
 تعریف:

گوارش در دوران  یزدستگاهاورژانس مخاطره انگ یعترینشا

نوزادان  یژهمراقبت و بخشهايباشد که در ینوزادي م

 یشرفترغم پ یشود. عل یم یدهد نارس در نوزادان یشترب

 یادي کهز یقاتکه در مراقبت نوزادان و تحق وسیعی هاي

 به گرفته، علت صورت ینیکیهاي تئوري و کل ینهدر زم

و  یرمرگ و م یزانو م است کامل شناخته نشده طور

با  یحاد التهاب یماريب یک باشد. یاد میز یماريعوارض ب

که با درجات  یطیشرا یز،فاکتورها و علل بحث برانگ

عدم خونرسانی به  ی،مخاط یبشامل آس یب،ازآس یمتفاوت

 یکنکروزان  یتروده همراه است. انتروکول یو پارگروده 

درصد از نوزادان با وزن  ۱۰که در  ستا يجد ینیمشکل بال

 یادرصد  ۵۰ یروممرگ یزانو م افتدیگرم اتفاق م ۱۵۰۰ یرز

در نوزادان نارس رخ  یشترب یماريب یناست.اگرچه ا یشترب

 یدهد یزن یدهدر نوزادان رس یطشرا یناما ا دهدیم

روده  ییقسمت انتها یشترنکروزان ب یتاست. انتروکولشده

هر  تواندیم یول کندیم یرن باالرونده را درگکولو ابتداییو

 یتکند. انتروکول یرکولون را درگ یا یکاز روده بار یقسمت

که نارس  ينوزاد یدوم تا سوم زندگ يهانکروزان در هفته

 .دهدیرخ م شودیم یهخشک تغذ یراست و با ش

 

 :تعل

 این کامل در  یدفاع یسمعدم وجودمکان ینارس

ها سبب فعال شدن  نارس صو به خصو   نوزادان

عدم تعادل  یلو به دل ی میشودالتهاب مرحله یک

مخاط روده  یتاًنها، یضدالتهاب ی وعوامل التهاب ینب

 . یگردندم صدمهدچار

 تغذیه با حجم و غلظت نامناسب 

 عدم خونرسانی به روده  

 عفونت 

 حجم یعسر یشنشان داده که افزا یمطالعات مختلف

است اختالل  ممکنشده ومعده  یدشد نفخسبب  یرش

عدم خونرسانی کند و باعث  یجاداروده خون  یاندر جر

یه از شروع تغذ موارد پس %9۰ از یشب .شود به روده 

نارس  ایجاد میشود و یک عامل مهم در بروز نوزادان

 یصتشخ یهتغذ شروعاست که معموالً چند روز پس از

 ریش یه،داده که نوع تغذ نشان شود. مطالعات یداده م

 یشسرعت افزا یزانو م یرش حجم،شیر خشک یامادر 

 یباشد به نظر م یاز فاکتورهاي مهم م غلظت آنو یرش

 یکاهش م را  نوزادان در بروز یزانمادر م یررسد ش

 عواملمادر حاوي عناصر زنده و فعال و  یردهد . ش

که  یباشداشباع م یرهاي چرب غ یدها، اس یمرشد، آنز

ندارند و به  جودو شیر خشکر عوامل د یناز ا یاريبس

در  را بروز یزانم %۵۰ عوامل تا حدود ینرسد ا ینظر م

در  یدهدر روده صدمه د .است نوزادان کاهش داده

 یرش یاجزا اختصاص بعضینوزادان در معرض خطر،

 گردد.  می به جداره روده یشترسبب صدمه ب

 

 عالئم:

بی حالی شکم،  نفخ  یه معده،در تخل یراستفراغ، تاخ

دردناک وحساس  ،ضربان قلبتغییرات مشکل تنفسی ،

و در  یتنفس ییرنگ شکم، نارسا تغییر ،شکم شدن 

 .دشو یم یدهشوک د شدیدموارد

 یص:تشخ

با  در مخاط جدار روده هوا بر اساس وجود یماريب یصتشخ 

شروع  یهکه تغد ینوزادان در.یباشدم شکم یوگرافیراد

نشود و  یدهاست د ممکنوجود هوا در روده نشده است 

 یدر بعض .اساس پاتولوژي باشد یابرو  یبا جراح یصتشخ

 دهد. ینشان م را در رودهوجود هوا یموارد سونوگراف

 



 :درمان

ضرورت  تایید شدهدرمان در موارد مشکوک و یعشروع سر

 یت،آب و الکترول تنظیم شامل یتیدارد. درمان هاي حما

فشار  یتمعده، حمافخ ی،از بین بردن نخوراک یهقطع تغذ

مناسب جهت پوشش  بیوتیک یخون و شروع آنت

 یدبا یماريب یرس یهدرمراحل اولباشد.  می روده میکروبهاي

ی شامل پارگ یجراح ضرورت  شود. ی انجاممشاوره جراح

 در مایع صفاقی میباشد . باکتريوجود مثبت  یجهنت روده یا

 

 

 یشگیري:پ

 باشد. ینوزاد نارس ماز تولد  پیشگیريمسئله  ینمهمتر

 کننده شامل: یشگیريپ یگرعواملد

و  ضدالتهابی حاوي فاکتورهايکه مادر  یربا ش یهتغذ -

 یمنی بسیار میباشد ا

است  ممکنمعده شده و یدشد نفخسبب  یرش زیاد  حجم-

 روده عدم خونرسانی به باعث  رودهخون  یانتالل در جراخ

و  کالري کم ايیرهبا ش یهشروع زودرس تغذ یطرف از. شود

بهبود عملکرد روده اي در  سببمناسب بوده و حجم کم

 شود. می کم زمان تولد یاربس نوزادان با وزن

باکتریهاي مفید به دادن روده مانند، ییمنا یتوضع ییرتغ -

 صورت داروي خوراکی 

  در نوزادان نارس یرحجم ش یجیتدر یشافزا -
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