساداٖ ٘برط پیؾٍیزی

ٔطبِؼ٘ ٝیش ثب ٘تبیح ٔطبِؼ ٝحبضز ٕٞخٛا٘ی دارد.

عٝ

عٛیٝ

ثبوتزی

عٛدٔٙذ

،Lactobacillus Rhamnosus

Ruteri
Infantis

ؽذ ٜاس یه عٛی ٝثبوتزی و ٝػٕذتبً

ٔیوٙذ( %20در ٔمبثُ ِٚ )%66/7ی ثیؾتزیٗ تأثیز آٖ در

در یه وبرآسٔبیی ثبِیٙی رٚی ٘ٛساداٖ  VLBWاثز

وبٞؼ  NEC Iثٛد ٜاعت( %16در ٔمبثُ  ٚ )%45/8وٕتز ثز

پزٚثیٛتیه  Lactobacillus ruteriدر وبٞؼ ثزٚس  NECثزرعی

رٚی وبٞؼ  NEC IIتأثیز داؽت ٝاعت ( %0در ٔمبثُ .)%4/2

ؽذ و ٝدر پبیبٖ در ٌز ٜٚدریبفتوٙٙذ ٜپزٚثیٛتیه وبٞؼ
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پروبيوتيک ()N=25

پالسبو ()N=24

آزمون آماری

P-Value
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NEC grade II

خٛراوی ؽذ٘ذ( .)14در ٔطبِؼٕٞ ٚ Huxy ٝىبراٖ ،تدٛیش

چؾٍٕیزی در ثزٚس ٕٞ ٚ NEC grade Iچٙیٗ

ٚخٛد داؽت ِٚی ٔیشاٖ  NEC grade IIIدر ٌ 2ز ٜٚتفبٚتی

پزٚثیٛتیه سٔبٖ دعتیبثی ث ٝتغذی ٝوبُٔ خٛراوی را وٛتبٜ

٘ذاؽت( .)16یه ٔطبِؼ٘ Systematic review ٝؾبٖ داد و ٝتدٛیش

وزد( .)15در ٔطبِؼ ،Samenta ٝتدٛیش پزٚثیٛتیه ٔذت سٔبٖ

پزٚثیٛتیه خٛراوی ث ٝطٛر چؾٍٕیزی ٔیشاٖ

Severe NEC

ثغتزی را در ٘ٛساداٖ  VLBWوبٞؼ داد( .)13در یه ٔطبِؼٝ

ثب ٘تبیح ث ٝدعت آٔذ ٜاس ٔطبِؼ ٝحبضز اعت.

وبٞؼ داد(ٕٞ .)16،18چٙیٗ در ٔطبِؼٝای تدٛیش پزٚثیٛتیه

ث٘ ٝظز ٔیرعذ و ٝپزٚثیٛتیهٞب ثب تغییز فّٛر ٔیىزٚثی

ٔذت سٔبٖ ثغتزی را وٛتب ٜوزد( .)12ث٘ ٝظز ٔیرعذ وٝ

دعتٍبٌٛ ٜارػ ٘ٛساداٖ ٘برط  ٚخٌّٛیزی اس وّ٘ٛیشاعی ٖٛآٖ ثب

پزٚثیٛتیهٞب ثب وبٞؼ ثزٚس  ٚ NECث ٝد٘جبَ آٖ افشایؼ ػذْ

ثبوتزی ٞبی پبتٛصٖ اس ثزٚس  NECپیؾٍیزی ٔیوٙٙذٕٞ .چٙیٗ

تحُٕ تغذی ،ٝدر ٟ٘بیت ٔذت سٔبٖ ثغتزی را وٛتبٔ ٜیوٙٙذ .ثٝ

٘تبیح ٔطبِؼ ٝحبضز ٘ؾبٖ داد و ٝتدٛیش پزٚثیٛتیهٞب ٔذت

٘ظز ٔیرعذ پزٚثیٛتیهٞب ثب تغییز فّٛر ٔیىزٚثی دعتٍبٜ

سٔبٖ رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ خٛراوی را در ٘ٛساداٖ ٘برط وٛتبٜ

ٌٛارػ تحُٕ تغذی ٝرا در ٘ٛساداٖ ٘برط ثٟجٛد ثخؾیذ ٚ ٜدر

ٔیوٙذ ( 7/7±2/7رٚس در ٔمبثُ  11/8±3/2رٚس) .در ٔطبِؼٝ

٘تید ٝسٔبٖ رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ خٛراوی را وٛتبٔ ٜیوٙذ.

ٕٞ ٚ Bonsanteىبراٖ ٘یش تدٛیش پزٚثیٛتیه در ٘ٛساداٖ

ٔطبِؼ ٝحبضز ٘ؾبٖ داد و ٝتدٛیش پزٚثیٛتیهٞب ٔذت سٔبٖ

 VLBWسٔبٖ رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ خٛراوی را وبٞؼ دادٜ

ثغتزی را ٘یش وٛتبٔ ٜیوٙذ ( 12/1±5/1رٚس در ٔمبثُ

Samenta

 18/4±7/5رٚس).

ٕٞ ٚىبراٖ ٘یش تدٛیش پزٚثیٛتیه سٔبٖ رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ

نتيجهگيری

خٛراوی را وبٞؼ داد ٜاعت ( 8/2رٚس در ٔمبثُ  15رٚس) وٝ

ثز اعبط ٘تبیح ایٗ ٔطبِؼ ،ٝاعتفبد ٜاس پزٚثیٛتیهٞب در

اعت ( 9/1رٚس در ٔمبثُ  19/3رٚس)( .)12در ٔطبِؼٝ

٘ٛساداٖ ٘برط اس اثتال ث ٝا٘تزٚوِٛیت ٘ىزٚساٖ پیؾٍیزی ٔیوٙذ،

٘تید ٝآٖ ٔؾبثٔ ٝطبِؼ ٝفؼّی ٔیثبؽذ(.)13
در ٔطبِؼٕٞ ٚ Sari ٝىبراٖ ،تدٛیش پزٚثیٛتیهٞب ثبػث
وبٞؼ چؾٍٕیزی در ٔذت سٔبٖ رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ

ٕٞچٙیٗ پزٚثیٛتیهٞب ٔذت سٔبٖ رعیذٖ ث ٝتغذی ٝوبُٔ
خٛراوی ٔ ٚذت سٔبٖ ثغتزی را  ٓٞوٛتبٔ ٜیوٙٙذ.
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Abstract
Introduction: Necrotizing enterocollitis (NEC) is one of the common causes of mortality and morbidity in

premature neonates. Prematurity and abnormal bacterial colonization are regarded as the most prevalent
causes of NEC. Some studies have supported the fact that administration of probiotics decreases NEC and
mortality in premature neonates. Therefore, this study aimed to investigate the effect of probiotics on
prevention of NEC in premature neonates.
Methods: In this double blind randomized clinical trial, 49 premature neonates were evaluated aged less

than 36 weeks and weighed 1000-2500. Neonates were randomly distributed into two groups of experimental
and control. The former group received oral probiotics, whereas the latter group had normal saline. At the
end of study, time of full enteral feeding, duration of hospital admission, discharge weight, incidence and
severity of NEC as well as death rate were examined.
Results: No significant differences were observed between the two groups in regard with cause of

admission, whereas there was a significant difference in time of achieving full enteral feeding between the
two groups. Moreover, a significant difference was reported in duration of hospital admission between the
two groups. The prevalence of NEC in probiotics group and placebo group was 67% and 20% respectively,
which was reported to be a significant difference.
Conclusion: The study findings revealed that Probiotics could prevent NEC in premature neonates.

Furthermore, probiotics could decrease time of achieving full enteral feeding and duration of admission.
Keywords: Necrotizing enterocollitis; Premature neonates; Probiotics
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