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  257-262: 1385پاييز ، 3، شماره 24مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران، دوره 
  

           تحقيقي  ه      مقال
  

ان كم وزن تغذيه شده با شير مقايسه تغذيه مداوم و متناوب در نوزاد
   مشهد)ع(  بيمارستان امام رضاNICUمادر در 

  

  چكيده    

نوزادان را تشكيل داده ولي از نظر % 1 گرم حدود 1500نوزادان با وزن تولد كمتر از  : مقدمه
با توجه بـه اهميـت ايـن        . دهند  مرگ و مير نوزادان را به خود اختصاص مي        % 50ميزان فوت تا    

 بـه دو    NGTنوزادان كه قادر به مكيدن نيستند تصميم گرفته شد تـا تغذيـه از طريـق                 گروه از   
گيري دو گروه بـا        ساعت و مداوم با پمپ با شير مادر انجام گرفته و وزن            2روش متناوب هر    

  .هم مقايسه شده و عوارض احتمالي بررسي شود
 در 1382- 1383ي بــاليني تــصادفي شــده از ســال مطالعــه بــه روش كارآزمــاي : روش كــار

در اين پژوهش تمام نـوزاداني كـه وزن تولـد كمتـر از              . بيمارستان امام رضا انجام شده است     
وزن نوزادان هر سه روز تـا   .طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند    ه  اند و ب     گرم داشته  1500
 هـاي  جهـت تجزيـه تحليـل آمـاري اطالعـات از آزمـون            . آوري شده اسـت      جمع  ترخيص هنگام

 T-student و chi-square05/0  استفاده شده است وP<  دار تلقي شد معني.  
 در دو   NICU گـرم، بـستري در       1500 در اين مطالعه نوزادان با وزن تولـد كمتـر از             :ها  يافته

 نـوزادان از هنگـامي كـه مقـدار حجـم شـير بـه               . گروه تغذيـه متنـاوب و مـداوم قـرار داشـتند           
CC/Kg 100    دو گروه از نظر وزن تولـد، سـن تولـد و سـن شـروع                 . رسيد وارد مطالعه شدند

  .تغذيه، وزن ورود به مطالعه و سن ورود به مطالعه همگن بودند
 نوزاد فوت نمودند و يـك نـوزاد بـه علـت      11 نوزاد ترخيص شدند و      61 نوزاد تعداد    73  ً      كال  از   

وش در در مجمـوع در ايـن مطالعـه در هـر دو ر    . ترخيص قبل از يك هفته از مطالعه حذف شد 
گيري و تحمل تغذيه ورسيدن به وزن تولدو وزن زمـان تـرخيص اخـتالف قابـل تـوجهي                     وزن

 .)P =33/0(نداشت

هاي اين مطالعه مشخص شد كه در صورت به كار بردن هـر يـك                  براساس يافته  :گيري  نتيجه
  ).P =33/0(نداشت وجود نخواهد ها، اختالف قابل توجهي  از اين روش

  

    خيلي كم وزن، تغذيه متناوب، تغذيه پيوستهنوزاد: واژگان كليدي
  

  26/10/1385:            تاريخ پذيرش مقاله20/10/1385:            تاريخ اصالح نهايي26/2/1385: تاريخ دريافت مقاله
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  ...  در مقايسه تغذيه مداوم و متناوب در نوزادان كم وزن تغذيه شده با شير مادر  258

 

 1385پاييز،3؛ شماره24دوره/مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران 

 

 

   ه  مقدم  

                                           تغذيه با شير مادر تكامـل و پيـشرفت         
                               چور را بـه صـورت بهينـه         ا                 نوزادان پره مـ   
                       يــن امــر را حتــي در    ا .       نمايــد              تــأمين مــي

     مورد       توان                                       نوزادان وابسته به ونتيالتور مي    
                             حتـي تغذيـه زود هنگـام          .                 توجه قـرار داد   

                                                باعث نياز كمتـر بـه فتـوتراپي و كـاهش           
   .        خواهد شد           زمان بستري 

    وزن                                      فوايد شير مادر براي شيرخوار كم     
   ،          مينواسـيد  آ                      وجـود پروفايـل       :           عبارتست از 

                                هــاي قابــل هــضم و جــذب و            چربــي
                                   عـال كـه بلـوغ روده تكامـل                 هـاي ف           آنزيم

ــي  ــت م ــه را تقوي ــ  كن                           نيافت ــين  .  د   ن           همچن
                    شـير مـادر و        گي      كننـد          ضدعفوني       خاصيت  

             شـيرخوار    ،                     هـاي زنـده در آن                     وجود سـلول  
                            برابـــر عفونـــت محافظـــت    در              نابـــالغ را 

                           ها و توسـعه علمـي در                 پيشرفت  .      نمايد      مي
                                              مورد تغذيه شـيرخواري كـه هنگـام تولـد         

                         ســبب شــده اســت كــه  ،              وزن كمــي دارد
   .                                    واران بسيار كوچك هم زنده بمانند         شيرخ

                                                يكي از مهمترين نكاتي كه در ادامـه بقـا          
                 تـأثير بـسيار                         در نظر قرار دادن        ،         نقش دارد 

              كـه در ايـن         باشد                               مهم مايعات و تغذيه مي    
     از  .                              شير انسان بيشترين ارزش را دارد     ميان 

ــه   ــم تغذي ــداف مه ــوزاد زودرس                          اه                  اي ن
                                            توان به دسـت يـافتن بـه يـك رشـد                  مي

ــب و  ــاه           مناس ــتاندارد در كوت ــدت و                          اس         م
                                    سازي رشد و تكامل طـوالني مـدت                 بهينه

    ]. 1 [                        عصبي و فيزيكي اشاره كرد 
                                           با توجه به اهميت شير مادر در رشد و         
                     ً                        تكامل نوزادان و مخـصوصاً نـوزادان كـم         
                                               وزن و نارس و نظر به مضرات تغذيـه بـا           
                                        شير مصنوعي، اين مطالعه در مورد اثـرات   

               ش مختلـف در                                    تغذيه با شير مادر با دو رو      
               چـرا كـه      .          صورت گرفت                   نوزادان كم وزن    

                          در كـشور مـا انجـام                 تـاكنون               اين تحقيق   
                                          نــشده اســت و مطالعــات انجــام شــده در 

ــر  ــشورهاي ديگ ــز                  ك ــايج       ني ــاكي از نت                   ح
   .    باشد            متفاوتي مي

                                        در ايــن مطالعــه هــدف مــا تعيــين و  
       گيـري                                       مقايسه مدت زمان رسيدن به وزن     

      شـير                                        آل در هر دو گروه تغذيه شده با                 ايده
   .   بود                            مادر به صورت مداوم و متناوب 

  
     روش كار  

                                       مطالعــه انجــام گرفتــه يــك مطالعــه 
   .    باشد                            كارآزمائي باليني تصادفي مي

ــه   ــن مطالع ــال                   اي ــك س ــي ي                        در ط
            بيمارستان NICU       در بخش   )     1382-    1383 (

           بـا وزن   ي         نـوزادان            و بـر روي    )  ع (          امام رضا  
                          گـرم كـه در بخـش            1500                  تولد كمتـر از     
    .           انجام گرفت      ودند،              پذيرفته شده ب

          حـداقل   ،                             با توجه به تحقيقـات آمـاري   
            نــوزاد و   70               محاســبه شــده         نمونــه       حجــم 
                بـه همـين      .    باشد                     زمان يك سال مي        مدت  
           نـوزاد     73          تعداد    ،         مطالعه           حجم نمونه       دليل  

           بــا وزن NICU                         پذيرفتــه شــده در بخــش 
                  در نظر گرفته شد           گرم       1500                تولد كمتر از    

      جـاع                        كليه نـوزادان ار     ،                به صورت ترتيبي     و  
        به روش                                      شده به بخش، به دو گروه تغذيه        

   .                        مداوم ومتناوب تقسيم شدند
       شـدند                                        نوزادان زماني وارد مطالعه مـي     

ــوع  ،                              كــه ســرم آنهــا قطــع شــده                هــيچ ن
                    كردنـد و تغذيـه                             بيوتيكي دريافت نمي          آنتي

ــه  ــا ب ــود   cc/kg  100            آنه ــيده ب ــن   .                رس       اي
   ،                                   طي روزهاي سوم، هفـتم، دهـم              نوزادان

                 م، بيست و دوم                            سيزدهم، شانزدهم، نوزده  
                       و دو گروه با هم       ه                      و روز ترخيص وزن شد    

   .           مقايسه شدند
            مـصاحبه    ،              آوري اطالعـات              روش جمع 

                       و ابزار آن فرمي كه                                 با مادر و پرونده بيمار      
    وزن   .       باشـد            ، مـي                   طراحي شده بـود            از قبل   

                                              نوزادان هر روز در شيفت صـبح و قبـل از       
                                  با يك وزنه واحد ساخت شركت تفال ،     تغذيه

  79155       تيـپ    ،BRevet ET      مدل  ،      فرانسه
   .  شد    مي     گيري         اندازه      گرم ±    10      و دقت 

                                        جهت تجزيه و تحليـل اطالعـات از       
ــ ــرم اف ــون SPSS ارزن     و t-student            و آزم

ــاي   ــذور ك ــت و                  مج ــده اس ــتفاده ش                             اس
05  / 0 P<دار تلقي شد        معني           .   

  
     نتايج  

ــه  ــروه از        حاضــر             در مطالع ــر              دو گ       نظ
         دو    . ) 1      جدول   (       بودند              پگار همگن    آ        جنس و   
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     259              و همكاران                    دكتر احمدشاه فرهت  

  

                                              ه از نظر وزن تولـد، سـن تولـد، سـن               گرو
                                             شروع تغذيه، وزن و سن ورود به مطالعـه         

ــز                                      همگــن بودنــد و تفــاوت آمــاري          ني
           هرچند وزن     ).  2    جدول (         نداشتند        داري          معني

                                                    نوزادان در بـدو ورود بـه مطالعـه از نظـر            
            بـا ايـن       ،           داري نداشت                       آماري تفاوت معني  

             نـسبت بـه                                       حال افـزايش وزن نـوزادان را        
            در روزهــاي            مطالعــه                     وزن زمــان ورود بــه

                                             پيگيري محاسبه و افـزايش وزن را در دو         
         براسـاس    .                                    گروه مورد مقايسه قـرار داديـم      

                                         به جز روز سوم در هـيچ يـك از           t       آزمون  
ــري  ــاي پيگي ــزايش وزن در دو  ،                  روزه                      اف

              داري نداشـت                                     گروه تفـاوت آمـاري معنـي      
                               همچنـين ميـانگين وزن طـي          ).  3    جدول (

                                         دوره پيگيــــري در دو گــــروه تفــــاوت 
   .     نداشت    اري  د      معني

                                           وزن تولد، وزن ورود به مطالعه و نمره        
   و                     داري ارتباط معكوس                            آپگار به طور معني   

      با   ي                                     تعداد روزهاي پيگيري ارتباط مستقيم    
  ي                     به طوري كه كودكان     .       داشتند      گيري         وزن

                  بـاالتر بودنـد،                    زمـان تولـد             وزن            كه داراي 
      ايـن               براسـاس     .                     گيري بهتري داشـتند              وزن

                   وزن تولـد در                            رسيدن نوزادان بـه     ،      مطالعه
               مطالعـه و     7 /  76        روز    ،                     گروه تغذيه متنـاوب   

   ،                                    تولد و در گروه تغذيه مـداوم         16 /  26     روز  
ــه و روز  6    روز  ــد   14 / 8                     مطالعــــ                تولــــ

        مـداوم         تغذيه                   در نتيجه گروه      .           تحقق يافت 
           متناوب به         تغذيه                           روز زودتر از گروه       1 /  46

                      ولــي طــي روزهــاي  .  ند                 وزن تولــد رســيد
    اوت                        از نظر آماري تفـ      ،                پيگيري و ترخيص  

  ).=P 0 /  33 (             داري نداشتند       معني
                        عوارض هـم بررسـي      در اين مطالعه،  

   3         كـه                             نوزاد دچار سپسيس شدند     8  .     شدند
   5                              در گروه تغذيه متنـاوب و          %)  8 / 5 (       نوزاد  
                               در گروه تغذيه مداوم قـرار         %)   13 / 5 (       نوزاد  
                         پيدا كـرد كـه در       NEC              يك نوزاد     .      داشتند

                گروه و آپگار ،                                           توزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب جنس- 1     جدول 
P تغذيه متناوب تغذيه مداوم 

  متغير )درصد(تعداد )درصد(تعداد  
  جنس      

 زن %)1/61 (22 %)2/43 (16
12/0 

 مرد %)9/38 (14 %)8/56 (21

  پگارآ      
 5كمتر يا مساوي   %)3/14 (5  %)8/10 (4

65/0  
  5بيشتر از  %)7/85 (30 %)2/89 (33

  
  

                          گر در دو گروه تحت مطالعه                          مقايسة متغيرهاي مداخله-   2     جدول 

  نتيجه آزمون 
t-student  

  تغذيه مداوم
   ميانگين±انحراف معيار

 تغذيه متناوب

 نام متغير  ميانگين ±انحراف معيار

94/0=t  35/0=P  4/209 ± 0/1204 1/205± 8/1260  گرم (         وزن تولد   (  

68/0=t  49/0=P  0/2 ± 2/31  9/1 ± 8/30   هفته (        سن تولد    (   
45/0=t  64/0=P  7/1 ± 67/3  2/2 ± 89/3   روز (              سن شروع تغذيه   (   
47/0=t  63/0=P  0/190 ± 1/1185  0/200 ± 0/1205  گرم (                  وزن ورود به مطالعه   (   
28/0=t  77/0=P  0/5 ± 8/8  7/3 ± 5/8  روز (                 سن ورود به مطالعه   (   
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  ...  در مقايسه تغذيه مداوم و متناوب در نوزادان كم وزن تغذيه شده با شير مادر  260

 

 1385پاييز،3؛ شماره24دوره/مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران 

         نوزاد   8    از    .                                گروه تغذيه متناوب قرار داشت    
                             نــوزاد كــشت خــون مثبــت  2   ،       سپــسيس

                                            كه هر دو در گـروه تغذيـه مـداوم             ند    داشت
داراي  NEC            مبتال بـه       ،              و يك نوزاد         بودند  

  .                كلبـسيال بـود                    مثبت از نظـر               كشت خون   
                 و يـك نـوزاد            شـده     IVH      دچار             يك نوزاد   

                      كه هر دو در گروه     ،                       خونريزي ريه پيدا كرد   
   .  ند                      تغذيه متناوب قرار داشت

  
 
    بحث  

                  روي نـوزادان                   هاي انجام شده           بررسي
              پذيرش شـده  (VLBW)                  با وزن خيلي كم    

  )  ع (                             بيمارستان امـام رضـا       NICU         در بخش   
       بيماري       بدون  )     1382-    1383 (          طي يك سال 

   .    باشد                                   يا آنومالي مادرزادي به شرح زير مي
                                        ســن شــروع تغذيــه در گــروه تغذيــه 

ــد و روز ورود  3 /  89± 2 / 2             متنــاوب روز                      تول
                      و در گروه تغذيه      8 / 5± 3 / 7        روز    ،          به مطالعه 

                         شروع تغذيـه و روز       3 /  67± 1 / 7            مداوم روز   
             در هـيچ     .                            ورود به مطالعـه بـود       8 / ±8 5 / 0

                                                يك از روزهـايي كـه وزن نـوزادان مـورد           
ــاري     ــاوت آم ــت، تف ــرار گرف ــي ق                                           بررس

 P                                         داري بين دو گروه مـشاهده نـشد و                معني
  .بود P = 0 /  77 و P = 0 /  64  آنها به ترتيب

    و  ] 2   [1                                    ايــن نتــايج بــا نتــايج پرمجــي
  3        دالبـرگ      ولي    .            تطابق دارد   ]  3   [2         آكينتورين

               نسبت به گروه                            در گروه تغذيه متناوب       ]  4 [
   .                         تر به تغذيه كامل رسيد            سريع              تغذيه مداوم   

      در     cc/kg  160                              در اين مطالعه تغذيه كامل      
    .    بود              نظر گرفته شده 

                                                 
1- Premji 
2- Akintorin  
3- Dollberg  
 
 
 

ــان ــه رج ــه   ]  5   [4                  در مطالع ــيدن ب              رس
                            در گروه تغذيه مـداوم       ،   ml/kg  120       تغذيه  

       روز    12   ،                       گروه تغذيـه متنـاوب        در             روز و     7
      1250                    نـوزادان كمتـر از        وزن    .          طول كشيد 

               تغذيه شروع    ،                      ساعت بعد از تولد      24        گرم و   
    .    بود    شده 

                                            با توجه به اينكه نوزادان ابتدا كـاهش        
                            رسيدن به وزن تولد طي       ،               وزن دارند هدف  

   7 /  76                          گروه تغذيه متناوب روز       .            مطالعه بود 
                             تولد و گـروه تغذيـه        16 /  26                مطالعه و روز    

                تولـد بـه       14 / 8                   مطالعه و روز      6            مداوم روز   
    .                وزن تولد رسيدند

   1 /  46                                       در نتيجه گروه با تغذيـه مـداوم         
                                                 روز زودتر از گروه با تغذيه متناوب به وزن         

                                                 
4 - Rojahn  
 
 
 
 
 

                                                                  مقايسه ميانگين افزايش وزن از وزن بدو ورود به مطالعه در دو گروه-   3     جدول 
  نتيجه آزمون تغذيه متناوب تغذيه مداوم

t-student  تعداد )گرم(ميانگين معيارانحراف تعداد )گرم(ميانگين  معيار انحراف 
 افزايش وزن

1/2=t 03/0=P 7/43 3/28 31 3/41 1/7 32 روز سوم        

33/0=t 74/0=P 9/52 2/63 28 3/58 3/58 30 روز هفتم         

87/0=t 38/0=P 0/49 2/112 20 1/61 8/97 28 روز دهم        

70/0=t 48/0=P 2/55 0/163 13 2/59 5/148 20 روز سيزدهم            
1/0=t 91/0=P 1/71 0/225 14 7/63 6/227 17 روز شانزدهم             
59/0=t 55/0=P 8/68 6/243 11 1/116 1/267 14 م         روز نوزده   
18/0=t 85/0=P 2/96 0/280 8 1/122 0/290 10 روز بيست و دوم                
8/0=t 42/0=P 5/147 6/219 31 4/151 3/250 30 وزن روز ترخيص               
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     261              و همكاران                    دكتر احمدشاه فرهت  

  
                                    ولي از نظـر آمـاري تفـاوت          ،            تولد رسيدند 

                              ايـن نتـايج بـا نتـايج          .   ند  شت         داري ندا         معني
                            تغذيه مداوم زودتـر بـه          با      كه    ]  2 [       پرمجي  

    .             ، تطابق دارد  ند    رسيد         وزن تولد 
             در تحقيقـي     ]  7 [  2           و گرنـت    ]  6   [1     شانلر

              زودتـر بـه                              در روش تغذيه متنـاوب             مشابه  
ــان     وزن  ــيدند           زمـــ ــد رســـ      در   .                       تولـــ

ــوال     ــادر و فرم ــير م ــه از ش ــن مطالع                                               اي
    .    بود             استفاده شده

              رسـيدن بـه      ]  3 [             آكينتورين           در تحقيق   
      روز   12 / 6                        تولد در تغذيه مـداوم          زمان       وزن  

          طول كشيد          روز     12 / 5               تغذيه متناوب       در     و  
    .   ند       نداشت ي     تفاوت   كه 

                 رسـيدن بـه وزن     ]  5   [                  در مطالعه رجان  
     داري                                        تولد در دو گروه تفـاوت معنـي             زمان  

    .           نداشته است
                                   متوسط وزن طي روزهاي پيگيري در      

            گروه با    .                                  دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت     
     و      1308 / 9                   ميـانگين وزن      ،               تغذيه متنـاوب  

ــروه  ــا        گ ــداوم     ب ــه م ــانگين وزن               تغذي                  ، مي
                           كـه ميـانگين وزن طـي           ند    داشت      1283 / 4

                                         دوره پيگيــــري در دو گــــروه تفــــاوت 
    .      نداشت     داري       معني

                   نـوزاد دچـار      8                           در طي مطالعـه تعـداد       
             و از نظـر            شـدند                           عالئم عدم تحمل تغذيه     

        كـشت   .     بودند      سپسيس          مشكوك به         باليني  
   8    از    .                         هاي ديگر گرفتـه شـد                      خون و نمونه  

                                                 
1- Schanler  
2- Grant  
 

ــوزاد  ــوزاد در گــروه تغذيــه متنــاوب  3        ن                                      ن
                                       نوزاد در گـروه تغذيـه مـداوم          5   و   %)  8 / 5 (
                 جواب كشت خـون      .   ند          قرار داشت    %)   13 / 5 (
          كلبسيال   ،         يك نوزاد     در   (        بود        مثبت  ،        نوزاد  2

        رشــد               آنتروبــاكتر ،          در ديگــري             پنومونيــه و 
                                        هر دو در گروه تغذيه مداوم قرار          كه   )   كرد

  ]  2 [                 مطالعـه پرمجـي                  اين مطلب با      .       داشتند
                             در روش تغذيه مداوم خطـر                     كه نشان داد    

                    تطـابق دارد و      ،      يابـد                  فـزايش مـي           عفونت ا 
               ماندن شير در         زمان        ً                احتماالً به علت مدت     

     يـك    .       باشـد                                  پمپ يا آلودگي خود پمپ مي     
   ،                                          با توجه به عالئـم بـاليني و گرافـي                نوزاد  

   در     %).  2 (         داشــت NEC           بــه نفــع         عالئمــي 
   ي       تفـاوت   ]  5 [         و رجـان    ]  2 [                 مطالعه پرمجـي    

    .                       بين دو گروه وجود نداشت
      روش   در  ]  3 [            آكينتــورين             در مطالعــه 
  NEC          نـوزاد   6             نـوزاد،      39                    تغذيه مـداوم از     

                                 و در گروه تغذيه متنـاوب از          %)   15   ( ه    داشت
     كـه     %)  7 (           داشتند   NEC          نوزاد    3           نوزاد،     41

  .                                               در گروه تغذيه مداوم بيـشتر بـوده اسـت         
                 در نـوزادان    NEC        بـروز          نيـز      ، ] 8   [3     بهرمن

            بـه دسـت      %  5         تـا     1    را    NICU           بستري در   
   .    آورد

ــي    5 ــم منف ــون ه ــشت خ ــه ك                                     نمون
                                          شد ولي از نظر باليني عالئـم بـه               گزارش

                             از نظـر آمـاري بـين دو         .                نفع سپسيس بود  
   .                     داري وجـود نداشـت                           گروه اختالف معنـي   

                                                 
3- Behrman 
 
 

ــار    ــر دچ ــوزاد ديگ ــك ن ــه ي ــي مطالع                                            ط
                       و يك نـوزاد دچـار                           خونريزي داخل بطني    

         هـر دو     .   ند               و فوت نمود    ه                خونريزي ريه شد  
  و                 قــرار داشــتند                            در گــروه تغذيــه متنــاوب 

    .         دار نبود    ني               از نظر آماري مع      اختالف 
          تغذيــه            دو گــروه     بــين                 در مطالعــه مــا 

       تحمــل                                     متنــاوب و تغذيــه مــداوم از نظــر 
       وزن   ،      تولـد         زمـان                        رسيدن بـه وزن       ،     تغذيه

                      گيري در طي بـستري               وزن  ،           زمان ترخيص 
                                و مدت زمان بستري اخـتالف       NICU    در  

    .         يافت نشد          دار آماري       معني
                                            با توجه به اين كه اين نوع مطالعه در         

   در        نيـز                          و آمـار ديگـري                         ايران انجام نشده  
                                 نياز به مطالعه بيـشتر در             ، لذا          دست نيست 
                              باشد تا بتـوان در مـورد                 تر مي              سطح وسيع 

   .                             روش تغذيه مناسب اظهارنظر نمود
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